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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2013 en 1e voortgangsrapportage 2014; 
2. Kennis te nemen van de “memo” gedateerd op 25 juni 2014 over de egalisatiereserve 

frictiekosten; 
3. In te stemmen met de overheveling van de eenmalige opstartkosten ICT à € 102.419 naar 

2014; 
4. In te stemmen met het volstorten van de algemene reserve (aanvullende dotatie van € 

264.896), te weten maximaal 5% van de structurele jaarlijkse bijdrage (in 2013 5% van € 
11.772.479), als buffer om fluctuaties in de exploitatie en onverwachte tegenvallers in de 
toekomst te kunnen opvangen; 

5. Niet in te stemmen met het voorstel het resterende jaarrekeningresultaat 2013 à € 
1.319.219 te bestemmen in een nieuw in te stellen “egalisatiereserve frictiekosten” en 
hiervoor een zienswijze op te nemen; 

6. Het positieve resultaat van € 65.829 als eenmalig voordeel op te nemen in het 
exploitatiesaldo, indien het AB-besluit is genomen het rekeningresultaat te verrekenen met 
de deelnemende partijen; 

7. Een zienswijze in te dienen om onontkoombare indexeringen, waaronder pandgebonden 
huisvesting, in meerjarig perspectief direct te verwerken in de begroting;  

8. Te besluiten de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek over deze zienswijzen 
te informeren volgens bijgevoegde brief. 

 
INHOUD 

INLEIDING 

Het Dagelijks Bestuur van de OFGV biedt jaarlijks als onderdeel van de P&C-cyclus de 
genoemde en bijgaande financiële stukken aan ter behandeling en vaststelling door het 
Algemeen Bestuur. De beslispunten uit deze stukken zijn als volgt: 
 
De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Het 
jaarrekeningresultaat over 2013 is € 1.781.806 onder voorbehoud van zienswijzen. Het voorstel 
tot bestemming van het rekeningresultaat is als volgt: 

• € 95.272 terug te storten aan 3 partners in verband met onderbesteding directe 
productiekosten; 

• € 102.419 door te schuiven naar 2014 voor eenmalige opstartkosten ICT (zie 1.2); 
• € 264.896 te storten in de Algemene Reserve (= bovengrens van 5% van de omzet); 
• € 1.319.219 te storten in de frictiereserve (= nieuw). 

Deze bestemmingen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, voordat 
dit aan reserves gedoteerd of onttrokken wordt. 
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In 2013 was een eenmalig budget beschikbaar voor ICT opstartkosten. Nog niet alle applicaties 
zijn in 2013 geïmplementeerd en het voorstel is dan ook het resterende budget door te 
schuiven naar 2014. 
 
Wij stellen u voor in te stemmen met het volstorten van de Algemene Reserve volgens de 
uitgangspunten van de GR en de overheveling van de eenmalige opstartkosten ICT. De 
overheveling heeft tot gevolg dat de invoering van het documentair plus 
bodeminformatiesysteem  en handhavingstool Squit te Go alsnog kunnen plaatsvinden.  
 
Na vaststelling van bovengenoemde beslispunten is nog steeds sprake van een positief 
jaarrekeningresultaat ter hoogte van € 1.319.219. Het voorstel van OFGV is dit resultaat te 
bestemmen in een nieuw te vormen frictiereserve “egalisatiereserve frictiekosten.  Door deze 
egalisatie kan de OFGV tot en met 2018 alle taken uitvoeren, de geformuleerde taakstelling 
invullen, geen verhoging van de bijdrage vragen en gedwongen ontslagen voorkomen. 
 
Tot slot blijkt uit het financieel overzicht dat bijvoorbeeld de pandgebonden huisvestingskosten 
niet zijn geïndexeerd, terwijl hier contractueel wel sprake van is. De uitputting is 4% en dit zal 
meerjarig gezien alleen maar toenemen. Om de overschrijdingen te minimaliseren na 
verwerking van de taakstelling, is het wenselijk de onontkoombare indexeringen in meerjarig 
perspectief te verwerken in de begroting. 
 

