
 

 
 

 
 
Portefeuille: D.M. Vis 
 
No. B16.000081 
 
Dronten, 26 januari 2016 

 Zienswijze begrotingswijzigingen 2016 OFGV 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 

1. De zienswijze van het college met betrekking de “begrotingswijzigingen 2016 OFGV” over te 
nemen en te bevestigingen aan de OFGV;    

2. In te stemmen de voorgestelde begrotingswijziging omtrent de bodemtaken Noord-Holland 
en hier geen zienswijzen voor in te dienen; 

3. In te stemmen met de aangepaste begrotingswijziging omtrent de ICT-samenwerking 
Lelystad en hier een zienswijze voor in te dienen (zie 4); 

4. Voor te stellen een bedrag van € 25.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve van 
OFGV ter eenmalige verhoging en het aanbestedingsvoordeel van € 100.000 direct te 
verwerken als dekking voor de eenmalige kosten.  
  

INHOUD 
 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vraagt de 
gemeenteraden van deelnemende gemeenten en de provinciale staten om zienswijze op 
twee begrotingswijzigingen 2016.  Daarbij stelt de OFGV voor: 

- Bodemtaken Noord-Holland 

In 2016 de baten en lasten van de begroting budgettair neutraal te verhogen met  

€ 359.279 in verband met het uitvoeren van vergunningverlening bodem voor de 

provincie Noord-Holland. De structurele wijzigen voor 2017 en verder wordt verwerkt in 

de begroting 2017. 

- ICT samenwerking Lelystad 

In 2016 een bedrag van € 125.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter 

eenmalige verhoging van het budget “informatiemanagement”.   

Deze begrotingswijzigingen zijn toegelicht in de bijgevoegde brief van OFGV van 25 
november 2015 en mailbericht van 4 december 2015.   

 
ARGUMENTEN 

2 Bodemtaken Noord-Holland 

De wijziging van provincie Noord Holland voor het bedrag van € 351.479 (exclusief de  

€ 7.800 aan plustaken) verhoogt de begroting, blijft de bijdrage per partner hetzelfde en 

verandert de stemverhouding neerwaarts. 
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4   ICT samenwerking Lelystad 

De samenwerking met Lelystad geeft een aanbestedingsvoordeel van € 100.000 per 

jaar (= structureel). De eenmalige kosten voor de overgang van taken naar Lelystad 

bedragen in 2016 € 250.000, waarvan de helft voor rekening van OFGV komt                

(€ 125.000). 

Voorgesteld wordt in 2016 om € 25.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve. 

 
 

Het college 
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