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Voorstel
Bijgaande zienswijze aangaande het voorstel voor de resultaatbestemming 2018 behorend bij de
jaarrekening 2018 van de OFGV in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van
18 september 2019.

Samenvatting
Voor u ligt het voorstel voor de resultaatbestemming 2018 behorende bij de Jaarrekening 2018 van de
OFGV. Aan de gemeenteraad is gevraagd om een zienswijze op het voorstel tot de resultaatbestemming
2018.
Met bijgaande zienswijze laat Hilversum de OFGV weten hoe wij tegenover het voorstel voor de
resultaatbestemming staan.

Inleiding
De OFGV heeft op 28 juni 2019 de Jaarstukken 2018 en het verzoek om zienswijze op het voorstel voor de
resultaatbestemming toegestuurd. De Jaarstukken 2018 zijn door het algemeen bestuur van de OFGV
vastgesteld tijdens de algemene bestuursvergadering van 19 juni 2019.
Een verplichting op grond van artikel 25 lid 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling.

Probleemstelling/doel
De uitoefening van invloed op de besluitvorming over de bestemming van het jaarresultaat van de OFGV
conform de gemeenschappelijke regeling OFGV.

Argumenten
Voorstel van de OFGV
De OFGV heeft na vaststelling van de jaarstukken 2018 een voorstel tot resultaatbestemming voorgelegd
aan de deelnemende overheden.
In dit voorstel stelt de OFGV voor het jaarrekeningresultaat ad € 334.866,- onder voorbehoud van
zienswijzen als volgt te bestemmen:
a)
het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten ad € 264.558,- te doteren aan de
Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. Graag verwijzen wij naar de toelichting hieronder bij het
onderdeel Bestemmingsreserve.
b)
Het deel van het resultaat wat behaald is door de directe productiekosten ad € 70.309,- terug te
betalen aan desbetreffende partners (Almere, Gooise Meren, Flevoland en Noord-Holland);
Dit voorstel voldoet aan de gemeenschappelijke regeling.

Weerstandscapaciteit
Het voorstel voldoet niet aan de door de gemeenten in Gooi en Vechtstreek vastgestelde "Spelregels
weerstandsvermogen verbonden partijen" van 2016. In spelregel 4 wordt gesteld dat de ratio
weerstandsvermogen minimaal 1 dient te zijn. De ratio weerstandsvermogen bij de OFGV is 0,85
(€ 649.685/€ 768.750). Deze verhouding betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit matig is voor de
gesignaleerde risico's volgens de NARIS classificatie en niet voldoet aan de genoemde spelregels.
Indien het risico zich voordoet waardoor een dekking hoger dan 0.85 nodig zal zijn, wordt het opgevangen
door de deelnemende partijen. Mede gelet op de positieve resultaten uit het verleden acht het bestuur het
niet noodzakelijk om het tekort in weerstandsvermogen aan te vullen vanuit de Algemene Reserve.
Verwacht wordt dat het weerstandsvermogen volgend jaar weer op niveau zal zijn. Gelet op ons aandeel
binnen de OFGV (4,29%) is het risico voor Hilversum zeer beperkt.
Uiteraard zullen wij de ontwikkeling van het weerstandsvermogen met grote aandacht blijven volgen.
Toelichting bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling
Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van het bekostigen van innovatieve projecten waarmee
extra inkomsten, resultaats- en/of kwaliteitsverbetering kunnen worden behaald.
Het Algemeen Bestuur van de OFGV heeft in juni 2017 nieuwe spelregels voor deze reserve bepaald. Dit
houdt in dat de reserve niet ongelimiteerd wordt aangevuld maar een plafond van maximaal € 300.000
heeft gekregen. Dat heeft automatisch geleid tot het vaststellen van een peildatum van 31 december om te
monitoren of dat plafond van € 300.000 wordt overschreden. Als op 31 december blijkt dat daarmee het
plafond van € 300.000 wordt overschreden, wordt het meerdere boven € 300.000 uitbetaald aan de
deelnemende gemeenten. Dat is overigens niet het geval op 31 december 2018 aangezien de middelen zijn
bestemd;

Financiën, middelen & capaciteit
De gemeente Hilversum ontvangt op basis van dit besluit geen geld, maar loopt eventueel wel een zeer
beperkt risico indien het weerstandsvermogen onvoldoende blijkt te zijn.

Uitvoering
De brief met zienswijze op het voorstel voor de resultaatbestemming behorend bij de jaarrekening 2018 in
te dienen bij de OFGV aansluitend aan de raad van 16 september 2019.
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