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*1830375*
Onderwerp

Provinciale Staten

Zienswijze begrotingswijziging 2016 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

27 januari 2016
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

Lelystad

1. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2016 van de
OFGV

15 december 2015
Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

1830375

Dit onderwerp past binnen het programma 5.1 Milieu inclusief Omgevingsdiensten.

Inlichtingen

J.G. van Steenis

3. Eerdere behandeling
nvt

Afdeling/Bureau

RE
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

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 17 partijen.

Portefeuillehouder

Stuivenberg, A.
----------------------------Routing

Conform artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV wordt aan
Provinciale Staten de mogelijkheid geboden hun zienswijze over elke begrotingswijziging naar voren te brengen als deze wijziging de bijdragen van de
deelnemers veranderd of geld onttrokken wordt aan de reserves. In dit geval
wordt zowel de stemverhouding veranderd en wordt een onttrekking uit de
reserve voorgesteld.
5.

Commissie Ruimte:

13 januari 2016
-----------------------------------

Verdere behandeling PS

nvt
6.

Korte toelichting op voorstel

De begrotingswijziging geeft geen aanleiding voor het indienen van een
zienswijze. De wijzigingen zijn acceptabel en conform de afgesproken spelregels.
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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 begrotingswijziging 2016 zijn reëel en conform de spelregels van de
GR.
De begrotingswijziging 2016 betreft de (budget neutrale) inbreng van extra taken van Noord-Holland en de onttrekking aan de algemene reserve
voor eenmalige kosten voor de overgang van de ICT naar de gemeente
Lelystad.

9.

Kanttekeningen
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OFGV is een gemeenschappelijke regeling met 17 deelnemers, 2 provincies en 15 gemeenten.
Flevoland heeft een stemrecht van circa 33% in het algemeen bestuur (AB). Het AB besluit definitief over de begrotingswijziging met inachtneming van alle zienswijzen op 10 februari 2016.

10. Bijlagen
Naam stuk:

eDocs

Bijgevoegd of

nummer:

periode ter inzage

1826752

Bijgevoegd

Brief van GS met de zienswijze onder voorbehoud van besluitvorming van PS

1830400

Bijgevoegd

Bekrachtigingsbrief van PS aan de OFGV over de zienswijze begrotingswijziging

1830403

Bijgevoegd

Aanbiedingsbrief van de OFGV met het verzoek tot zienswijze begrotingswijziging
2016
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