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Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2016 en begrotingswijziging 2015

Geachte leden van het dagelijks bestuur,
In uw brief van 6 maart 2015 met kenmerk 2015 OFGV ivw02, heeft u Provinciale Staten conform het
bepaalde in art 23 van de Gemeenschappelijke Regeling de begrotingswijziging 2015 en de
ontwerpbegroting 2016 toegezonden en ons in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te
dienen.
Geen zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2015
Wij hebben geen inhoudelijke opmerkingen en kunnen instemmen met de begrotingswijziging 2015.
Zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2016
1. De financiële begroting 2016 die nu voorligt, is niet in lijn met de eerdere bestuurlijke
besluiten. Dit is specifiek het geval voor de post onvoorzien. De achtereenvolgende besluiten
van het algemeen bestuur van 4 februari 2015 (begrotingspost onvoorzien vaststellen op
€123.000) en van het dagelijks bestuur van 25 februari 2015 (begrotingspost onvoorzien verlagen
met €102.350) zijn niet correct doorgevoerd in de voorliggende begroting. Wij hechten er aan
dat de besluiten van het bestuur correct verwerkt worden en dienen hierop dan ook een
zienswijze in.
2. De begroting voldoet aan de wettelijke eisen, maar is zo globaal dat er slecht een oordeel te
vormen en dus moeilijk een zienswijze te formuleren is.
Wij verzoeken de OFGV het volgende te verwerken in de begroting:
• De koppeling tussen de begroting en de uitvoering (HUP) concreter aan te geven om zo ook
inzicht te hebben in de productiviteit van de OFGV én de inbreng van de deelnemers.
• Er worden veel risico’s onderkend in de begroting, één en ander geeft geen zonnig
toekomstbeeld voor de organisatie. Wij vragen ons af of dit beeld in verhouding staat tot
het weerstandvermogen, zeker omdat het weerstandsvermogen voor een aanzienlijk deel
bestaat uit de incidentele doelreserve frictiekosten. Het belang van onderbouwing van het
weerstandsvermogen wordt ook onderschreven in de toezichtsbrief van het Ministerie van
BZK voor de begroting 2015 van OFGV (brief 16 december 2014).
• Provinciale Staten zien in de paragraaf Weerstandsvermogen een groot aantal risico's met
kans 'hoog' tot 'zeer hoog' en een grote impact. Dit telt op tot een voor de GR benodigde
weerstandscapaciteit van € 1.872.000. De berekende risico's zijn niet op te vangen binnen
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•

de huidige weerstandscapaciteit (als deze gecorrigeerd wordt voor de doelreserve
frictiekosten). In de Kadernota 2015 wordt aangegeven dat risicomanagement bij OFGV in
het jaar 2015 verder vormgegeven en ingevuld. De huidige risico's achten we van zodanige
omvang, dat we het bestuur van de GR vragen om tussentijds aan Provinciale Staten in een
kort memo in het najaar van 2015 te rapporteren over de voortgang van de risicobeheersing
voor de 5 risico's die geclassificeerd zijn als hoge of zeer hoge kans met grote impact (effect
van > € 200.000).
Wij vragen u een duidelijke keuze te maken over het doel én de hoogte van de post
onvoorzien en daar naar te handelen.

Tenslotte
• Provinciale Staten hebben de indruk dat de voorbereidingen om te komen tot de
kostprijssystematiek erg traag van start komen. Wij vragen het bestuur van de GR om
Provinciale Staten in het najaar 2015 te informeren over de vorderingen op het gebied van
de kostprijssystematiek.
• Er wordt ingestoken op nieuwe inkomstenbronnen, hoe realistisch is dit? Wij missen een proactieve houding en concrete acties om op meerdere fronten tot een financieel gezonde
organisatie te komen.
• Provinciale Staten kunnen zich vinden in het onderzoek naar het opzetten van een
opleidingsinstituut en steunen het maken van een stevige business case. Een
opleidingsinstituut mag echter niet nodig zijn om de primaire kosten te financieren.
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Flevoland,
de griffier,

de voorzitter,

