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 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. in te stemmen met de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van de 
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek; 
2. in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2014; 
3. te besluiten geen zienswijzen in te dienen bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek ten aanzien van de concept begroting 2015;  
4. in te stemmen met de conceptbegroting 2015 inclusief de doorwerkingen van de 
voorgestelde begrotingswijzigingen 2014; 
5. te besluiten de ontvangen middelen voor de WABO-decentralisatie, totaal € 108.257,  één op 
één door te schuiven naar de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek met de 
daarbij horende taken; 
6. de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te informeren volgens bijgevoegde 
brief.  
 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Inleiding 
  
In 2012 is ingestemd met het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling 

 (GR) voor het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 (OFGV). De deelnemende partijen hebben sindsdien de wens naar voren gebracht 
 om de GR op een aantal punten te wijzigen. Deze zijn gedurende de opbouwfase 

opgespaard om in een zogenoemde "veegronde" mee te nemen en aan u voor te 
leggen. Daarnaast gaat dit voorstel over voorgestelde begrotingswijzigingen 2014 en de 
begroting 2015. Jaarlijks wordt de concept begroting voorgelegd met de mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen.  
  
  

 ARGUMENTEN 
 
1.1. Aanpassing GR (veegronde) 
Ten behoeve van deze "veegronde" stellen wij u voor in te stemmen met de volgende 
wijzigingen van de GR: 
a) De zienswijzetermijn voor de begroting te verlengen van 6 naar 8 weken; 
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eerder is sprake geweest van verlenging tot 10 weken. De nu in de Wgr genoemde termijn 
bedraagt 6 weken en zal te zijner tijd zodra het wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr wordt 
aangenomen in die wet gewijzigd worden in 8 weken. Voorgesteld wordt de termijn van 8 
weken ook voor de GR aan te houden; 
b) Beperken van de administratieve lastendruk voor begrotingswijzigingen, 
waarbij geen verandering wordt aangebracht in de bijdragen van de 
partners. Het AB laten vaststellen welke procedure in die gevallen gevolgd 
moet worden; 
c) De bepaling over de stemverhouding te wijzigen, zodat niet twee partijen de 
andere 15 kunnen overrulen; 
d) Duidelijkheid te brengen over het aangaan van samenwerkingsverbanden 
met deelnemers en/ of andere omgevingsdiensten bijvoorbeeld in het kader 
van een betere/ meer efficiënte bedrijfsvoering tot de mogelijkheden 
behoort; 
e) Artikel 4, vierde lid te wijzigen, in die zin dat het woord mandaat vervangen 
wordt door opdracht omdat de deelnemende provincies niet alleen taken in 
mandaat, maar ook in opdracht uitvoeren; 
f) Enkele tekstuele/ redactionele wijzigingen zijn doorgevoerd waarbij tevens 
enkele verwijzingen naar artikelen zijn gecorrigeerd; 
g) Artikel 26 uit te breiden met de bepaling dat het uit te voeren takenpakket 
de basis is voor de bijdrage van de deelnemers. 
 
 
2.1       Voorgestelde begrotingswijziging 
Conform artikel 23 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de raad in de gelegenheid 
gesteld zienswijzen in te dienen over voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zienswijzen 
worden betrokken in het oordeel van het Algemeen Bestuur, die over de wijzigingen besluit.  
 
Het betreft de volgende wijzigingen:  
o Invulling van de bezuinigingstaakstelling 2014; 
o Decentralisatie Wabo taken van provincies naar gemeenten; 
o Taakoverdracht BRZO naar de OD NZKG; 
o Neutrale verlaging van directe productiekosten. 
 
3.1       Geen zienswijzen  
Op 13 februari 2014 tijdens de bijeenkomst van de financiële adviseurs van de deelnemende 
partijen zijn diversen opmerkingen gemaakt op de concept begroting. Deze opmerkingen zijn 
volledig verwerkt in de concept begroting die nu voorligt. Er is geen aanleiding meer om 
zienswijzen in te dienen. 
 
4.1.      Conceptbegroting 2015 
De conceptbegroting 2015 wordt op 26 februari 2014 door het Dagelijks Bestuur (DB) 
vastgesteld. Vervolgens wordt deze, samen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2014, 
aangeboden aan de raden van de 17 deelnemers. Zij worden in de gelegenheid gesteld 
zienswijzen in te dienen. De zienswijzetermijn bedraagt op verzoek van de deelnemers 8 
weken. Het DB ontvangt de zienswijzen in mei 2014, voorziet deze van een reactie en biedt de  
 
 
 
(eventueel gewijzigde) begroting ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur (AB) aan.  Het AB 
besluit op 25 juni 2014 over de begroting. 
 

 - 2 - 



No. B14.000438 
 
 
 
5.1.      WABO-decentralisatie 
Bij de decembercirculaire is voor 2014 een beleidsmatig aspect meegenomen te weten een 
integratieuitkering voor decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en 
handhaving.  
 
 
Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van  
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van provinciale inrichtingen wordt met 
ingang van 2014 een bedrag (€ 108.257) toegevoegd aan het gemeentefonds. Het betreft een 
structureel bedrag. De structurele effecten (na 2014) worden meegenomen bij de meicirculaire 
2014. In het bedrag is rekening gehouden met de bij provincies achterblijvende wettelijke taak 
betreffende de coördinatie van de handhavingssamenwerking binnen de provincie en de regie 
op de kwaliteitscriteria. Voorgesteld wordt dit totale bedrag met de taken over te hevelen naar 
de OFGV. De OFGV voerde deze taken reeds uit voor de Provincie en met overdracht van het 
budget naar de OFGV voert de OFGV deze taak uit voor de gemeente Dronten. De expertise 
op dit gebied ligt bij de OFGV. 
 
 
 
 

 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris  burgemeester 
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