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Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020 OFGV
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

1. Een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken in te stemmen
met de conceptbegroting 2021 van de OFGV;
2. Een zienswijze in te dienen en daarin kenbaar te maken in te stemmen
met de 1e begrotingswijziging 2020 van de OFGV.
2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programma 5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten

24 juni 2020
Agendapunt

Lelystad

12 mei 2020
Registratienummer

2590364
Afdeling/Bureau

SENB
Portefeuillehouder

3.

Eerdere behandeling

n.v.t.

Smelik, C.W.
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4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1.Sinds 1 januari 2013 voert de Omgevingsdienst Flevoland St Gooi en
Vechtstreek taken uit voor de provincie Flevoland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV is een gemeenschappelijke regeling (GR) met 14 andere partijen.
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1.2.In de GR is vastgesteld 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 de begrotingswijzigingen die de bijdragen van de deelnemers veranderen of geld onttrekken aan de reserves.
1.3.Gelet op de huidige Coronamaatregelen is de termijn voor het indienen
van een zienswijze verruimd tot in ieder geval 22 juni 2020. Het algemeen bestuur (AB) van de OFGV moet op basis van deze ontwerpbegroting en de zienswijzen de begroting uiterlijk op 1 augustus 2020 vaststellen. uiterlijk op 1 augustus 2020 vaststellen. Ter informatie is de kadernota 2021 meegestuurd. Hierover kan geen zienswijze worden ingediend.
5.

Verdere behandeling PS

Door herijking van de Kosten verdeel systematiek (KVS) zal de bijdrage van
de provincie Flevoland in 2021 hoger zijn dan wat nu is begroot. Na verwachte indexering 2021 zal het gaan om een extra bijdrage van circa
€ 80.000,- ten opzichte van de oorspronkelijke provinciale bijdrage van
€ 3.541.345,-. In de perspectiefnota komt het college met een voorstel voor
de dekking hiervan.
De verklaring voor deze extra bijdrage ligt in het feit dat de inzet voor
groene handhaving volledig ten gunste van de provincie Flevoland is en alle
gemaakte uren dus voor rekening van de provincie dienen te komen. Ook is
nu, in tegenstelling tot de vorige periode, een prijsratio toegevoegd voor
complexere vergunningen en controles.
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Omdat het gaat om een KVS blijft de totale begroting van de OFGV overigens gelijk, maar wijzigt de onderlinge verdeling van de bijdrages van de deelnemende partijen.
6.

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.
Bij behandeling van de jaarstukken 2018 in uw Staten, zijn vragen gesteld over de taakstelling
die de OFGV bij haar oprichting heeft meegekregen. Naar aanleiding van deze vragen heeft de
OFGV in haar begroting 2021 op bladzijde 21 een toelichting opgenomen waaruit blijkt dat deze
taakstelling is behaald.
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 Conceptbegroting 2021 voldoet aan de daarvoor geldende regels.
In de conceptbegroting 2021 zijn geen materiele tekortkomingen geconstateerd.
2.1 Eerste begrotingswijziging 2020 heeft geen provinciale gevolgen.
De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op de financiële gevolgen van een structurele taakinbrenging door de gemeenten Almere en Noordoostpolder en heeft derhalve geen financiële consequenties voor de provincie Flevoland.
9.

Kanttekeningen

De OFGV is een Gemeenschappelijke Regeling met 15 deelnemers, 2 provincies en 13 gemeenten. De provincie heeft een stemrecht van circa 27 % in het AB. Het AB betrekt vervolgens alle
zienswijzen bij de vaststelling van begrotingswijzigingen en conceptbegrotingen.
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