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Geachte heer, mevrouw, 

Conform artikel 25 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangt u hierbij ter 
kennisneming de door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek (OFGV) vastgestelde Jaarverslag en Jaarrekening 2013. Deze is voorzien 
van goedkeurende accountantsverklaring. 

Begroting 2013 
In de programmabegroting 2013 zijn de doelen en activiteiten opgenomen voor het 
eerste uitvoeringsjaar 2013. De bijdrage voor deze activiteiten ad € 11,7 min is verdeeld 
over de 17 deelnemers conform de procentuele verdeling die is vastgesteld in de 
oprichtingsvergadering van 11 juni 2012. Met het doorschuiven van opstartkosten ICT 
conform de resultaatbestemming 2012, bedraagt de begroting na wijziging € 12,2 min. 

Jaarverslag 2013 
De doelen uit de prog ram ma beg roting zijn nagenoeg geheel behaald. Een uitzondering 
daarop betreft de uitvoering van Wabo-controles. 
Die zijn voor 75% uitgevoerd. De oorzaak daarvan ligt in de opstartperikelen van het 
eerste jaar van de OFGV. Zo was nog niet al het personeel op 1 januari in dienst en 
waren nog niet alle contracten voor bijvoorbeeld leasevoertuigen en software op 1 
januari ingegaan. Met de partners is afgestemd welke bedrijven in 2014 gecontroleerd 
worden, het doel is deze controles in 2014 uit te voeren volgens plan. 

Jaarrekening 2013 
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2013. De verantwoording toont 
een resultaat van € 1.782.000,-. De belangrijkste oorzaken van de onderbesteding zijn 
als volgt: 
• € 1.035.000,- lagere salarissen en sociale lasten. Een flink aantal vacatures (23 fte) 

is niet ingevuld, om voorspelde tekorten in 2013 en in de toekomst te voorkomen. 
Van dit bedrag is ongeveer € 0,7 min eenmalig door het later in dienst treden van 
personeel en het niet mogen reserveren van vakantiegeld. 

• € 145.000,- lagere leasekosten voertuigen. In afwachting van ervaringscijfers over 
dienstreizen zijn naast het overgenomen leasecontract van de provincie Flevoland 
slechts 5 kleine voertuigen geleased. Dit heeft geleid tot een grote onderbesteding. 

• € 128.000,- lagere ICT kosten. Bewust is gekozen ICT gefaseerd en naar behoefte 
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in te vullen. Daardoor zijn nog niet alle applicaties in 2013 geïntroduceerd. De 
implementatie van bijvoorbeeld ons documentair informatiesysteem Izis en Squit to 
Go is opvolgend aan de applicatie Squit welke in 2013 is geïntroduceerd. Ook de 
definitieve overgang naar ons nieuwe bodeminformatiesysteem wordt in 2014 in 
gang gezet. De kosten voor conversie, invoering, opleiding en helpdesk vallen in 
2014. Daardoor zijn de ICT kosten in 2013 lager uitgevallen dan geraamd. 

• € 122.000,- lagere kapitaallasten. Er is geen rente toegerekend aan de 
investeringen en niet alle activa was per 1 januari aangeschaft. 

• € 202.000,- niet aanwenden onvoorzien. Er zijn geen overschrijdingen van de 
reguliere budgetten geweest die tot het aanspreken van dit budget hebben geleid. 

• € 95.000,- lagere directe productiekosten (Flevoland, Almere, Naarden). 
• € 6.000,- hogere kosten door kleine budgetoverschrijdingen en onderbestedingen. 
• € 61.000,- hogere baten waaronder de rijksbijdrage BSBm, detacheringsopbrengsten 

en bijdragen voor door de OFGV georganiseerde opleidingen. 

Voorstel resultaatbestemming 
Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de 
Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen stellen wij voor 
het resultaat van 2013 van € 1.782.000,- als volgt te bestemmen: 

• € 95.000,- terug te storten aan de 3 partners Flevoland, Almere en Naarden in 
verband met onderbesteding directe productiekosten. Deze budgetten lopen niet 
mee in de procentuele verdeling van de bijdragen of in het vormen van reserves. 

• € 102.000,- door te schuiven naar 2014 voor eenmalige opstartkosten ICT. 
• € 265.000,- te storten in de Algemene Reserve. Na dotatie bedraagt de reserve 

de maximale hoogte van 5% van het begrotingstotaal 2013 zijnde € 589.000,-. 
• € 1.319.000,- te storten in een door het AB-OFGV in te stellen Doelreserve 

Frictiekosten, conform bijgevoegd voorstel van het Dagelijks Bestuur. Middels 
deze reserve wordt dit deel van het resultaat 2013 bestemd voor het bekostigen 
van maatregelen die ertoe leiden dat de personele kosten ook na 2015 in 
evenwicht zijn met de beschikbare middelen. 

U, de raden en Staten van de deelnemers, heeft de gelegenheid tot uiterlijk 7 november 
2014 een zienswijze kenbaar te maken inzake deze resultaatbestemming. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het Bestuur van de OFGV, Postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. Het 
Algemeen Bestuur stelt de definitieve resultaatbestemming zo spoedig mogelijk na deze 
datum vast (artikel 25 lid 6 Gemeenschappelijke Regeling). 

Een afschrift van deze brief is gezonden aan uw college. 

iestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
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Voorwoord 

Leeswijzer 
Voor u liggen de eerste jaarstukken van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV). Het is een formeel document waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. In 
het jaarverslag wordt integraal verantwoording afgelegd over wat er allemaal is gedaan, wat 
daarmee is bereikt (doelen en prestaties) en wat dat heeft gekost. De jaarrekening bevat de 
balans, de programmarekening en de toelichtingen. 

De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en 
provincies (BBV) en de financiële verordening van de OFGV. Dit betekent dat de opzet van de 
jaarstukken aansluit op de programmabegroting 2013. 

Basis op orde in een Dichtbij-Organisatie 
Vanaf het begin is onderkend dat bij het opstarten van de OFGV twee zaken erg belangrijk 
zijn. Allereerst moeten in een nieuwe organisatie zoveel zaken opgepakt en ontwikkeld 
worden dat dit ten koste kan gaan van de uitvoerende werkzaamheden die zijn 
overgedragen. Daarnaast is het essentieel om te zorgen voor een goede verbinding tussen 
deelnemers en OFGV medewerkers. Alleen dan kan onze dienstverlening goed aansluiten op 
de vraag. 

Om voorgenoemde zaken te bereiken heeft de OFGV oplossingen georganiseerd. Zo hebben 
de medewerkers van de 17 deelnemers hun werkzaamheden na 2 januari 2013 bij de OFGV 
doorgezet. Op deze manier is er geen werk tussen wal en schip gevallen. Ook is direct gestart 
met het regelen van de basiszaken (Basis op orde) en het ontwikkelen van een eigen OFGV 
werkwijze, die goed aansluit bij die van de deelnemers. De OFGV is immers de 'back-office' 
van de partners. 

We hebben vanaf het begin veel energie gestoken in de relatie met de 17 deelnemers. De 
OFGV wil een zogenaamde 'Dichtbij-Organisatie' zijn. Om dit te bereiken wordt de afstand 
tussen de OFGV en haar deelnemers zo klein mogelijk gehouden. Zo komen OFGV 
medewerkers nog geregeld bij hun oude werkgever en hebben zowel teamleiders als 
afdelingshoofden regelmatig contact met onze deelnemers. Om dit te begeleiden en te 
coördineren zijn binnen de OFGV organisatie twee accounthouders aangesteld. Zij fungeren 
als een eerste aanspreekpunt en dragen zorg voor een goede ambtelijke afstemming. Zo kan 
de OFGV voor iedere deelnemer maatwerk bieden. 

Wij kijken terug op een goed eerste jaar. Dat het goed is, blijkt uit deze jaarstukken. Met 
inachtneming van de verschillende aanloopperikelen zijn bijna alle doelen gehaald op een 
manier zoals wijzelf en de deelnemende partijen dat voor ogen hadden. De jaarrekening laat 
zien dat de OFGV zorgvuldig, verantwoord en met een scherp oog voor de toekomst met zijn 
inkomsten is omgegaan. De jaarstukken geven aan dat de omgevingsdienst op koers ligt. 
Wij kijken dan ook met vertrouwen naar de toekomst. 

Lelystad, 25 juni 2014 

ecretaris 
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A. Jaarverslag 2013 
A.1. Programmaverantwoording 2013 milieu en leefomgeving 

A.1.1. Wat hebben we bereikt? 
Vergunningverlening en Expertise 
Het doel voor 2013 was: vergunningaanvragen en expertisevragen worden binnen de 
wettelijke en afgesproken termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op 
juistheid en volledigheid. In 2013 is 93% van alle vergunningen tijdig verleend. 

Handhaving 
Het doel voor 2013 was: kwaliteit van de leefomgeving optimaal bevorderen door naleving 
van wet- en regelgeving. De naleving wordt bevorderd door het uitvoeren van controles. In 
2013 is 75% van alle afgesproken Wabo- en WKO-controles uitgevoerd en 100% van de 
overige afgesproken controles. 

A.1.2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Kwaliteitscriteria 
De kennis en ervaring van de medewerkers die zijn overgekomen naar de OFGV sloot niet 
naadloos aan bij het werkaanbod en de vereisten volgens de landelijke kwaliteitscriteria. De 
ontbrekende kennis en ervaring is in beeld gebracht. In 2013 zijn de eerste opleidingen 
gestart die nodig zijn voor het op peil brengen van de benodigde kennis. 

Processen lean 
In 2013 zijn de werkprocessen beschreven en is een eerste stap gemaakt met de 
optimalisering hiervan. De sleutelwoorden hierbij waren planning, (bij)sturing, monitoring, 
rapportage en efficiency. De optimalisering is nog niet afgerond, tijdens de implementatie 
van applicaties en het digitaliseren van archieven worden processen altijd zo lean mogelijk 
ingericht. 

Op weg naar kostprijs 
Als opmaat naar de kostprijssystematiek die in 2015 gereed moet zi jn, zijn in 2013 de 
zaaktypen, de Producten / Diensten Catalogus, de registratie in SquitXO en het tijdschrijven 
beter op elkaar afgestemd. Dit levert (op termijn) betrouwbare kengetallen op. Ook is in 
2013 een begin gemaakt met de ontwikkeling van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's). 

