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Zienswijze op de resultaatbestemming behorend bij de
Jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

Op 28 juni 2019 heeft u de Jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(verder OFGV) ter kennisname toegestuurd. Op 19 juni 2019 zijn de jaarstukken inclusief een voorstel
voor de resultaatbestemming behandeld in het Algemeen Bestuur.
Overeenkomstig artikel 25 lid 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling geven wij u hieronder de
gevraagde zienswijze over de resultaatbestemming.
Zienswijze resultaatbestemming van de Jaarrekening 2018 van de OFGV
Wij vragen uw aandacht voor de late aanlevering van de jaarstukken 2018 en het verzoek om een
zienswijze voor de resultaatbestemming 2018. De prioriteit van aanlevering had bij deze stukken (28 juni
2019) moeten liggen, in plaats van bij het voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (25
juni 2019). Hierdoor is grote druk ontstaan bij ons in de besluitvorming.
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.
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Indien het risico zich voordoet waardoor een dekking hoger dan 0,85 nodig zal zijn, wordt dit
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.
Gelet op ons aandeel binnen de OFGV (4,29%) is het risico voor Hilversum zeer beperkt.
Verwacht wordt dat het weerstandsvermogen volgend jaar weer op niveau zal zijn.
Ondanks de afwijking van de genoemde spelregels geven we een positieve zienswijze op uw voorstel voor
de resultaatbestemming 2018. Waarbij wij de opmerking meegeven dat we de ontwikkeling van het
weerstandsvermogen nauwlettend zullen blijven volgen.
Tot slot
Wij verzoeken u om ons te laten weten wat u met onze zienswijze heeft gedaan en wensen u succes met de
verdere uitvoering van onze taken.
Hoogachtend,

griffier
P.M.H. van Ruitenbeek

burgemeester
P.I. Broertjes
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