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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 17 juli 2018
Onderwerp: Zienswijze op de resultaatbestemming 2017 van de OFGV
Kenmerk: 1098466
Bijlagen:
1. Afschriftbrief verzoek om zienswijzen jaarrekeningresultaat 2017 OFGV dd. 29 juni
2018
2 Vastgestelde jaarverslag OFGV
3. Controleverklaring accountant jaarrekening 2017
1.
Inleiding
Op 29 juni 2018 is door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (OFGV) de resultaatbestemming 2017 ter zienswijze aan Provinciale Staten
verstuurd. PS hebben tot 1 oktober 2018 de mogelijkheid om een zienswijze op de
voorgestelde resultaatbestemming in te dienen. Deze deadline is niet haalbaar omdat de
eerstvolgende PS-vergadering is gepland op 8 oktober 2018. Voorafgaand aan de vaststelling
door het AB wordt de zienswijze inhoudelijk besproken in de Statencommissie NLWM van 24
september. Mocht uit deze behandeling blijken dat PS niet kunnen instemmen met de
zienswijze, dan zou de Gedeputeerde Milieu kunnen tegenstemmen in het AB. Ambtelijk is met
de OFGV afgesproken dat de voorlopige zienswijze na behandeling in de commissie aan de
OFGV wordt toegestuurd, onder voorbehoud van vaststelling door PS. Hieronder is de
zienswijze met de inhoudelijke reactie op de resultaatbestemming 2017 opgenomen:
Ten aanzien van de resultaatbestemming 2017 hebben wij de volgende opmerkingen:
Er wordt voorgesteld een storting van 44.000 euro te doen in de algemene reserve van de
OFGV. De algemene reserve is ingesteld ter dekking van fluctuaties in de exploitatie en het
opvangen van tegenvallers in de toekomst. Het maakt deel uit van het weerstandsvermogen van
de OFGV. De vrije beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 625.000. De benodigde
weerstandscapaciteit komt uit op € 422.500. Dit betekent dat de beschikbare
weerstandscapaciteit toereikend is voor de gesignaleerde risico’s. De verhouding daartussen is
1,5 wat conform de norm die hiervoor geldt, ruim voldoende is.
Op pagina 21 van de jaarrekening erkent de OFGV ook dat er voldoende middelen aanwezig zijn
in de algemene reserve in de volgende passage: “het maximale saldo van de reserve bedraagt
5% van de gerealiseerde baten in enig jaar. Voor 2017 betekent dat een maximum saldo van €
619.000. Aangezien het weerstandsvermogen voldoende groot is, is aanvulling van de reserve
niet nodig”.
Wij stellen daarom voor om niet akkoord te gaan met de voorgestelde storting in de algemene
reserve en het bedrag van 44.000 euro terug te geven aan de deelnemers. Daarnaast stellen wij
voor akkoord te gaan met de overige bestemming van het positieve rekeningresultaat.
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Zienswijze op de resultaatbestemming 2017

Omdat de voorliggende resultaatbestemming 2017 op één onderdeel niet aan onze
verwachtingen voldoet, wordt PS voorgesteld om een zienswijze aan de OFGV toe te sturen ten
aanzien van de resultaatbestemming 2017

3. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 54-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 juli 2018;

besluiten:
Met betrekking tot de voorgestelde resultaatbestemming 2017 van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV):
1. niet akkoord te gaan met de door de OFGV voorgestelde resultaatbestemming 2017;
2. de zienswijze op de voorgestelde resultaatbestemming 2017 vast te stellen.

Haarlem, 8 oktober 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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