A. 1.2.1 Vergunningverlening en expertise 

Activiteiten 
In 2013 heeft het team Expertise veel inhoudelijke klussen op verschillende gebieden 
uitgevoerd. Zo zijn er veel bodemonderzoeken beoordeeld en adviezen gegeven. Er is 
regelmatig advies uitgebracht over externe veiligheid bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. 
Bij evenementen is vaak geadviseerd over geluid. Hierbij zijn ook geluidsmetingen 
uitgevoerd. De coördinatie van alle milieutaken bij het grootschalige project verdubbeling van 
A l en A6 in ons gebied (SAA-ONE) ligt bij het team Expertise. Denk daarbij aan de 
beoordeling van het grondstromenplan. Maar ook het reguleren van de vele 
lawaaiproducerende activiteiten, zoals puinbrekers en sloop- en heiwerkzaamheden. 
Daarnaast is het team actief in het zoeken van de samenwerking tussen de gemeentelijke 
vergunningverleners en toezichthouders en die van de OFGV. 

Het zwaartepunt van de veelal vraag gestuurde werkzaamheden die team Vergunningen in 
2013 heeft uitgevoerd, lag bij de wettelijke WABO taken. Dit gold zowel voor de reguliere als 
de uitgebreide procedures. Naast de wettelijk ingebrachte werkzaamheden heeft de OFGV 
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voor enkele deelnemers ook pluswerk geleverd. Pluswerk behoort niet tot het basis 
takenpakket, maar is door de deelnemer vrijwillig bij de OFGV ondergebracht, inclusief 
overhevelen van capaciteit en/of budget. Daarbij lag de focus op het inzichtelijk maken van 
de wettelijk ingebrachte taken door de diverse deelnemers en het maken van een match met 
de beschikbare capaciteit. 

Inzet is vooral gepleegd op de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM), de 
Verklaring van geen Bezwaar (VVGB) en de meldingen activiteitenbesluit. Naast 
bovengenoemde taken zijn er nog vele andere overgekomen naar de OFGV zoals: 
• de beoordeling van milieueffectrapportages; 
• en grote diversiteit aan taken met betrekking tot de Verordening Fysieke Leefomgeving 

Flevoland (VFL); 
• het afgeven van meldingen en ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaart 

(TUG); 
• het opstellen van ontgrondingen-beschikkingen; 
• vergunningverlening brandveiligheid; 
• ontbrandingstoestemmingen vuurwerk; 
• het toetsen van bouwplannen op milieurelevantie; 
• beleid en vergunningverlening op het gebied van WHVBZ (badinrichtingen/ zwemwater). 

Voor het totale pakket aan vergunningaanvragen is in 2013 93% binnen de termijn 
afgehandeld. Dit betreft zowel reguliere als uitgebreide procedures. Bij 25 van de in totaal 
347 verleende vergunningen hebben we te maken gehad met een overschrijding van 
termijnen. Deze overschrijdingen zijn vooral veroorzaakt door opstartperikelen, zoals bij 
uitritvergunningen waarvoor geen personeel is overgekomen en de overgang van 2012 naar 
2013. Naast de vergunningverlening zijn in 2013 288 meldingen behandeld, 48 ontheffingen 
verleend, 464 bouwaanvragen getoetst en 218 overige adviezen afgegeven. 

In 2013 zijn een aantal digitale voorzieningen gerealiseerd. Het is nu mogelijk dat de te 
behandelen aanvragen van een omgevingsvergunning digitaal bij de OFGV binnen komen. Dit 
gebeurt via het Omgevingsloket Online (OLO). Voor de meeste gemeenten is het mogelijk 
meldingen, digitaal ingediend via de Activiteiten Internet Module (AIM), rechtstreeks binnen 
te laten komen bij de OFGV. 

Efficiency 
Bij Vergunningen en Expertise is sprake van vraaggestuurd werken. Er is slechts beperkte 
sturing op het werkaanbod mogelijk. Door centrale intake en registratie van taken zijn 
werkaanbod en beschikbare capaciteit optimaal op elkaar afgestemd. Bij ruimte in de 
werkzaamheden zijn projecten opgepakt, zijn medewerkers geschoold en zijn achterstanden 
weggewerkt. Bij pieken in de werkzaamheden is vooral gebruik gemaakt van externe inhuur. 

Afgelopen jaar is geïnvesteerd in het bundelen van kennis en expertise, waar nodig in 
projectvorm en/of met externe partners. Binnen de teams, en vooral ook daarbuiten is meer 
kennis gedeeld en samengewerkt. Ervaring leert dat dit de efficiëntie ten goede is gekomen. 
Voorbeelden hiervan zijn de vergunningverlening aan een aantal grote en complexe 
inrichtingen en zoals eerder genoemd het project verbreding A1-A6 (SAA-one). 

Kwaliteit 
Door de bundeling van kennis van diverse deskundigen zijn producten inhoudelijk beter van 
kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld geanticipeerd op nieuwe wetgeving op het gebied van 
bodemenergie (warmte-koudeopslag). Ook wordt specifieke deskundigheid die voorheen bij 
enkele partners ontbrak nu ingezet bij alle vergunningen. Dit leidt tot een meer uniforme 
kwaliteit van de vergunningen en advisering aan bedrijven. 

In 2013 bleek dat bij de OFGV de kennis ontbrak op de gebieden gevelreiniging, mobiele 
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puinbrekers en vergunningen voor uitr itten. Dit is opgelost door medewerkers van de OFGV 
met prioriteit hiervoor op te leiden. 

In 2014 gaan we verder met het koppelen van expertise aan de ingebrachte taken waarbij 
gekozen wordt voor een gebied- danwel branchegerichte aanpak. Daarnaast werken we aan 
het bijhouden en vergroten van de kennis van de medewerkers door deelname aan 
opleidingen en het volgen van cursussen. 

A.1.2.2 Toezicht en handhaving 

Activiteiten 
De OFGV heeft in 2013 het merendeel van de taken voor 100% kunnen uitvoeren. Zo zijn alle 
milieuklachten opgepakt en behandeld. Ook is de procedure hiervoor vastgesteld en verwerkt 
in SquitXO. De piketdienst is ingericht met een volcontinue bezetting (24/7). Klachten zijn 
vraaggestuurd en niet vooraf te plannen. Als een klacht wordt ingediend buiten de reguliere 
werktijden dan pakt een piketmedewerker deze op en handelt deze af. Daarnaast zijn de 
controles op meldingen besluit bodemkwaliteit en asbestsaneringen en het toezicht op 
natuur, zwemwater, ontgrondingen, brandveiligheid, bodemsanering en vuurwerk uitgevoerd 
conform de opdracht van 2013. 

Begin 2013 is zoveel mogelijk doorgegaan met het uitvoeren van hercontroles en toepassen 
van bestuurlijke handhaving. Dit naar aanleiding van bezoeken die in 2012 bij de deelnemers 
zijn uitgevoerd. Deze activiteiten zijn uitgevoerd om de continuïteit te waarborgen en om te 
voorkomen dat door de overgang naar de omgevingsdienst werkzaamheden of activiteiten 
tussen wal en schip terecht zouden komen. 

Voor enkele onderwerpen geldt dat we in 2013 niet de volledige opdracht hebben kunnen 
realiseren. Het gaat om het toezicht op warmtekoude installaties (Wko's) en het reguliere 
WABO toezicht. Beide taken zijn voor ongeveer 75% gerealiseerd. De oorzaak van het 
achterblijvende toezicht ligt in de beperkte capaciteit en de opstartperikelen van de 
organisatie. Dit komt doordat we de eerste maanden na de start niet meteen volop productie 
konden draaien. Werkprocessen moesten nog ingericht worden, standaardmodellen moesten 
ontwikkeld worden, de ICT was nog niet volledig operationeel en de dossieruitwisseling 
verliep stroef. Deze zaken zijn inmiddels verbeterd maar hebben in 2013 veel capaciteit van 
de medewerkers gekost. Daarnaast zijn niet alle vacatures ingevuld. Dit is terug te vinden in 
de onderbesteding van salariskosten. 

Na de zomer is een inhaalslag georganiseerd. Er is bij een adviesbureau plusminus 400 
controles ingekocht. Ook hebben de eigen toezichthouders een grote inspanning geleverd om 
zoveel mogelijk van de opdracht uit te voeren, zonder daarbij de kwaliteit van het werk uit 
het oog te verliezen. Daardoor zijn in 2013 de meest risicovolle bedrijven gecontroleerd. De 
bedrijven die in 2013 niet gecontroleerd zi jn, hebben een laag risicoprofiel en een relatief 
goed naleefgedrag. De OFGV is daarom van mening dat het niet controleren van deze 
bedrijven leidt tot een acceptabele situatie. De hierin gemaakte keuzes zijn met de 
ambtelijke opdrachtgevers afgestemd. De niet bezochte bedrijven zijn op basis van het 
risicoprofiel expliciet meegenomen in de prioritering van de werkzaamheden in 2014. 

Efficiency 
Bij Toezicht en Handhaving is efficiency bereikt door de planning en administratieve 
afhandeling centraal te beleggen. De toezichthouders en handhavers hebben zich optimaal 
gericht op het feitelijke toezichthouden en handhaven. Voor toezicht en handhaving leverde 
dit een meer gestroomlijnd werkproces op. 
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Kwaliteit 
Naast het reguliere werk is er aandacht gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit. Deze is 
onder andere ingevuld door een branchegewijze aanpak van diverse bedrijfstakken. Het 
betreft met name horeca, glastuinbouw, veehouderij en benzinestations. Hierdoor Is het level 
playing field verbeterd - bedrijven in dezelfde branche worden op dezelfde manier 
gecontroleerd, ook al liggen ze in verschillende gemeenten. 

Daarnaast is er een ringonderzoek gedaan samen met twee andere omgevingsdiensten 
waarbij een bedrijf is gecontroleerd door drie verschillende toezichthouderteams. Met elkaar 
zijn de verschillen in constateringen en voorgestelde opvolging besproken. Dit heeft veel 
nieuwe inzichten opgeleverd bij alle betrokkenen. Intentie is om deze vorm verder te 
professionaliseren en jaarlijks met een aantal omgevingsdiensten uit te voeren. 

A.1.3. Wat heeft het gekost? 

