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 Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst  

Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
De heer J. A. Fackeldey 
 
Postbus 2341 
 
8203 AH Lelystad 

 Onderwerp: Zienswijzen resultaat bestemmen jaarstukken 2013 en 1e voortgangsrapportage 2014 
  

 Geachte Bestuur, 
 
Op 8 mei 2014 hebben wij kennis kunnen nemen van de jaarstukken 2013 inclu-
sief  memo “egalisatiereserve frictiekosten” en de 1e voortgangsrapportage 2014 
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV). In de 
begeleidende brieven geeft u de gemeenteraden de mogelijkheid om zienswijzen 
in te dienen tegen de genoemde beslispunten, voordat deze worden vastgesteld. 
Eveneens vraagt u instemming met de voorgestelde begrotingswijziging ICT-
budget 2014 en met het vormen van een egalisatiereserve voor de frictiekosten 
op de personeelskosten OFGV.  
 
Op 26 juni 2014 hebben wij ook besloten het jaarrekeningresultaat over 2013 à  
€ 1.781.806,- als volgt te bestemmen: 

• € 95.272 terug te storten aan 3 partners in verband met onderbesteding di-
recte productiekosten; 

• € 102.419 door te schuiven naar 2014 voor eenmalige opstartkosten ICT; 
• € 264.896 te storten in de Algemene Reserve, waardoor de bovengrens 

van 5% van de omzet bereikt is. 
 
Tegelijkertijd hebben wij op 26 juni 2014 besloten niet in te stemmen met het 
voorstel het restant à € 1.319.219,- te bestemmen in een nieuw te vormen reserve 
“egalisatiereserve frictiekosten”.  Zoals u zelf aangeeft in de paragraaf weer-
standscapaciteit van de jaarstukken 2013 worden eventuele rekeningresultaten in 
eerste instantie afgewikkeld met de Algemene Reserve. Buiten deze range wor-
den de resultaten verrekend met de deelnemende gemeenten en provincies. Aan 
dit uitgangspunt willen wij ons graag conformeren. 
       
Op 18 mei 2014 tijdens de bijeenkomst van de financiële adviseurs van de deel-
nemende partijen zijn diverse opmerkingen gemaakt op de koppeling tussen uit-
voeringsprogramma en jaarstukken. Deze opmerkingen zijn tot dusver nog niet 
verwerkt in de stukken. Daarnaast is de doorvertaling van de onontkoombare in-
dexeringen, zoals pandgebonden huisvestingskosten, een wens. Hierdoor ont-
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staan zo min mogelijk fluctuaties in de exploitatie en is een eventueel dekkings-
probleem direct inzichtelijk.  
  
Voor nadere informatie rondom de besluitvorming verwijzen wij u naar het bijge-
voegde raadsvoorstel en raadsbesluit 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
de raad van Dronten,  
 
 
 
 
D. Petrusma      mr. A.B.L. de Jonge 
griffier         voorzitter 
 
 
 
 


