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1.

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2015
2. Wel een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2016

Lelystad

21 april 2015
2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen de programma 1.3 Bescherming van de kwaliteit
van de Flevolandse leefomgeving (milieu).
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3. Eerdere behandeling
nvt

Inlichtingen

4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Afdeling/Bureau

Sinds 1 januari 2013 voert de OFGV taken voor de provincie uit op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV is een gemeenschappelijke regeling (GR) met 16 andere partijen.

RE

In de GR is vastgelegd dat het dagelijks bestuur van de OFGV jaarlijks een
ontwerpbegroting opstelt en deze vervolgens toezendt aan de Raden en Staten. De Raden en Staten kunnen op grond van art. 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
Hetzelfde geldt voor bepaalde begrotingswijzigingen. Voor 6 mei 2015 moet
de zienswijze zijn ingediend bij de OFGV. Het algemeen bestuur van de OFGV
moet op basis van deze ontwerpbegroting en de zienswijzen de begroting uiterlijk 1 juli vaststellen.
Ter informatie zijn de voorlopige jaarcijfers 2014 en de kadernota 2016 meegestuurd, hierover kan geen zienswijze worden ingediend.
5.

Verdere behandeling PS

nvt
6.
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Korte toelichting op voorstel

Binnen de GR van de OFGV worden alle ontwerpbegrotingen voorgelegd aan
de deelnemers en kunnen zij een zienswijze indienen. Dit geldt ook voor die
begrotingswijzigingen die verandering in de bijdrage van deelnemers betekenen of een onttrekking zijn uit de reserves.
7.

Beoogd effect

Een efficiënt en kwalitatief goed werkende OFGV waarvan de provinciale financiële bijdrage past binnen de financiële kaders van de Provincie Flevoland.
8.

Argumenten

1.1 De begrotingswijzigingen 2015 zijn conform de spelregels van de GR en
de kaders van het bestuur.
De begrotingswijziging 2015 betreft een onttrekking aan de doelreserve
frictiekosten (€ 138.300) voor het efficiënter inrichten van de organisatie. Dit is besproken met het bestuur en de onttrekking valt binnen alle
spelregels. Deze spelregels zijn benoemd in de begrotingswijziging zelf.
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2.1 De ontwerpbegroting 2016 is niet binnen de kaders van het bestuur van de OFGV
De recente besluiten van het algemeen bestuur (2 februari 2015) (begrotingspost onvoorzien vastgesteld op €123.000) en het dagelijks bestuur (25 februari 2015) (begrotingspost
onvoorzien verlaagd met €102.350) zijn niet correct verwerkt in de ontwerpbegroting 2016
(post onvoorzien €100.000).
2.2 Algemene zorgen bij en n.a.v. de ontwerpbegroting 2016
Deze globale begroting geeft niet genoeg informatie om een goed oordeel te vormen en
een zienswijze te formuleren. Onduidelijk is of het weerstandsvermogen juist is opgebouwd
en in verhouding is tot de risico’s. De koppeling met het uitvoeringsprogramma, het toekomstperspectief van de organisatie ontbreekt. Ook de plannen voor het opzetten van een
opleidingsinstituut geeft vragen.
9.

Kanttekeningen

OFGV is een gemeenschappelijke regeling met 17 deelnemers, 2 provincies en 15 gemeenten.
Flevoland heeft een stemrecht van 35% in het algemeen bestuur (AB). Het AB besluit over alle
zienswijzen.
10.

Bijlagen

Naam stuk:

eDocs

Bijgevoegd of

nummer:

periode ter inzage

Aanbiedingsbrief van de OFGV met financiële stukken en verzoek om zienswijze

1719342

bijgevoegd

Kadernota 2016, ontwerpbegroting 2016, begrotingswijziging 2015 en voorlopige

1719343

bijgevoegd

1719470

bijgevoegd

jaarcijfers 2014 van de OFGV
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Zienswijze van PS / brief aan de OFGV