Begroting na Begroting 
Realisatie wijziging voor wijziging 

Totaal baten € 11.772.479 € 11.711.452 € 11.711.452 
Totaal lasten € 10.480.673 € 12.201.452 € 11.711.452 
Resultaat voor bestemming e -1.291.806 C 490.000 e 
Mutatie reserves -490.000 € -490.000 1 € - J 
Resultaat na bestemming c -1.781.806 ^9 - c 

De lasten zijn € 1.720.779 lager dan geraamd en de baten zijn € 61.027 hoger dan geraamd. 
Dit wordt veroorzaakt door: 

Verschil lenanalyse lasten 2013 Korte toel icht ing 
Lagere lonen en sociale lasten 1.034.515 Vacatures, personeel later in dienst, vakantiegekJ niet reserveren. 
Lagere lasten wagenpark 145.161 Leasevoertuigen nog niet aanbesteed. 
Lagere lasten ICT 127.684 Software later in gebruik genomen, eenmalige kosten schuiven door naar 2014. 
Lagere kapitaallasten 121.946 Geen rente toegerekend, activa later aangeschaft. 
Niet gebruiken onvoorzien 202.350 Onvoorzien niet aangewend. 
Overige lagere lasten 89.124 Overige onderschrijding van budgetten. 

C 1.720.779 Totaal m 
Verschil lenanalyse baten 2013 Korte toel icht ing 

Lagere bijdrage deelnemers -1.008 Lagere bildrage Naarden door niet ovememen geluidsmeter. 
Overiae hogere baten 62.035 Detacheringsinkomsten, Rijksbijdrage BSBm en overige inkomsten. 

• Miwiiiiiiffl^—^^^1: .mm 

Een nadere analyse van de verschillen is opgenomen onder B.3.3 Toelichting op de 
programmarekening 2013. 

A.1.4. Risico's 
In onderstaande tabel zijn de genoemde risico's uit de begroting opgenomen. Per risico is 
weergegeven hoe deze in 2013 is beheerst en wat de huidige status is. 

Risico uit de 
begroting 

^ ^ i è t t l i t i f in 2013 septus 

Salarissen: 
overschrijding 
budget door 
stijgende kosten 

De OFGV is op 1 januari gestart met een 
aantal vacatures. Er is zeer 
terughoudend omgegaan met de 
invulling daarvan, er is gebruik gemaakt 
van inhuur. 

Het risico van stijgende 
kosten en dalende budgetten 
blijft aanwezig. Het DB heeft 
scenario's afgewogen en legt 
aan het AB een voorstel 
egalisatiereserve 
frictiekosten voor. 
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Aansprakelijkheid 
taakuitvoering 

De OFGV heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering. 
Procedures bij bestuursdwang zijn 
verankerd in afstemming met de 
verzekeringspolis. 

Er lopen momenteel geen 
aansprakelijkheidsclaims. 

Dienstverlening 
versus efficiency 

De OFGV heeft in 2013 efficiencywinst 
gemaakt door het uniformeren van de 
taakuitoefening. Afwijkingen per deel
nemer zijn mogelijk en zijn vastgelegd 
in de dienstverleningsovereenkomsten. 

De uniformering van de VTH-
procesgang wordt in 2014 
gecontinueerd. 

Oversch rijding 
kengetallen 

Omdat 2013 het eerste jaar van de 
OFGV was, waren niet alle budgetten uit 
de initiële begroting toereikend. Bij de 
1^ voortgangsrapportage zijn enkele 
budgetten aangepast. 

Ook in 2014 kunnen nog 
enkele budgetten aangepast 
worden naar het juiste 
niveau, bijvoorbeeld als 
gevolg van aanbesteding 
(lease) of veranderde eisen 
(ICT). 

Taakstelling In het jaar 2013 kende de OFGV nog 
geen taakstelling. 

De invulling van de 
taakstelling voor 2014 is aan 
de deelnemers voorgesteld. 

A.1.5. Algemene dekkingsmiddelen 
De uitgaven van de OFGV worden gedekt door de bijdragen van de 17 deelnemers. In 2013 
zijn daarnaast extra inkomsten ontvangen: een rijksbijdrage voor de invoering van de BSBm, 
bijdragen aan door de OFGV georganiseerde opleidingen, detacheringsinkomsten en overige 
opbrengsten. Ook is in 2013 (conform de vastgestelde resultaatbestemming) onttrokken aan 
de algemene reserve ten behoeve van opstartkosten ICT. De volledige baten zijn in 
onderstaand schema weergegeven. 

Begroting na Begroting 
BATEN % Realisatie w i j z i g i n g voor wi jziging 

1 BUDRAGEN DEELNEMERS 95% € 11.710.444 € 11.711.452 € 11.711.452 
2 ANDERE BIJDRAGEN 1% € 62.035 € € 
3 MUTATIE RESERVE 4% € 490.000 € 490.000 € 

Totaal baten C 12.262.479 C 12.201.452 C 11.711.452 

De OFGV kent geen algemene uitkering of overige uitkeringen. In de jaarrekening zijn geen 
baten van de financieringsfunctie verantwoord zoals renteopbrengst of dividend, omdat de 
OFGV geen uitzettingen heeft. De OFGV is BTW ondernemer en kent geen BTW Compensatie 
Fonds. Alle baten en lasten zijn exclusief BTW verantwoord. 

A.1.6. Onvoorzien 
Het bedrag voor onvoorzien bedroeg voor begrotingswijziging 10% van de begroting exclusief 
personeelskosten. In 2013 is dit bedrag met begrotingswijziging structureel verlaagd ter 
dekking van hogere HRM en ICT kosten. De begrotingspost was bedoeld om onvoorziene 
uitgaven op het gebied van bedrijfsvoering te dekken. Het bedrag is in 2013 niet nodig 
geweest. 

B e g r o t i n g na Begroting 
Realisatie wijziging voor wijziging 

Onvoorzien € € 202.350 € 2 4 6 . 0 0 0 1 
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A.2. Paragrafen 

A.2.1. Lokale heffingen 
De OFGV is niet bevoegd om lokale belastingen op te leggen, zoals grondwaterheffing of 
nazorg heffing. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenten en provincies. 
De OFGV heeft leges opgelegd voor grondwater- en ontgrondingenvergunningen binnen de 
provincie Flevoland. Het legestarief is bepaald door Provinciale Staten van Flevoland. De 
totale legesopbrengst bedroeg € 66.949. 

A.2.2. Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de OFGV in staat is tegenvallers op te 
vangen. Aangezien alle structurele verplichtingen in de begroting voorzien zijn, is het 
weerstandsvermogen voornamelijk bedoeld voor het opvangen van risico's. 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen 
en mogelijkheden waarover de OFGV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te 
dekken) en de risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Het minimaal aan te houden 
weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de OFGV, de te onderkennen 
financiële risico's en het reserve- en voorzieningenbeleid. 

Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote 
kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. In 2013 betrof het de post 
onvoorzien ad € 202.000 en het vri j aanwendbaar deel van de algemene reserve ad 
€ 324.000. Daarmee was de totale weerstandscapaciteit € 526.000. 
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en 
provincies verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort van de OFGV. Eventuele 
rekeningresultaten worden in eerste instantie afgewikkeld met de Algemene Reserve, buiten 
deze range worden de resultaten verrekend met de deelnemende gemeenten en provincies. 

Risico's 
In 2013 hebben zich geen financiële risico's voorgedaan die door de post onvoorzien of de 
algemene reserve gedekt moesten worden. 

A.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen 
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het BBV in ieder geval 
de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. 
Voor de OFGV is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waarin de 
OFGV is gevestigd, is gehuurd. 
In de toelichting op de balans in paragraaf B.3.2 is een overzicht van de investeringen 
opgenomen. Het betreffen investeringen met economisch nut in meubilair/inventaris, ICT , de 
verbouwingskosten van het gehuurde pand en investeringen in handhavingsschepen. Voor 
deze investeringen wordt een onderhoudsplan opgesteld. 

A.2.4. Financiering 
In de financieringsparagraaf worden conform de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale 
Overheden) de ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de rente
risiconorm, de toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten 
aanzien van treasury. 
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Treasurystatuut 
De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen zijn geformuleerd in 
het treasurystatuut. Deze is op 21 november 2013 door het Algemeen Bestuur aangepast 
naar het wettelijk verplicht schatkistbankieren. Het treasurystatuut voldoet aan wettelijke 
kaders zoals gesteld door de Wet FIDO en RUDDO. 

Risicobeheer financieringsportefeuille 
In de onderstaande tabel zijn de risico's van de financieringsportefeuille weergegeven en de 
realisatie in 2013. 

Risico Omschrijving Realisatie 
Koersrisico Het beheersen van de risico's die 

voortvloeien uit de mogelijkheid dat de 
financiële activa van de organisatie in 
waarde verminderen door negatieve 
koersontwikkelingen. 

De OFGV bezit geen 
derivaten, daardoor is er 
geen sprake van koersrisico. 

Valutarisico Het beheersen van risico's die 
voortvloeien uit de mogelijkheid dat op 
een bepaald moment de waarde van de 
vreemde valutastromen, uitgedrukt in 
eigen valuta, afwijkt van hetgeen 
verwacht werd op het 
beslissingsmoment. 

De OFGV bezit geen vreemde 
valuta, daardoor is er geen 
sprake van valutarisico. 

Rente risiconorm Het beperken van de financiering met 
langlopende geldleningen tot een 
maximum van 20% van het 
begrotingstotaal. 

De OFGV heeft geen 
langlopende leningen, 
daardoor is er geen sprake 
van renterisico. 

Kasgeldlimiet Het beperken van de financiering met 
(duurdere) kortlopende geldleningen tot 
een maximum van 8,2% van het 
begrotingstotaal. 

De OFGV heeft geen 
kortlopende leningen, 
daardoor wordt de 
kasgeldlimiet niet 
overschreden. 

Financieringssystematiek 
De OFGV heeft de vastgestelde bijdrage van haar deelnemers per kwartaal gefactureerd 
middels voorschotnota's. Deze voorschotnota's zijn steeds een maand voor aanvang van het 
kwartaal aan de deelnemers verzonden. 

A.2.5. Bedrijfsvoering 
De afdeling Bedrijfsvoering heeft in 2013 de primaire proccessen binnen de OFGV voorzien 
van een dienstverlening die hen in staat stelt hun werk professioneel en kwalitatief uit te 
voeren. In de afdeling zijn verschillende disciplines ondergebracht (Facilitair/Inkoop, ICT, 
Documentaire Informatie Voorziening, HRM, Kwaliteitsmanagement, Juridische Zaken, 
Communicatie, Office Management en Financiën). Het jaar 2013 stond in het teken van het 
opzetten van een basis dienstverlening en opbouw van de organisatie. De totale bezetting 
van de overheadfuncties (inclusief leidinggevenden) bedroeg op 31-12-2013 23,6% van de 
totale OFGV bezetting. Daarmee voldoet de OFGV aan het in het bedrijfsplan gestelde 
maximum van 24% personele overhead. 