ARGUMENTEN 

Het uitgangspunt van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement is dat de maximale 
hoogte 5% van het begrotingstotaal in enig jaar mag zijn. Als gevolg van genoemd 
jaarrekeningresultaat betekent dit een aanvullende dotatie van € 264.896 in de Algemene 
Reserve, waardoor het reserveplafond van € 588.624 bereikt is (= 5% van € 11.772.479). 
Hiermee is het doel van de Algemene Reserve om fluctuaties in de exploitatie en onverwachte 
tegenvallers in de toekomst te kunnen vangen geborgd. 
 
Het uitgangspunt van de weerstandscapaciteit is dat eventuele rekeningresultaten in eerste 
instantie worden afgewikkeld met de Algemene Reserve (zie 2.1.) en dat buiten deze range de 
resultaten verrekend worden met de deelnemende gemeenten en provincies volgens de 
verdeelsleutelsystematiek.  Voor Dronten betekent dit een eenmalig positief resultaat van € 
65.829 (= 4,99% van € 1.319.219). Aangezien sprake is van een zeer hoog abstractieniveau 
van de argumenten waarom deze reserve ingesteld zou moeten worden, is het verzoek 
ingediend of het doelbereik en het uitvoeringsprogramma werkelijk in gevaar komt als deze 
reserve niet gevormd wordt. Op basis van de huidige gegevens is het advies in ieder geval 
negatief, omdat: 
o de consequenties van het afnemen van producten volgens de kostprijssystematiek vanaf 
2016 nog onduidelijk zijn; 
o het nu in feite een verruiming van de taakstelling betekent, waardoor de prikkel om 
efficiënt te werken verdwijnt; 
o het uitvoeringsprogramma niet onder druk staat, aangezien 90% van de vergunningen 
binnen de termijn verleend worden, 100% van de handhavingsopdrachten gerealiseerd en de 
advisering naar tevredenheid van de partners uitgevoerd; 
o incidentele voordelen niet de structurele problemen kunnen oplossen; 
o OFGV op 12 maart 2014 onze brief heeft ontvangen betreffende de 
bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Dronten die de OFGV raken. In de bijlage van die 
brief stellen wij voor dat de gemeente in 2018 € 11.000,-, in 2019 € 22.000,- en in 2020  
€ 33.000,- kan bezuinigen op de bijdrage aan de OFGV.   
 
Het feit dat vanaf 2016 gewerkt zal worden met een kostprijssystematiek en tot 2018 sprake is 
van een bezuinigingstaakstelling is het wenselijk feitelijke structurele verplichtingen 
geïndexeerd te verwerken om zo min mogelijk fluctuaties in de exploitatie te krijgen en 
zodoende het dekkingsprobleem inzichtelijk wordt.  
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ALTERNATIEVEN 
 
Wanneer de overheveling voor de eenmalige opstartkosten ICT niet plaatsvindt, zal de 
uitputting van het ICT-budget 2014 extra toenemen, terwijl de overschrijding volgens de 
voortgangsrapportage nu al op 13% wordt geschat. 
 
De mogelijkheid bestaat dat door meerderheid van stemmen in het AB ingestemd wordt  met de 
nieuw in te stellen “egalisatiereserve frictiekosten”,  zodat  OFGV tot en met 2018 alle taken kan 
uitvoeren, de geformuleerde taakstelling kan invullen, geen verhoging van de bijdrage vraagt en 
gedwongen ontslagen voorkomt. Echter zal de prikkel om efficiënt te werken verdwijnen en  is 
de koppeling met onze bezuinigingsopgave dan bijzonder. Ook zullen de financiële 
beheerstukken bijgesteld moeten worden, zodat die ruimte bieden voor nieuw in te stellen 
reserves. 
 
De combinatie van taakstelling van 1% per jaar en de kostenstijgingen met 2% per jaar 
betekenen per saldo een bezuinigingstaakstelling van circa 3%. Dit loopt naar verwachting in de 
periode tot 2018 op tot 15% in 2018 en veroorzaakt een dekkingsprobleem. Een zoektocht naar 
nieuwe uitgangspunten is gewenst met de mededeling vanuit het DB dat eerst het huidige 
takenpakket zich moet bewijzen en daarna gezocht kan worden naar mogelijke uitbreiding. 
 
 
 
 
Het college 
 
 
 
 
R. Kool       mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris       burgemeester 
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