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Onderwerp

Statenvoorstel zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatsbestemming
2018 van de OFGV.

18 september 2019
Agendapunt

Lelystad

27 augustus 2019
Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programma 5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten

2456955
Afdeling/Bureau

SENB
3.

Eerdere behandeling

Conform artikel 34b van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen
(WGR) heeft de OFGV de jaarstukken 2018 aangeboden aan de Raden en
Staten. Op xx zijn deze stukken aan u bekend gemaakt via de Lijst Ingekomen Stukken (LIS).
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

In de gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd dat het dagelijkse
bestuur van de OFGV jaarlijks een voorstel maakt voor een resultaatsbestemming van het afgelopen jaar en deze vervolgens toezendt aan de Raden en Staten. De Raden en Staten kunnen op grond van artikel 23 en 25
van de GR hun zienswijze over de resultaatsbestemming naar voren brengen. De zienswijzen moeten uiterlijk 1 oktober 2019 worden ingediend bij
de OFGV. Het algemeen bestuur van de OFGV zal vervolgens de bestemming van het rekeningresultaat 2018 definitief vaststellen.
5.

Verdere behandeling PS

n.v.t.
6.

Korte toelichting op voorstel

Statenvoorstel

Binnen de GR van de OFGV wordt een voorstel voor een resultaatsbestemming voorgelegd aan de deelnemers en kunnen zij een zienswijze indienen.
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

Toevoeging aan de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling.
Voorgesteld wordt om het deel van het resultaat dat in 2018 is behaald
met extra opbrengsten ad € 264.558,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. Deze bestemmingsreserve is in 2017 ingesteld met een plafond van € 300.000,-, welke mag worden overschreden
voor zover de besteding is bestemd. Eind 2018 is het saldo van de reserve
volledig bestemd. De bestemming betreft onder andere informatievoorziening, automatisering van bodeminformatie en voorbereiding op de Omgevingswet.
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Overgebleven directe productiekosten worden teruggestort. Voorgesteld wordt om het deel
van het resultaat dat in 2018 is behaald op de directe productiekosten ad € 70.309,- terug te
betalen aan de desbetreffende partners. De verdeling van het resultaat op de directe productiekosten is als volgt: Flevoland (€ 73.646,-) en Noord-Holland (€ 998,-) ontvangen het
deel van het resultaat terug en Gooise Meren dient de overschrijding (€ -4.335,-) aan te vullen.
9.

Kanttekeningen

De OFGV is een gemeenschappelijke regeling met 15 deelnemers: 2 provincies en 13 gemeenten. De provincie heeft een stemrecht van 26,81% in het AB. Het AB besluit over alle zienswijzen en stelt de dotatie aan de bestemmingsreserve vast.
10.
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