In 2013 zijn alle facilitaire basisvoorzieningen op orde. De verbouwing van het pand en de 
levering van meubilair zijn afgerond, de cateraar heeft de keuken in gebruik genomen en de 
ICT hardware is aanwezig. De leaseauto's en handhavingsschepen zijn overgenomen van de 
provincie Flevoland en een eerste test met kleine goedkope leaseauto's is uitgevoerd. De 
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aanbesteding van zowel schepen als auto's is voorbereid en alle producten worden via de 
juiste inkoopprocedures ingekocht. 

De grootste uitdaging voor ICT en DIV was het op orde brengen van de verbindingen tussen 
de verschillende datacenters, de verschillende applicaties en de gewenste informatiestroom 
van en naar onze partners. Verschillende applicaties zijn in de loop van 2013 in gebruik 
genomen. De koppeling van onze digitale snelweg aan de mogelijkheden bij de partners en 
het voldoen aan de juridische en archiveringscontext zal ook in 2014 nog prioriteit blijven. 

De afronding van de overgang van medewerkers richting de OFGV met de daarbij komende 
procedurele zaken, plaatsingen, uitvoering sociaal plan en opstart personele regelingen heeft 
veel t i jd gevraagd. Daarnaast is beleid ontwikkeld op het gebied van medewerkers
ontwikkeling, arbo en veiligheid en diverse andere personele aspecten. De medewerkers
vertegenwoordiging is formeel ingericht (OR en GO) en de digitale HRM portal is in gebruik 
genomen. 

De nadruk voor kwaliteitsmanagement lag in 2013 op het in kaart brengen van primaire 
werkprocessen en de mate waarin medewerkers aansluiten bij de landelijke kwaliteitscriteria. 
Op juridisch vlak zijn de bestuurlijke mandateringen en dienstverleningsovereenkomsten, de 
gemeenschappelijke regeling en overige beleidsregels beoordeeld en aangepast. 

Vanuit communicatie is een huisstijl ontwikkeld, zijn intranet en internet vormgegeven en zijn 
diverse standaard documenten opgebouwd. Belangrijke externe documenten worden 
gescreend op schrijfstijl en taalgebruik. Het officemanagement heeft zich ontwikkeld tot het 
gastvrije gezicht van de OFGV. Ook hier zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de 
dienstverlening aan medewerkers en bezoekers plaatsvindt. 

De financiële workflow is voor 95% digitaal, hierdoor betaalt de OFGV facturen op t i jd. De 
vastgestelde AO/IC is gevolgd zodat de administratie op elk moment juiste, volledige, tijdige 
en rechtmatige informatie bevat. In 2013 zijn alle P&C documenten tijdig bij het 
management en bestuur aangeleverd. 

A.2.6. Verbonden partijen 
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, 
Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, 
Wijdemeren en Zeewolde, de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland. 
De OFGV had in 2013 geen verbonden partijen. 

A.2.7. Grondbeleid 
Het grondbeleid omvat het gehele instrumentarium dat een gemeente of provincie ter 
beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke en deels ook economische doelstellingen te 
realiseren. De OFGV is niet bevoegd om een (eigen) grondbeleid op te stellen. 

A.2.8. Rechtmatigheid 
In 2013 heeft de OFGV haar bedrijfsvoeringsprocessen op het gebied van financiën, inkoop 
en HRM beschreven in een Administratieve Organisatie. In de processen zijn 
beheersmaatregelen opgenomen om mogelijke risico's te ondervangen. Gedurende 2013 zijn 
de interne controles uitgevoerd die beschreven zijn in het Interne Controle Plan. Daaruit is 
gebleken dat de processen worden gevolgd. 
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Bij de interimcontrole in september heeft de accountant opgemerkt dat de meeste processen 
op orde zijn. Alle aanbevelingen uit de interimcontrole (zoals een volkomen controle op de 
salarissen en declaraties en een aanvullende controle op de jaarafgrenzing van kosten) zijn 
uitgevoerd. Uit alle controles zijn geen onrechtmatigheden gebleken. 
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B. Jaarrekening 2013 

B.1. Balans per 31 december 2013 

r 

ACTIVA 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 

Invester ingen met een economisch nut 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 

946.800 
9 4 6 . 8 0 0 

485.240 
4 8 5 . 2 4 0 

Vorderingen op openbare lichamen 
Overige vorderingen 
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTUD 
KORTER DAN ÉÉN JAAR 

531.072 
9.585 

5 4 0 . 6 5 7 

614.851 

6 1 4 . 8 5 1 

Bank- en girosaldi 
L IQUIDE MIDDELEN 

2.827.580 
2 . 8 2 7 . 5 8 0 

826.574 
8 2 6 . 5 7 4 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de voorui tbetaalde 
bedragen die t e n laste van volgende begrot ingsjaren 
komen 
OVERLOPENDE ACTIVA 

148.587 
1 4 8 . 5 8 7 

464 
4 6 4 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | C 3 . 5 1 6 . 8 2 4 • C 1 .441 .8891 

TOTAAL ACTIVA C 4.463.624 C 1.927.129 

r 
TOTAAL PASSIVA 

PASSIVA 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 

Algemene reserve 
Resultaat na bestemming 
EIGEN VERMOGEN 

323.728 
1.781.806 

2 . 1 0 5 . 5 3 4 
813.728 

8 1 3 . 7 2 8 

TOTAAL VASTE P A S S I V A • • • 1 C 2 . 1 0 5 . 5 3 4 • 

Overige schulden 
NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN 
RENTETYPISCHE LOOPTUD KORTER DAN ÉÉN JAAR 

139.563 

1 3 9 . 5 6 3 

509.466 

5 0 9 . 4 6 6 

Verpl icht ingen die in het begrot ingsjaar zijn opgebouwd en 
die in een volgend begrot ingsjaar t o t betaling komen, met 
uitzondering van jaarii jks terugkerende arbekJskosten 
gerelateerde verpl icht ingen van vergeli jkbaar volume 
Overige voon j i ton tvangen bedragen die ten bate van 
volgende begrot ingsjaren komen 
OVERLOPENDE PASSIVA 

1.551.912 

666.615 
2 . 2 1 8 . 5 2 7 

603.935 

6 0 3 . 9 3 5 

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA C 2 . 3 5 8 . 0 9 0 • C 1 .113 .4011 

C 4.463.624 C 1.927.1291 
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B.2. Programmarekening 2013 Programma milieu en leefomgeving 

Begroting na Begrot ing 
LASTEN Realisatie wi jz iging voor wi jziging 

1 PERSONEEL 
1.1 Personeelskosten e 6.986.685 € 8.021.200 € 8.521.200 
1.2 Opleidingskosten € 352.595 € 340.800 € 340.800 
1.3 Algemene personeelskosten € 415.657 € 426.100 € 426.100 

2 PERSONEEL DERDEN 
2.1 Inhuur bij ziekte en vacatures € 634.434 € 585.200 € 85.200 

3 KAPITAALLASTEN 
3.1 Rente ICT € € 17.550 € 27.100 

Rente Meubilair € € 17.500 € 15.100 
Rente Verbouwing € - € 20.400 € -

3.2 Afschrijving ICT € 57.840 € 112.000 € 131.500 
Afschrijving Meubilair € 26.830 € 35.000 C 20.100 
Afschrijving Verbouvi/ing € 36.634 € 40.800 € 4 INDIRECTE KOSTEN 

4.1 Huisvesting (pandgebonden) € 270.133 € 279.632 € 279.632 
4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) C 156.627 € 130.000 € 256.500 

4.3a ICT jaarlijkse exploitatielasten € 561.835 € 587.100 € 484.400 
4.3b ICT eenmalige opstartkosten C 387.581 € 490.000 € -

4.4 Wagenpark € 65.739 € 210.900 € 210.900 
4.5 Diverse kosten € 76.997 € 120.400 € 137.400 
4.6 Accountant € 16.616 C 25.000 € 45.000 
4.7 HRM € 44.290 € 55.000 € 5 ONVOORZIEN 
5.1 Onvoorzien € -__ € 202.350 € 246.000 

Subtotaa C 10.090.49^ € 11.716.932 C 11.226.932 
6 DniECTE PRODUCTIEKOSTEN 

6.1 Directe productiekosten Flevoland € 371.680 € 452.000 € 452.000 
6.2 Directe productiekosten AInnere € 17.568 e 20.000 € 20.000 
6.3 Directe productiekosten Naarden € - € 12.520 € 12.520 
6.4 BSB € 930 € € 7 OVERIGE KOSTEN 
7.1 Prijscompensatie 0 % € -_ € € -_ Totaal lasten C 10.480.673 € 12.201.452 C 11.711.452 
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BATEN Realisatie 
Begrot ing na Begroting 

wi jz iging voor wi jz iging 
1 BDDRAGEN DEELNEMERS 

1.1 Almere € 891.059 € 891.059 € 891.059 
1.2 Lelystad € 1.128.738 € 1.128.738 € 1.128.738 
1.3 Zeewolde e 645.931 € 645.931 € 645.931 
1.4 Provincie Flevoland € 5.369.930 € 5.369.930 € 5.369.930 
1.5 Urk € 243.965 € 243.965 € 243.965 
1.6 Dronten € 560.315 € 560.315 € 560.315 
1.7 Noordoostpolder € 485.886 C 485.886 € 485.886 
1.8 Noord Holland € 394.173 € 394.173 C 394.173 
1.9 Muiden € 124.125 € 124.125 € 124.125 

1.10 Bussum € 319.689 € 319.689 € 319.689 
1.11 Naarden € 259.205 € 260.213 € 260.213 
1.12 Hilversum € 177.927 € 177.927 € 177.927 
1.13 Weesp € 409.552 € 409.552 C 409.552 
1.14 Huizen € 213.634 € 213.634 € 213.634 
1.15 Wijdemeren € 331.815 € 331.815 € 331.815 
1.16 Blaricum € 61.800 C 61.800 € 61.800 
1.17 Laren € 92.700 € 92.700 € 92.700 

2 ANDERE BDDRAGEN 
2.1 Rijksbijdrage BSB € 25.679 € € 
2.2 Detacheringsopbrengsten personeel € 19.050 € € 
2.3 Overige bijdragen € 17.306 € - € 

Totaal baten € 11.772.479 C 11.711.452 C 11.711.452 

Begroting na Begroting 
Realisatie wi jziging voor wi jz iging 

Totaal baten € 11.772.479 € 11.711.452 € 11.711.452 
Totaal lasten C 10.480.673 € 12.201.452 € 11.711.452 
Resultaat voor bes temming C -1.291.806 C 490.000 C 

iMutatie reserves | € -490.000 € -490.000 i € - 1 
Resultaat na bestemming C 3̂ - c 
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B.3. Toelichtingen 2013 

B.3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Personeelslasten zijn in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden uit hoofde 
van jaarli jks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 
volume, zijn sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling 
plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld
en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een 
jaarli jks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een 
verplichting opgenomen. 

