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Zienswijze bestemming jaarrekening resultaat 2020 en 1 wijziging begroting 2022
e

Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1. Beslispunten

1.

2.

Geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde resultaatsbestemming
2020 van de OFGV;
Geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde 1e wijziging van de begroting 2022 van de OFGV.

2. Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programma 5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten.

3. Eerdere behandeling

Conform artikel 34b van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
heeft de OFGV de jaarstukken 2020 aangeboden aan de Raden en Staten. Deze
stukken zijn 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 2021 worden ingediend bij de OFGV. Het algemeen bestuur (AB) 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
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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

1.1 Doelen zijn inhoudelijk gehaald
De coronapandemie is in 2020 van grote invloed geweest op de uitvoering van
de werkzaamheden door de OFGV. Zo vroeg het op locatie uitvoeren van controlebezoeken om aanpassingen en communicatie met de te controleren bedrijven en ondernemers. Ook heeft de OFGV minder meerwerk dan voorgaande jaren uitgevoerd. Het wegvallen van evenementen en de economische
bedrijfsactiviteiten waren de belangrijkste oorzaak. Desondanks heeft de
OFGV alle in de jaaropdracht 2020 afgesproken werkzaamheden voor de provincie naar wens uitgevoerd.
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1.2 Toevoeging bedragen aan Algemene Reserve en bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling
OFGV heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 555.603. Het positieve
resultaat is gerealiseerd als gevolg van incidentele ‘corona-besparingen’ op bedrijfsvoering en
extra opbrengsten vanuit meerwerk.
Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen;
aan de Algemene Reserve € 49.600 toe te voegen waardoor deze weer op het eerder vastgestelde plafondbedrag komt.
de extra opbrengsten uit meerwerk van € 167.507 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve
innovatie en ontwikkeling;
een bedrag van € 132.493 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling waarmee de bestemmingsreserve op het grensbedrag van € 300.000 komt;
het resterende resultaat van € 121.959 terug te betalen aan de partners.
De bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling is in 2017 door het AB van de OFGV ingesteld
met een plafond van € 300.000,-, welke mag worden overschreden voor zover de besteding is
bestemd. Doel van deze bestemmingsreserve is om incidentele en innovatieve projecten te
kunnen financieren. De bestemming betreft onder andere informatievoorziening, automatisering van bodeminformatie en voorbereiding op de Omgevingswet. De bestemmingsreserve bevat
op dit moment geen onbestemde bedragen. Indien op de peildatum 31/12/21 het alsdan resterende niet bestemde bedrag boven de vastgestelde grens van € 300.000 komt, zal dat - conform
de afspraken die hierover in het AB zijn gemaakt - per 1 januari 2022 worden uitbetaald aan de
partners. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat teruggestorte gelden dan terugvloeien
naar de algemene middelen van de provincie en niet langer direct aangewend kunnen worden
voor de OFGV.
In het rapport van de Commissie Van Aartsen is de OFGV als positief voorbeeld genoemd omdat
zij, door deze bestemmingsreserve, expliciet budget bestemmen voor innovatie en ontwikkeling.
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1.3 Overgebleven productiekosten worden teruggestort
Voorgesteld wordt om het deel van het resultaat dat in 2020 is behaald op de directe productiekosten ad € 84.044 terug te betalen aan de desbetreffende partners. De verdeling van het resultaat op de directe productiekosten is als volgt: Flevoland (€ 65.783), Gooise Meren (€ 12.410) en
Noord-Holland (€ 5.851) ontvangen het deel van het resultaat terug.
1.4. Geen zienswijze indienen
De voorgestelde resultaatbestemming over 2020 is conform de eerder vastgestelde afspraken in
het AB.
2.1 Geen zienswijze indienen 1e begrotingswijziging 2022
De voorgestelde 1e begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties op de provinciale
begroting 2022. Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 worden de bodemtaken per 1 januari 2022 niet overgedragen aan de gemeenten. Bij de Perspectiefnota 2022 is alleen de Kadernota 2022 van de OFGV verwerkt waarin de financiële effecten van
de overdracht van de bodemtaken nog niet waren verwerkt.
9. Kanttekeningen

De OFGV is een gemeenschappelijke regeling met 15 deelnemers: 2 provincies en 13 gemeenten.
De provincie heeft een stemrecht van 26,94% in het AB. Het AB besluit over alle zienswijzen
en stelt de dotatie aan de bestemmingsreserve vast.
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