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Onderwerp

Zienswijze begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting 2017

Geachte leden van het dagelijks bestuur,
In uw brief van 18 maart 2016 met kenmerk 2016 OFGV ivw02, heeft u Provinciale Staten conform
het bepaalde in art 23 van de Gemeenschappelijke Regeling de begrotingswijziging 2016 en de
ontwerpbegroting 2017 toegezonden en ons in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te
dienen.
Zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2016
1. De onttrekking van €334.371 uit de doelreserve frictiekosten voor het afslanken van het
personeelsbestand is te mager omschreven. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over welke
kosten onttrokken kunnen worden en het is nu niet duidelijk of deze onttrekking voldoet.
2. Subsidies van derden (of extra werk van de deelnemers) –al dan niet doorlopend vanuit 2015staat op dit moment niet in de begroting. We begrijpen dat deze misschien niet allemaal
definitief zullen zijn. Toch is het van belang een zo goed mogelijke inschatting op te nemen in
de begroting, zeker omdat het in balans zijn van de begroting van de OFGV gebaseerd is op deze
extra inkomsten.
Zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017
1. In de voorlopige jaarrekening 2015 staat dat er 12 mensen vertrokken zijn. Dit is een interne
kwestie tot het de kwaliteit raakt van de dienstverlening. Graag willen wij een garantie dat de
kwaliteit van de dienstverlening op peil blijft.
2. De opleidingskosten van €318.000 op een personeelsbestand van ongeveer 120 fte zijn wel heel
erg hoog. Dit vraagt om een gedegen uitleg.
Ter herinnering: vorig jaar (begroting 2016) hebben Provinciale Staten aangegeven zich te
kunnen vinden in het onderzoek naar het opzetten van een opleidingsinstituut. Provinciale
staten hebben ook aangegeven dat een opleidingsinstituut echter niet nodig mag echter zijn om
de primaire kosten te financieren. De reactie van de OFGV hierop was dat de baten van het
opleidingscentrum worden gebruikt ter dekking van de opleidingskosten van het eigen
personeel. De voorlopige cijfers 2015 geven aan dat dit om een bedrag van €90.000 gaat en een
inschatting voor 2017 is niet in de begroting verwerkt.
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Verder valt het op dat de hoogte van de begroting 2017 niet in overeenstemming is met de
kadernota 2017. Transparantie is hierbij van belang. Wat is de reden van deze afwijking?

Hoogachtend,
Provinciale Staten van Flevoland,
de griffier,

de voorzitter,