Balans 
De materiële vaste activa betreffen overige investeringen met economisch nut. Deze 
materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Specifieke investeringsbijdragen van derden zijn op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen 
zijn vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte 
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de 
waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het 
begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke 
afwaarderingen zijn teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren, conform artikel 10 van de 
Financiële Verordening: 
Vervoermiddelen: 

Kleine handhavingsschepen 15 jaar 
Grote handhavingsschepen 30 jaar 

Machines, apparaten en installaties: 
Geluidsmeetsysteem 10 jaar 

Overige materiële vaste activa: 
Verbouwingskosten 10 jaar 
Meubilair 10 jaar 
Audiovisuele apparatuur 5 jaar 
ICT hardware 3 jaar 
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Software is niet geactiveerd, omdat de OFGV niet het eigendom of exploitatierecht over de 
software heeft gekregen. Betaalde eenmalige licentiekosten zijn direct in de lasten verwerkt. 

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. 
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. De 
voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte waarde. 

De liquide middelen en overige vlottende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

B.3.2. Toelichting op de balans per 31-12-2013 

Activa 

Vaste activa 
De materiële vaste activa betreffen de kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met 
een nuttigheidsduur over meerdere jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen 
met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met 
economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te 
verwerven en/of verhandelbaar zijn. Investeringen met maatschappelijk nut zijn 
investeringen die geen middelen genereren, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen 
zoals wegen. De OFGV heeft geen activa met maatschappelijk nut. 

Overige invester ingen met een 
economisch nut 

Boekwaarde 
31-12-2013 

Boekwaarde 
31-12-2012 

Vervoermiddelen 60.893 -
Machines, apparaten en installaties 61.025 -
Overige materiële vaste activa 824.882 485.240 
Totaal € 946.800 € 485.240 

In onderstaand schema is het verloopoverzicht weergegeven van investeringen met 
economisch nut. 

Boekwaarde 
Overige invester ingen met een Boekwaarde 1-1-2013 na Inves te  inves te  Afschr i j  B i jdrage Afwaar Boekwaarde 

economisch n u t 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 herc lass i f icat ie r ingen r ingen v ingen van derden der ing 31 -12 -2013 

Vervoermiddelen - 66.992 - 6.099 - - 60.893 
Machines, apparaten en installaties - - 73.230 - 12.205 - - 61.025 
Overige materièle vaste act iva: -

Verbouwing 237.649 237.649 160.541 36.634 361.556 
Inventans 136.629 136.629 167.414 26.830 277.213 
Hardware ICT 110.962 50.962 192.992 57.840 186.114 

T o U a l C 661 .109 C C 139.609 c c - c'**lllilW 

De herclassificatie per 1-1-2013 van de boekwaarde van de ICT betreft de eenmalige 
licentiekosten van het softwarepakket Afas. Deze is in 2012 onterecht als investering 
geboekt. Software is niet geactiveerd, omdat de OFGV niet het eigendom of exploitatierecht 
over de software heeft gekregen. De betaalde eenmalige licentiekosten zijn direct in de lasten 
verwerkt. 

In 2013 is er voor een bedrag van € 661.169 geïnvesteerd in investeringen met economisch 
nut. Op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen is € 139.609 aan waarde afgeschreven. 
Er hebben zich geen waardeverminderingen voorgedaan. 

De vervoermiddelen betreffen de van de provincie Flevoland overgenomen handhavings
schepen. Onder machines, apparaten en installaties valt het van de provincie Flevoland 
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overgenomen geluidsmeetsysteem. De afschrijvingen hiervan komen ten laste van het 
directe productiekostenbudget van de provincie Flevoland. 

De totale verbouwing van de vleugel van het provinciehuis bedroeg in 2012 en 2013 samen 
€ 398.190, geraamd was een investering van € 407.500. De grootste kostenposten daarin 
bedroegen het verwijderen/verplaatsen van systeemwanden, het realiseren van een eigen 
ingang, het realiseren van een eigen keuken en het leggen van vloerbedekking. 
De totale aanschaf van meubilair bedroeg in 2012 en 2013 samen € 304.043, geraamd was 
een investering van € 350.000. Dit betrof stoelen, tafels, kasten en plantenbakken in het hele 
pand. De bureaus en bureaustoelen zijn niet in het bedrag inbegrepen, deze worden gehuurd 
van de provincie Flevoland. 

De totale aanschaf van ICT bedroeg in 2012 en 2013 samen € 243.954, geraamd was een 
investering van € 351.000. De investering betreft de beeldschermen in het OFGV pand, de 
tabiets en audiovisuele apparatuur in de vergaderkamers. 

Vlottende activa 

In onderstaand schema is het overzicht van de uitzettingen met een rentetypische looptijd 
korter dan 1 jaar weergegeven. 

Uitzet t ingen me t een 
rente typ ische loopt i jd kor ter 

dan één j aa r 
Boekwaarde 
31 -12 -2013 

Voorziening 
on inbaarhe id 

Gecorr igeerd 
saldo 

31 -12 -2013 

Gecorr igeerd 
saldo 

31 -12-2012 

Vorderingen op openbare lichamen 531.072 - 531.072 614.851 
Overige vorderingen 9.585 - 9.585 -

C 540.657 € € 540.657 C 614.851 

De vorderingen op openbare lichamen betreft de BTW op de aan de partners 
vooruitgefactureerde bijdrage 1^ kwartaal 2014 en verzonden facturen voor BSBm subsidie, 
opleidingen en dergelijke. Het saldo per 31-12-2012 betreft de BTW op de aan de partners 
vooruitgefactureerde bijdrage 1^ kwartaal 2013. 
De overige vorderingen bestaan uit 2 verzonden legesfacturen. 

Onderstaand schema betreft de liquide middelen. 

Liquide middelen 
Boekwaarde Boekwaarde 
31-12-2013 31-12-2012 

BNG bank lopende rekening 
ji||j|||g||pipp.pit 

2.827.580 
€ 2.827.580 

826.574 

Het banksaldo betreft het saldo in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. 

Overige nog te 
ontvangen bedragen, en 

de voorui tbetaalde 
bedragen die ten laste 

van volgende Boekwaarde Boekwaarde 
begrot ingsjaren komen 31-12-2013 31-12-2012 

Huur en sen/ices 73.819 -
Lease voertuigen 4.910 -
Verzekeringen 28.521 -
Telefonie en hosting 17.376 -
Overig 23.961 464 

€ 148.585 € 464 
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Passiva 

Vaste passiva 

Het in de balans opgenomen "eigen vermogen" bestaat uit de reserves en het resultaat na 
bestemming. 

Boekwaarde Boekwaarde 
Eigen v e r m o g e n 31 -12 -2013 31 -12 -2012 

Algemene reserve 323.728 -
Resultaat na bestemming 1.781.806 813.728 
Totaai '^^^^^^M~ C 2.105.534 € 813.728 

De OFGV heeft slechts de algemene 
reserve. De algemene reserve is 
ingesteld ter dekking van fluctuaties 

in de exploitatie en tegenvallers in de toekomst op te vangen en maakt deel uit van het 
weerstandsvermogen van de OFGV. Het maximale saldo van de reserve bedraagt 5% van het 
begrotingstotaal in enig jaar. Voor 2013 betekent dat een maximum saldo van 
€ 589.000. Er wordt geen rente toegevoegd aan de reserve. 

Bestemming 
resultaat 

Saldo vorig Saldo 
Verloop 31-12-2012 boekjaar Toevoeging Onttrekking 31-12-2013 

Algemene reserve - 813.728 - 490.000 323.728 
Totaal C 813.728 € € 490.000 € 323.728 

Het resultaat over 2012 was € 813.728 positief. Conform de vastgestelde 
resultaatbestemming is € 490.000 doorgeschoven naar 2013 ten behoeve van eenmalige 
opstartkosten ICT. Het restant bedraagt € 323.728. 

Vlottende passiva 

In onderstaand schema is het overzicht van de schulden met een rentetypische looptijd 
korter dan 1 jaar weergegeven. 

N e t t o - v l o t t e n d e schu lden m e t een 
ren te t yp i sche l oop t i j d ko r t e r dan Boekwaa rde Boekwaa rde 

é é n j a a r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 
Schulden aan openbare lichamen 11.161 -
Overige schulden 128.402 509.466 
Totaal € 139.563 C 509.466 

Het saldo van de schulden aan openbare lichamen wordt voornamelijk gevormd door de 
bijdrage BRZO aan de provincie Noord Holland van € 11.000. 
De overige schulden betreffen diverse leveranciers. Waar het saldo per 31-12-2012 vooral 
nog te betalen verbouwingskosten bedroeg, bestaat het saldo per 31-12-2013 uit kosten voor 
milieucontroles, onderhoud schepen groene handhaving en overige bedrijfsvoeringskosten. 
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In onderstaande tabel is de overige overlopende passiva vermeld. 

Over lopende passiva 
Boekwaarde 
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 

Boekwaarde 
3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 1.551.912 603.935 
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van 
volgende begrotingsjaren komen 666.615 
Totaal € 2.218.527 € 603.935 

In onderstaande tabel zijn de verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die 
in 2014 tot betaling komen opgenomen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. Dit houdt in dat 
opgebouwd vakantiegeld en vakantiedagen niet zijn opgenomen als nog te betalen bedrag. 

Boekwaarde Boekwaarde 
Verp l i ch t ingen 31 -12 -2013 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 

BTW 891.024 603.935 
Loonheffing 387.477 -
Pensioenpremie 118.574 -
Salarisbetalingen 18.860 
Fietsplan 948 
Inhuur exteme deskundigheid 43.637 -
Accountantskosten 6.795 -
ICT en telefonie 56.149 -
Overige transitoria 28.448 

De vooruitontvangen bedragen betreffen van de partners ontvangen bijdragen voor het 1^ 
kwartaal 2014. 

