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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 21 mei 2019
Onderwerp: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging 2019
van de OFGV
Kenmerk:
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Ontwerpbegroting 2020
1e begrotingswijziging 2019
Voorlopige jaarrekening 2018
Overzicht actuele ontwikkelingen

1. Inleiding
Op 13 maart 2019 zijn door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooien Vechtstreek (OFGV) de ontwerpbegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging ter zienswijze
aan Provinciale Staten verstuurd. Tevens zijn de voorlopige jaarstukken 2018 ter informatie
gestuurd.
Provinciale Staten hebben in de gemeenschappelijke regeling OFGV een kaderstellende en
controlerende rol. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen Provinciale Staten een zienswijze
kenbaar maken aan het DB van de OFGV. Op grond van artikel 59 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV
worden de gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemende gemeenten en provincies
in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2020
en de 1e begrotingswijziging van de OFGV. Conform artikel 25 van de GR wordt de jaarrekening
2018 ter informatie aan PS gezonden.
De ontvangen zienswijzen worden in het DB besproken en van een reactie voorzien. Het DB
biedt de (eventueel gewijzigde) stukken vervolgens ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur
van de OFGV aan.
2. Ontwerpbegroting 2020
Uit de ontwerpbegroting 2020 blijkt dat de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de
OFGV € 963.144 zal bedragen. Er is een indexatie toegepast van 3,94%, gebaseerd op de
voorspelling van het reële accres uit de “Meicirculaire gemeentefonds 2018”.
Wij constateren dat de OFGV een andere wijze van indexeren hanteert dan andere
Gemeenschappelijke Regelingen. Doorgaans wordt er bij indexatie uitgegaan van een gewogen
gemiddelde van de loon en prijsontwikkelingen op basis van de verwachtingen van het CBS. Wij
zijn van mening dat dit een meer adequate vorm van indexeren is omdat het gehanteerde
accres vanuit het Gemeentefonds meer dekt dan de kostenstijging. Wij begrijpen dat de huidige
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wijze van indexatie is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en roepen de OFGV
daarom op bij de aanpassing van de GR de wijze van indexatie aan te passen en deze te
baseren op de (verwachte) loon- en prijsontwikkelingen.
3. 1e Begrotingswijziging 2019
In de begrotingswijziging is, als toelichting bij het terugtrekken van de brandveiligheidstaak
door de gemeente Lelystad, opgenomen dat er als gevolg van het terugtrekken van deze taak
een tekort optreedt van € 168.276. Er wordt tevens aangegeven dat op dit moment nog niet
duidelijk is of dit tekort kan worden gedekt door extra inkomsten of dat dit uiteindelijk moet
worden verwerkt in de vaste bijdragen van de deelnemende partijen. Vooralsnog is het tekort
verwerkt als taakstellingspost aan de batenkant. Wij constateren dat de achterblijvende
frictiekosten hiermee voor rekening komen van OFGV en/of alle deelnemers. Vanuit het principe
dat “de vervuiler betaalt” vinden wij het onjuist dat er, bij het terugtrekken van taken, kosten
landen bij anderen dan de partij die taken terugtrekt. Wij vragen de OFGV dit in de GR zodanig
aan te passen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet weer voordoet.
4. Voorlopige jaarrekening 2018
Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van €123.521.
Op de reguliere lasten is een resultaat behaald van €- 447.476 dat het gevolg is van hogere
uitgaven op salarissen en ICT. Het resultaat op de reguliere lasten wordt gedekt door de extra
inkomsten. Met extra baten is een voordelig resultaat behaald van € 570.997.
5. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

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

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 21 mei 2019;

besluiten:
Met betrekking tot de voorgestelde ontwerpbegroting 2019 en de 1e begrotingswijziging 2019
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) onderstaande zienswijze vast
te stellen:
1.

Wij constateren dat de OFGV bij het vaststellen van het indexcijfer gebruik maakt van
het reëele accres uit de “Meicirculaire gemeentefonds 2018”, die voor 2020 uitgaat van
een accres van 3,94%. Wij zijn van mening dat indexatie op basis van een gewogen
gemiddelde van de loon- en prijsontwikkelingen, op basis van de verwachtingen van het
CBS, een meer accurate wijze van indexeren is en roepen de OFGV daarom op bij de
wijziging van de GR de wijze van indexeren aldus aan te passen;

2.

Wij constateren dat door het terugtrekken van taken door de gemeente Lelystad de
OFGV en/of de overige deelnemers geconfronteerd worden met een tekort. Wij zijn van
mening dat bij het terugtrekken van taken, de partij die de taken terugneemt
verantwoordelijk is voor de daarmee gemoeide kosten. Wij roepen de OFGV dan ook op
de GR dusdanig aan te passen dat een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen
wordt.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,
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, voorzitter

, statengriffier
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