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Onderwerp:
1e begrotingswijziging 2022
Geachte heer, mevrouw,
Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
met deze brief om uw zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022.
U heeft tot uiterlijk 1 oktober 2021 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te
maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de
begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig wordt geagendeerd voor de vergadering van
het Algemeen Bestuur op 24 november 2021. De zienswijzetermijn is in overeenstemming
met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de
zienswijzetermijn minimaal 8 weken is.
De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook
digitaal indienen via info@ofgv.nl.
1e begrotingswijziging 2022
Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van:
1. De verdeling van de kosten voor de decentralisatie van de bodemtaken als gevolg
van de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Bij het vaststellen van de ontwerpbegroting 2022 in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 16 juni 2021 heeft het Bestuur een principeafspraak gemaakt
over de wijze waarop de verdeling van de kosten voor de bodemtaken in de begroting
2022 wordt gewijzigd en wordt verwerkt in een begrotingswijzing. Aanleiding
daarvoor is het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 januari
naar 1 juli 2022 en de ontvangen zienswijzen van de raden en Staten op de
conceptbegroting 2022. Voor de begroting 2022 betekent dit dat de kosten voor de
bodemtaken:
•

het eerste half jaar (voor de invoering van de Omgevingswet) nog bij beide
provincies liggen en niet, zoals in de begroting vastgesteld, al vanaf 1 januari
bij de gemeenten;
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voor het tweede halfjaar 2022 wordt de verdeling van de kosten tussen
provincies en de gemeenten gekoppeld aan de omvang van de financiële
middelen die voor de uitvoering van deze taak overgaan van het provincienaar het gemeentefonds vanuit het Rijk. Conform de afspraak gemaakt in het
AB van 16 juni jl. wordt voorgesteld de financiële middelen voor de tweede
helft van 2022 één op één te korten op de bijdrage van de provincies en
vanuit de gemeenten door te zetten naar de OFGV. Bij deze principeafspraak
gaat het AB uit van de toezegging van het Rijk dat bij de overheveling van het
provincie- naar het gemeentefonds geen korting wordt toegepast.
Omdat de omvang van het over te hevelen bedrag van provincie- naar
gemeentefonds op het moment van het opstellen van deze begrotingswijzing
nog niet bekend is, is deze post als PM-post opgenomen in de begroting. Als
aanname is de hoogte van deze PM-post gelijk aan de waarde van de
bodemtaken in de OFGV begroting voor de periode van het tweede half jaar
2022. Zodra de omvang van de financiële middelen bekend is, wordt de PMpost gewijzigd naar de omvang van de overheveling van budget en berekend
in de bijdrage per deelnemer.

2. Het uittreden van gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling OFGV
Het AB heeft in haar vergadering van 16 juni jl. een besluit genomen over de
financiële gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp uit de GR-OFGV per
1 januari 2022. De gevolgen op de OFGV-begroting 2022 van deze uittreding worden
ook in deze wijziging meegenomen.
De wijzigingen zijn in de bijlage weergegeven en toegelicht.
Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 13 deelnemende
gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges
van deze 15 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

mw. C.W. Smelik
Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