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen 
Een aantal overeenkomsten uit 2013 loopt door naar het jaar 2014. De grootste meerjarige 
verplichtingen zijn hieronder weergegeven: 

Bedrag 
Aard van de opd rach t Con t rac tduu r per j a a r 

Huur vleugel provinciehuis Looptijd t / m 2017, optie verlenging t / m 2022 193.590 
Leaseplan voertuigen Onbeperkt, jaariijks opzegbaar 45.000 
Toyota voertuigen 1 jaar to t juli 2014 24.000 

B.3.3. Toelichting op de programmarekening 2013 

Budget: 
Personeelskosten 

Raming: 
€ 8.021.000 

Realisatie: 
€ 6.986.685 

Restant: 
€ 1.034.515 

De fo rmat ie van de OFGV bedroeg in 2013 137,3 f te , de bezet t ing bedroeg op 31 -12 -2013 
114,2 fte. In een volledig regulier jaar zouden de loonkosten van deze 114,2 fte circa € 7,7 
min hebben bedragen. In 2013 was echter sprake van eenmalig lagere loonkosten doordat 
personeelsleden later in dienst zijn gekomen (circa € 0,4 min) en doordat de opbouw van 
vakantiegeld over de maanden juni t/m december conform de BBV niet gereserveerd mocht 
worden (circa € 0,3 min). 
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Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Opleidingskosten € 340.800 € 352.595 € -11.795 
Bij het budget voor opleidingen heeft de OFGV bewust overgecommitteerd. Aan het eind van 
het jaar bleken toch nog meer trainingen van start te kunnen gaan dan verwacht. De 
overschrijding wordt gedekt door incidentele baten, te weten de rijksbijdrage BSBm en de 
bijdragen van derden die bij de OFGV een training hebben gevolgd. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Alqemene personeelskosten €426.100 € 415.657 € 10.443 
Binnen het budget algemene personeelskosten is de vergoeding voor woon-werkverkeer en 
dienstreizen de grootste kostenpost. Deze vergoeding is binnen het beschikbare budget 
gebleven. In de begroting was geen rekening gehouden met budget voor representatie en 
kerstpakketten. Dit kon binnen het budget algemene personeelskosten gedekt worden 
doordat er minder is uitgegeven aan werkkleding, piketvergoeding, belastingheffing voor de 
tabiets, OR en BHV. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Inhuur bij ziekte en vacatures € 585.200 € 634.434 € -49.234 
Dit budget heette in de begroting "inhuur bij ziekte". Bij de eerste begrotingswijziging is 
€ 500.000 toegevoegd voor "inhuur vacatures". Deze twee zijn samengevoegd tot één 
inhuurbudget. De OFGV gaat uitermate voorzichtig om met het invullen van vacatures. Het 
personele tekort wordt opgevangen met tijdelijke inhuur en het doordacht organiseren van 
een flexibele schil. In de 2^ Voortgangsrapportage is voorgesteld het budget inhuur met € 
100.000 te verhogen. Deze begrotingswijziging heeft geen doorgang gevonden omdat terecht 
werd opgemerkt dat begrotingswijzigingen aan raden en staten moesten worden voorgelegd. 
De overschrijding van het budget voor inhuur wordt opgevangen door de onderschrijding op 
het budget personeelskosten. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Kapitaallasten € 243.250 € 121.304 € 121.946 
Conform het voorstel voor bezuinigingen 2014 is geen rente toegerekend aan de 
investeringen. Dit verklaart voor € 55.450 het verschil. Daarnaast zijn de afschrijvingen 
€ 66.496 lager dan geraamd omdat niet alle activa per 1 januari is aangeschaft en de 
kredieten niet geheel zijn uitgeput. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Huisvesting (pandgebonden) € 279.632 € 270.133 € 9.499 
De kosten voor huur en services pasten binnen het beschikbare budget. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Huisvesting (niet pandgebonden) € 130.000 € 156.627 € -26.627 
De overschrijding van het budget overige huisvestingskosten is grotendeels te wijden aan de 
kosten voor catering. In de 2^ Voortgangsrapportage is voorgesteld het budget met 
€ 20.000 te verhogen uit het budget vergaderkosten, omdat er slechts in huis wordt 
vergaderd. Deze begrotingswijziging heeft geen doorgang gevonden. De overschrijding van 
dit huisvestingsbudget wordt opgevangen door de onderschrijding op het budget overige 
bedrijfsvoeringskosten. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
ICT exploitatiekosten C 587.000 € 561.835 € 25.265 
De reguliere ICT exploitatiekosten zijn lager uitgevallen dan geraamd omdat niet alle 
contracten per 1 januari zijn ingegaan. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
ICT opstartkosten € 490.000 € 387.581 € 102.419 
Het was voor de OFGV een bewuste keuze om de implementatie van systemen en applicaties 
volgtijdelijk en gefaseerd in te vullen. Door zorgvuldig om te gaan met de benodigde 
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software, de soort en omvang van data en de noodzakelijke koppelingen met andere 
systeemonderdelen, is voorkomen dat we in de toekomst onnodig hogere structurele kosten 
hebben. De implementatie van bijvoorbeeld ons documentair informatiesysteem Izis en Squit 
to Go is opvolgend aan de applicatie Squit welke in 2013 is geïntroduceerd. Ook de 
definitieve overgang naar ons nieuwe bodeminformatiesysteem wordt in 2014 in gang 
gezet. De kosten voor conversie, invoering, opleiding en helpdesk vallen in 2014. Daardoor 
zijn de opstartkosten in 2013 lager uitgevallen dan geraamd. Bij de bestemming van het 
rekeningresultaat wordt dan ook voorgesteld het restantbudget ad € 102.419 door te 
schuiven naar 2014. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Wagenpark C 210.900 € 65.739 € 145.161 
In afwachting van ervaringscijfers over dienstreizen zijn naast het overgenomen 
leasecontract van de Provincie Flevoland slechts 5 kleine voertuigen geleased. Dit heeft geleid 
tot een grote onderbesteding. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Diverse kosten € 120.400 C 76.997 € 43.403 
De onderbesteding is het gevolg van lagere communicatiekosten, minder vakliteratuur en 
nauwelijks externe vergaderkosten. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Accountant € 25.000 € 16.616 € 8.384 
De kosten voor de jaarrekeningcontrole en aanvullende adviezen passen binnen het 
beschikbare budget. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
HRM € 55.000 € 44.290 € 10.710 
De onderbesteding is het gevolg van lagere kosten van de vertrouwenspersoon. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Onvoorzien € 202.350 € 0 € 202.350 
Het budget onvoorzien diende ter dekking van de financiële risico's die de OFGV liep in 2013. 
Er zijn geen overschrijdingen van de reguliere budgetten geweest die tot het aanspreken van 
dit budget hebben geleid. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Directe productiekosten € 452.000 € 371.680 € 80.320 
Flevoland gesaldeerd gesaldeerd gesaldeerd 
Het verschil bestaat uit de volgende onderdelen: 
Lagere opbrengst leges -63.051 
Lagere vergoeding groene handhaving randmeren -75.000 
Lagere kosten groene handhaving 68.274 
Lagere advertentiekosten 39.330 
Lagere bijdrage LMA 40.401 
Lagere kosten grondwatermeetnet 14.036 
Lagere kosten whvbz, geluidbeleid en inhuur 56.330 

Budget: 
Directe productiekosten Almere 

Raming: 
€ 20.000 

Realisatie: 
€ 17.568 

Restant: 
€ 2.432 

Het verschil bestaat uit lagere kosten voor de boormanagementmodu e Nazca. 

Budget: 
Directe productiekosten Naarden 

Raming: 
€ 12.520 

Realisatie: 
€ 0 

Restant: 
€ 12.520 

De directe bijdrage van Naarden bestond uit kapitaallasten van een geluidmeter die niet is 
overgenomen en uit een bijdrage voor inhuur. Het inhuurbudget is in 2013 niet aangewend. 
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Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Overiqe inkomsten € 0 € 62.035 € -62.035 
De OFGV heeft in 2013 de volgende niet-geraamde opbrengsten ontvangen: 
Rijksbijdrage bestuurlijke strafbeschikking € 25.679, bijdragen derden opleidingen € 7.836, 
detacheringsopbrengsten € 19.050 en overige opbrengsten € 9.470. 
In de T Voortgangsrapportage is voorgesteld de inkomsten met € 34.000 te verhogen. Deze 
begrotingswijziging heeft geen doorgang gevonden. 

B.3.4. WNT 
In de wet normeringbezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
zijn de beloningen van bestuurders en andere topfunctionarissen wettelijk genormeerd. 
Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan 130% van 
het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De WNT-norm 
voor 2013 is € 228.599. Vanuit de WNT is het verplicht van iedere topfunctionaris gegevens 
te vermelden in het financieel verslaggevingsdocument. 

WNT In format ie per func t ionar is 2013 Toelichting 
Naam P.M.R. Schuurmans 
Functie Directeur 
Beloning € 99.551,00 Bruto salaris. 
Door de werkgever betaalde 
verzekeringspremies € 8.865,00 Werkgeversdeel sociale premies. 
Belastbare onkostenvergoeding C 5.132,00 Reiskosten voor dienstreizen en woon-werkverkeer. 
Voorzieningen ten behoeve van 
beloning betaalbaar op termijn € 16.303,00 Werkgeversdeel pensioenpremies. 
Duur van het dienstverband In het 
boekjaar 01-01 t/m 31-12 
Omvang van het dienstverband in het 
boekjaar 40 uur per week Contractduur overgenomen van de Provincie Flevoland. 
In het boekjaar verrichte uitkeringen 
wegens beëindiging van het 
dienstverband € 0,00 Niet van toepassing 
Jaar waarin het dienstverband Is 
geëindigd Niet van toepassing 
Motivering In geval van overschrijding 
van de wm" C 129.851,00 De WNT norm wordt niet overschreden. 

