Statenvoorstel

1

*1889966*
Onderwerp

Provinciale Staten

Zienswijze begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting 2017 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

25 mei 2016
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

Lelystad

1. Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2016
2. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2017

29 maart 2016
Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programma 5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten.

1889966
Inlichtingen

J.G. van Steenis
3.

Eerdere behandeling

nvt
Afdeling/Bureau

4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Sinds 1 januari 2013 voert de OFGV taken voor de provincie uit op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV is een gemeenschappelijke regeling (GR) met 14 andere partijen.

RE
Portefeuillehouder

Stuivenberg, A.
-----------------------------

In de GR is vastgelegd 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 bepaalde begrotingswijzigingen.
Voor 13 mei 2016 moet de zienswijze zijn ingediend bij de OFGV. Het algemeen bestuur (AB) van de OFGV moet op basis van deze ontwerpbegroting en
de zienswijzen de begroting uiterlijk 1 juli vaststellen. Dit laatste is gepland
op 29 juni 2016.
Ter informatie zijn de voorlopige jaarcijfers 2015 en de kadernota 2017 meegestuurd, hierover kan geen zienswijze worden ingediend.

5.

Verdere behandeling PS
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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.

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 De begrotingswijziging 2016 is niet transparant genoeg.
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De onttrekking uit de doelreserve frictiekosten is te mager omschreven, het moet duidelijker zijn welke kosten hier bedoeld worden.
De OFGV wil haar begroting in balans houden door middel van het genereren van extra inkomsten. De te verwachten inkomsten staan echter niet vermeld in de begroting.
2.1 Algemene zorgen bij en naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2017.
Er zijn zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening, de hoogte van de opleidingskosten
(ook in combinatie met eerdere zienswijzen) bij de ontwerpbegroting 2017.

9.

Kanttekeningen

De OFGV is een gemeenschappelijke regeling met 15 deelnemers, 2 provincies en 13 gemeenten. Flevoland heeft een stemrecht van 33% in het AB. Het AB besluit over alle zienswijzen en
stelt de begrotingswijzigingen en ontwerpbegroting vast.
De uiterste inleverdatum van de zienswijze is 13 mei 2016, het AB besluit definitief op 29 juni
2016. Gezien de ervaringen en de aanwezigheid in het AB is het besluit van PS op 25 mei 2016
voldoende op tijd om de zienswijze mee te geven aan de OFGV.
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Statenvoorstel

wijziging 2016 en ontwerpbegroting 2017

Bijgevoegd