Bij een Gemeenschappelijke Regeling kwalificeren leden van het Algemeen Bestuur en 
Dagelijks Bestuur ook als topfunctionarissen. Voor alle bestuursleden geldt dat zij geen 
bezoldiging van de OFGV ontvangen en de functie slechts uitvoeren uit hoofde van hun 
functie als wethouder of gedeputeerde van de deelnemende overheid. Het betreft de 
volgende bestuursleden: 

Naam Bestuurslid Partner Functie OFGV Bezoldiging 
dhr. J.A. Fackeldey Gemeente Lelystad Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur € 0 
dhr. J. Lodders Provincie Flevoland Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur € 0 
dhr. W.J. Schutte Gemeente Noordoostpolder Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur € 0 
dhr. G.H.F. Boekhoff Gemeente Bussum Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur € 0 
mw. P.J. van Hartskamp - de Jong Gemeente Huizen Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur € 0 
dhr. E.W. Anker Gemeente Almere Lid Algemeen Bestuur € 0 
dhr. P.S.A. Gach Genreente Dronten Lid Algemeen Bestuur € 0 
dhr. G. Post jr Gemeente Urk Lid Algemeen Bestuur e 0 
dhr. G.M. Dijksterhuls Gemeente Zeewolde Lid Algemeen Bestuur € 0 
dhr. T.P.J. Talsma Provincie Noord-Holland Lid Algemeen Bestuur € 0 
mw. J.2. de Joode - Baljet Gemeente Blaricum Lid Algemeen Bestuur € 0 
dhr. B.M. Moojen Gemeente Hilversum Lid Algemeen Bestuur e 0 
dhr. E.J. de Jong Gemeente Laren Lid Algemeen Bestuur € 0 
dhr. R. Meerhof Gemeente Muiden Lid Algemeen Bestuur € 0 
mw. W.E. de Vries - Kempes Gemeente Naarden Ud Algemeen Bestuur e 0 
dhr J.J. van der Hoeven Gemeente Weesp Lid Algemeen Bestuur e 0 
dhr. G.H. Abrahamse Gemeente Wijdemeren Lid Algemeen Bestuur e 0 
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B.3.5. Analyse begrotingscriterium 
In de toelichting op de programmarekening is ingegaan op de verschillen tussen de realisatie 
en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Hieruit blijkt dat in 3 gevallen het beschikbare 
budget overschreden is. Het gaat om overschrijdingen waarbij het DB bij het doen van de 
uitgaven binnen het door de AB uitgezette beleid is gebleven. De overschrijdingen zijn ofwel 
gedekt uit direct gerelateerde opbrengsten, ofwel aan het AB voorgelegd op 21 november 
2013 via de 2^ voortgangsrapportage. Het geraamde lastentotaal wordt niet overschreden. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Opleidingskosten € 340.800 € 352.595 € -11.795 
De overschrijding van het budget voor opleidingskosten wordt gedekt door de bijdrage van 
derden voor opleidingen ad € 7.836 en door een deel van de rijksbijdrage BSBm ad € 5.700. 
De dekking is in totaal € 13.536. De kostenoverschrijding wordt geheel gecompenseerd door 
direct gerelateerde opbrengsten. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Inhuur bil ziekte en vacatures € 585.200 € 634.434 € -49.234 
Aan het AB is op 21 november 2013 voorgesteld het budget inhuur met € 100.000 te 
verhogen. Deze begrotingswijziging heeft geen doorgang gevonden omdat terecht werd 
opgemerkt dat begrotingswijzigingen aan raden en Staten moesten worden voorgelegd. De 
overschrijding van het budget voor inhuur wordt opgevangen door de onderschrijding op het 
budget personeelskosten. 

Budget: Raming: Realisatie: Restant: 
Huisvesting (niet pandgebonden) € 130.000 € 156.627 € -26.627 
Aan het AB is op 21 november 2013 voorgesteld het cateringbudget met € 20.000 te 
verhogen uit het budget vergaderkosten, omdat er slechts in huis wordt vergaderd. Deze 
begrotingswijziging heeft geen doorgang gevonden. De overschrijding van dit 
huisvestingsbudget wordt voor € 20.000 opgevangen door de onderschrijding op het budget 
overige bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast wordt de overschrijding gedekt door een deel van 
de rijksbijdrage BSBm ad € 7.000. 

B.3.6. Overzicht van incidentele baten en lasten 
Alle in de initiële begroting opgenomen baten en lasten van de OFGV zijn structureel van 
aard. In de toelichting op de programmarekening zijn de niet-geraamde opbrengsten in 2013 
weergegeven. Deze incidentele baten betreffen : 
Rijksbijdrage bestuurlijke strafbeschikking 25.679 
Bijdrage derden opleidingen 7.836 
Detacheringsopbrengsten 19.050 
Overige opbrengsten 9.470 

De incidentele uitgaven in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking (BSBm) zijn op 
meerdere budgetten geboekt. Het betreft specifieke materialen van € 930, opleidingen van 
€ 5.700 en cateringkosten voor bijeenkomsten van € 7.000. 
Tegenover de bijdragen van derden voor opleidingen staan hogere opleidingskosten van 
€ 7.836. Tegenover de detacheringsopbrengsten staan incidentele inhuurkosten ter 
vervanging van de gedetacheerde medewerker van € 19.050. 
In totaal bedragen de incidentele lasten daarmee € 40.516. 
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B.4. Overige gegevens 
B.4.1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Controleverklaring jaarrekening 2013 

Bijlage 

Ongetekende controleverklaring 

Geacht bestuur. 

Hierbij ontvangt u één ongetekend exemplaar van on/e controleverklaring d.d. 2 juni 2014 bij 
dc jaarrekening 2013 van uw gemeenschappelijke regeling. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan hel algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek 

Verklanng betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de (in de jaarstukken opgenomen) jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te Lelystad gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 
met dc loclichlingcn, waarin opgenomen ccn overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
tinanciële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Hel dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Fievoiand & Gooi 
en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming 
mei hel in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en 
de Beleidsregels loepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming 
met hel in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies cn gemeenten 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de haten en laslen als 
de activa cn passiva getrouw dienl weer te geven en dal de in de jaanekening verantwoorde 
balen, lasten en balansmutalies rechtmatig tol stand zijn gekomen. Rechtmatige lolstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en hel Conlrolcpiotocol WNT 
van de Beleidsregels toepassing WNT. 

Hel dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige inteme beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van dc jaarrekening cn de rechtmatige totstandkoming van dc 
balen, laslen en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (Bado), het Programma van Eisen Accountantscontrole Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek, zoals va.stgcsteld door hel Algemeen Besluur op 12 november 2012 en 
de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dil vcieisl dal w ij 
voldoen aan dc \'oor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig 
plannen cn uitvoeren dal een redelijke mate van zekerheid wordl verkregen dal de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Ueloine Ai touriLinls B V is ingeschrevprr tn hel handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member ol 
Hoiterda-miridei nummer .MidJSS? Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Hen controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dal de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmeiking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor hel getrouwe beeld 
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoining van de baten, laslen en balansmutaties, 
gericht op hel opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-in.schattingcn hebben echter niet tot doel een oordeel tol uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de inteme beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle 
omval tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de 
door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schallingeii, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De financiële rechtmatigheidscrileria zijn vastgesteld met hel normenkader door hel algemeen 
bestuur op 17 december 2012 en de operationalisering van hel normenkader voor rechtmatigheid 
in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. 

De hij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor 
onzekerheden 3 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van 
artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstoleranlie door het algemeen bestuur bij besluit van 
12 november 2012 vastgesteld. 

Wij zijn van mening dal de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
zowel de balen en laslen over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de 
Beleidsregels toepassing WNT. 

Voorts zijn wij van oordeel dal de in deze jaarrekening verantwoorde balen en laslen alsmede de 
balansmutalies over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Gontroleprolocol WNT 
van dc Beleidsregels loepassing WNT. 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewei vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Alkmaar. 2 juni 2014 
Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: A. Booij RA 
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Beslispunt De raden en Staten met bijgaande brief in staat te stellen zienswijzen 
in te dienen inzake het voorstel resultaatbestemming 2013. Hierin 
wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat over 2013 ad 
€ 1.781.806,- als volgt te bestemmen: 

a. € 95.272 terug te storten aan 3 partners in verband met 
onderbesteding directe productiekosten; 

b. € 102.419 door te schuiven naar 2014 voor eenmalige 
opstartkosten ICT; 

c. € 264.896 te storten in de Algemene Reserve; 
d. € 1.319.219 te storten in een door het AB te creëren 

Doelreserve Frictiekosten. 
Argument Uw AB is bevoegd tot het vormen van reserves. Het doteren aan of 

onttrekken uit een reserve wordt middels het voorstel tot 
resultaatbestemming voorgelegd aan de raden en Staten voor 
zienswijzen. 

Argument Conform artikel 25 lid 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling 
stuurt uw bestuur een voorstel tot resultaatbestemming aan de raden 
en Staten. De raden en Staten worden in de gelegenheid gesteld tot 7 
november 2014 hun zienswijzen in te dienen, waarna het Algemeen 
Bestuur in haar vergadering van december 2014 de definitieve 
resultaatbestemming 2013 vaststelt. Daarmee ligt ook het besluit de 
Doelreserve in te stellen voor aan het AB in december. 

Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid zijn de lasten van de OFGV na 2015 hoger dan haar baten. 
Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van de bezuinigingstaakstelling en de loon-
en prijscompensatie van producten, diensten en personeel. 

Grafiek 1: ontwikkeling budget en kosten (exclusief directe productiekosten) 

I budget 
I kosten 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

In de grafiek loopt het budget van € 11,2 
min in 2013 af met 1% per jaar naar 
€ 10,7 min in 2018, conform vastgestelde 
begroting 2014. 

De kosten stijgen van €10,7 min in 2014 
met ongeveer 2% per jaar naar €11,6 min 
In 2018. De kosten zijn in het eerste 
bestaansjaar 2013 eenmalig lager doordat 
niet alle contracten van personeel en van 
materiele overhead per 1 januari zijn 
Ingegaan en doordat vakantiegeld niet 
gereserveerd mocht worden. 

In het bedrijfsplan van 2012 werd verwacht dat 'het kruispunt', waar de lasten hoger 
worden dan de baten, zich pas in 2018 zou voordoen. De OFGV zou tot dan de ti jd 
hebben om de gewenste efficiëntie te bereiken. Dat moment valt nu twee jaar eerder. De 
reden dat 'het kruispunt' eerder valt is eerder in het AB besproken. Een samenvatting 
hiervan is bijgevoegd {Ontstaan begrotingstekort 2015). Er rest nu onvoldoende ti jd de 
organisatie maximaal efficiënt in te richten. Het behalen van de efficiencytaakstelling van 
3% per jaar zal daarom frictiekosten met zich meebrengen die niet uit de reguliere 
begroting kunnen worden gedekt. 
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Datum 12 september 2014 

Van Dagelijks Bestuur OFGV 

Aan Algemeen Bestuur OFGV 

Afschrift 

Betreft 
Doelreserve Frictiekosten 

Bijlage 

Aanleiding 
Bij de bespreking van de kadernota en de ontwerpbegroting 2015 in het DB is 
vastgesteld dat na 2015 de lasten van de OFGV (in tegenstelling tot de verwachting uit 
2011) hoger zullen zijn dan de baten. Het DB heeft een voorstel tot vorming van een 
egalisatiereserve voorgelegd aan het AB op 25 juni. Uit die bespreking bleek dat het 
voorstel aangepast moet worden naar een doelreserve. De kern van de doelreserve is dat 
het een buffer is waaruit maatregelen worden bekostigd die ertoe moeten leiden dat de 
personele kosten in evenwicht worden gebracht met de beschikbare middelen, zonder bij 
de OFGV de prikkel tot bezuinigen weg te nemen. Het voorstel is hierop aangepast. 

Beslispunten 
1 Beslispunt Kennis te nemen van het DB voorstel een Doelreserve Frictiekosten in 

te stellen ten behoeve van frictiekosten in de periode 2015-2017. 
Argument De OFGV heeft een taakstellende bezuiniging van 1 % per jaar en mag 

haar budgetten gedurende de eerste vi j f jaar niet Indexeren voor 
loon- en prijscompensatie van ongeveer 2% per jaar. Dit loopt op tot 
een bezuinigingsdoelstelling van 15% in 2017. De taakstelling is door 
de partners opgelegd in verband met verwachtte efficiency. 
De OFGV voorziet frictiekosten bij het behalen van deze 
efficiencytaakstelling. Hoewel de exacte hoogte van die kosten niet te 
voorspellen is, wil de OFGV de frictiekosten opvangen met behulp van 
een Doelreserve Frictiekosten. 

Argument Bij de jaarrekening 2013 is sprake van een incidenteel positief 
jaarrekeningresultaat, een overschot veroorzaakt door de opstartende 
organisatie. Dit eenmalig overschot leent zich voor storting in de 
Doelreserve Frictiekosten. Het voorkomt dat de OFGV in de periode 
2015-2017 een extra bijdrage aan haar partners hoeft te vragen om 
de weeffouten bij de start van de OFGV uit te kunnen faseren. 

Argument Voorstellen tot onttrekkingen aan deze reserve zullen gemotiveerd 
aan het AB worden voorgelegd met inachtneming van op de volgende 
pagina's geformuleerde spelregels. Het DB legt in december 2014 aan 
het AB de maatregelen voor die getroffen worden om onttrekking aan 
de reserve tot het hoognodige te beperken. 

Kanttekening Het is niet de bedoeling de Doelreserve Frictiekosten aan te wenden 
ter dekking van structurele kosten. De reserve wordt daarom niet 
gebruikt als invulling van de bezuinigingstaakstelling. Dit betekent dat 
de OFGV, ook voor een meerjarig financieel gezond perspectief, moet 
Inzetten op het verlagen van haar kosten en het verhogen van haar 
inkomsten. In die context blijft het uitbreiden van het takenpakket de 
meest gewenste oplossing. 
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Voor de deelnemers en de OFGV zijn en blijven de volgende uitgangspunten van groot 
belang: 

O de afgesproken taakstelling wordt gehaald; 
O de deelnemers wordt geen extra bijdrage gevraagd; 
O de opgedragen taken worden uitgevoerd; 
O gedwongen ontslag wordt voorkomen. 

Gelet op het geformuleerde dekkingsprobleem stelt het daarom voor een Doelreserve te 
vormen voor de toekomstige frictiekosten. 

Spelregels Doelreserve Frictiekosten 
• De Doelreserve Frictiekosten heeft tot doel de frictiekosten te dekken die verband 

houden met het efficiënt inrichten van de OFGV in de periode 2013-2017. 
• De Doelreserve Frictiekosten wordt niet aangewend voor de dekking van 

structurele kosten of de invulling van de bezuiningstaakstelling. 
• De Doelreserve Frictiekosten wordt eenmalig gedoteerd vanuit het rekening

resultaat 2013 en heeft daardoor een maximale omvang van € 1.319.219. 
• Voor het inzetten van de reserve wordt een gemotiveerd voorstel conform de 

vastgelegde spelregels aan het AB voorgelegd. 
• Geraamde onttrekkingen aan de Doelreserve Frictiekosten worden gespecificeerd 

opgenomen in de begroting of begrotingswijziging van enig jaar. Deze en 
onttrekkingen worden door het AB vastgesteld. 

• Werkelijke onttrekkingen aan de Doelreserve Frictiekosten worden gespecificeerd 
en als separaat beslispunt voorgelegd. Deze onttrekkingen worden door het AB 
vastgesteld. 

• De Doelreserve Frictiekosten loopt tot en met het begrotingsjaar 2017. Een 
resterend saldo wordt terugbetaald aan de partners conform de oorspronkelijke 
verdeling* (dus vóór de Wabo-decentralisatie). Alsdan kan dus sprake zijn van 
een "uitgestelde" teruggave. 

* Oorspronkelijke stemverhouding: 
(Almere 7,76%; Blaricum 0,55%; Bussum 2,85 %; Dronten 4,99%; Flevoland 43,8%; 
Hilversum 1,58%; Huizen 1,9%; Laren 0,83%; Lelystad 10,05%; Muiden 1,11%; 
Naarden 2,21%; Noord-Holland 3,51%; Noordoostpolder 4,33%; Urk 2,17%; Weesp 
3,65%; Wijdemeren 2,96%; Zeewolde 5,75%) 
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Bijlage Ontstaan (virtueel) begrotingstekort na 2015 

Relcensystematieic 
Bestuurlijk is een rekensystematiek (SeinstravandeLaar) gekozen waarin: 

1. werd bepaald welke taken overgingen naar de OFGV; 
2. is gekeken hoeveel fte met die taak belast was; 
3. wat de kosten hiervan waren op 1/1/2011 bij de individuele deelnemende partij. 

De directe personeelslasten van die medewerkers vermeerderd met de personele 
en materiele overhead. 

De kosten van de 17 deelnemers zijn bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal fte's 
dat overkwam naar de OFGV. Resultaat: een gemiddelde prijs per medewerker. De 
bijdragen van de deelnemers is gebaseerd op die gemiddelde prijs. 
Taakomvang in fte's X de gemiddelde prijs = de bijdrage. 

De rekensystematiek was aanvankelijk eenvoudig. Deze werd complex doordat: 
O de systematiek is aangepast naar de wensen van de eerste 4 deelnemers; 
O de systematiek is aangepast voor het toevoegen van meer deelnemers (eerst de 

overige 3 Flevolandse en naderhand de 10 Gooi en Vechtstreek deelnemers) 
onder de randvoorwaarde dat het voor de eerste 4 niet duurder zou worden; 

O de samenwerkingsverbanden MSF, SepH en Gewest zijn meegenomen in de 
formatie maar anders zijn berekend. 

Frictielcosten en taaicstelling 
Op het moment dat taken en eventueel medewerkers overgaan naar de OFGV hebben de 
deelnemers frictiekosten (niet alle overhead verdwijnt als de medewerker weg gaat). Om 
die frictiekosten terug te verdienen is de volgende taakstelling afgesproken: de OFGV 
moet de eerste 5 jaar elk jaar 1 % goedkoper werken en de OFGV berekent de eerste 5 
jaar geen prijs- en loonindexatie. De OFGV bereikt die taakstelling door efficiënter te 
werken, natuurlijk verloop niet in te vullen, goedkoop te huisvesten en door met een 
lagere overhead te werken dan de deelnemers (max. 24% van het totaal). 

Tot zover de theorie. In de praktijk is een aantal zaken anders gelopen. 

Personeelslcosten 
Bij het verzamelen van de gegevens zijn niet alle gegevens goed verwerkt. Van een van 
de partijen zijn de sociale lasten niet meegenomen in de personeelskosten. 
Een andere partij huurde een bepaalde taakomvang in en deed ook keurig de kosten 
daarvan over naar de OFGV en die taakomvang. Bij de OFGV zou hier echter vast 
personeel voor moeten worden aangenomen (het was formatie/taakomvang) waarover 
ook overhead moest worden gerekend, die niet in de bijdrage was meegerekend. 
Dit heeft er toe geleid dat de gemiddelde prijs per fte lager is berekend dan dat ze in 
werkelijkheid kosten. Hierdoor betaalden dus alle deelnemers te weinig voor de 
overgedragen taakomvang. 
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Afroming liuisvesting 
Ook bij huisvesting was de praktijk anders dan de theorie. In overleg met de verhuurder 
(provincie Flevoland) heeft de OFGV een goedkopere huisvesting gevonden dan vooraf 
begroot. Door stevig onderhandelen, creativiteit en zuinigheid is tevens veel minder 
uitgegeven aan verbouw- en inrichtingskosten dan begroot. Volgens het rekenmodel was 
dit de eerste winst/de eerste invulling van de taakstelling van de OFGV. De 
oorspronkelijke begroting in de "virtuele" situatie, voorafgaand aan de start van de 
OFGV, is dus niet als een lumpsumbegroting behandeld. Toentertijd is bestuurlijk anders 
besloten en is de initiële OFGV begroting afgeroomd voor het bespaarde bedrag. De 
taakstelling bleef hiernaast onverminderd van kracht. 

Weeffout leidt tot virtueel telcort 
De verkeerde verwerking van personeelskosten, de afroming van de huisvestingskosten 
en het feit dat gerekend is met het prijspeil 1/1/2011 maakt dat als alle medewerkers 
over zouden zijn gekomen op 1/1/2013 de OFGV € 750.000,- te kort zou komen op de 
begroting van haar eerste jaar 2013 (equivalent van zo'n 11 fte binnen de OFGV). 
Zonder deze weeffout bij de start van de OFGV/als de baten van de OFGV vanaf 2013 
jaarlijks € 750.000,- hoger waren geweest, zou het kruispunt tussen baten en lasten pas 
in 2018 vallen en had de OFGV 5 jaar de tijd gehad om haar efficiencytaakstelling te 
behalen. 
De reden dat er tot 2015 geen werkelijk tekort op de begroting is, wordt veroorzaakt 
door 20 vacatures die niet ingevuld worden. Deze financiële ruimte wordt elk jaar kleiner. 
Vanaf 2016 zijn bij ongewijzigd beleid de lasten van de OFGV hoger dan de baten. 
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