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Voorwoord 
 
Leeswijzer 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV), inclusief de jaarrekening 2013. Het is een formeel verslag waarin wordt 
teruggekeken op het afgelopen jaar. Er wordt integraal verantwoording afgelegd over wat er 
allemaal is gedaan, wat daarmee is bereikt (doelen en prestaties) en wat dat heeft gekost 
(rekeningresultaat en balans).  
 
Het jaarverslag is ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en 
provincies (BBV) en de financiële verordening van de OFGV. Dit betekent dat de opzet van 
het jaarverslag aansluit op de programmabegroting 2013.  
 
Basis Op orde in een Dichtbij-Organisatie 
Vanaf het begin is onderkend dat bij het opstarten van de OFGV twee zaken erg belangrijk 
zijn. Allereerst moeten in een nieuwe organisatie zoveel zaken opgepakt en ontwikkeld 
worden dat dit ten koste kan gaan van de uitvoerende werkzaamheden die zijn 
overgedragen.  Daarnaast is het essentieel om te zorgen voor een goede verbinding tussen 
deelnemers en OFGV medewerkers. Alleen dan kan onze dienstverlening goed aansluiten op 
de vraag. 
 
Om voorgenoemde zaken te bereiken heeft de OFGV oplossingen georganiseerd. Zo hebben 
de medewerkers van de 17 deelnemers hun werkzaamheden na 2 januari 2013 bij de OFGV 
doorgezet. Op deze manier is er geen werk tussen wal en schip gevallen. Ook is direct gestart 
met het regelen van de basiszaken (Basis op Orde) en het ontwikkelen van een eigen OFGV 
werkwijze, die goed aansluit bij die van de deelnemers. De OFGV is immers de ‘back-office’ 
van de partners. 
 
We hebben vanaf het begin veel energie gestoken in de relatie met de 17 deelnemers. De 
OFGV wil een zogenaamde ‘Dichtbij-Organisatie’ zijn. Om dit te bereiken wordt de afstand 
tussen de OFGV en haar deelnemers zo klein mogelijk gehouden. Zo komen OFGV 
medewerkers nog geregeld bij hun oude werkgever en hebben zowel teamleiders als 
afdelingshoofden regelmatig contact met onze deelnemers. Om dit te begeleiden en te 
coördineren zijn binnen de OFGV organisatie twee accounthouders aangesteld. Zij fungeren 
als een eerste aanspreekpunt en dragen zorg voor een goede ambtelijke afstemming. Zo kan 
de OFGV voor iedere deelnemer maatwerk bieden. 
 
Wij kijken terug op een goed eerste jaar. Dat het goed is, blijkt uit dit jaarverslag. Met 
inachtneming van de verschillende aanloopperikelen zijn bijna alle doelen gehaald op een 
manier zoals wijzelf en de deelnemende partijen dat voor ogen hadden. De jaarrekening laat 
zien dat de OFGV zorgvuldig, verantwoord en met een scherp oog voor de toekomst met zijn 
inkomsten is omgegaan.  Het jaarverslag geeft aan dat de omgevingsdienst op koers ligt. Wij 
kijken dan ook met vertrouwen naar de toekomst. 
 
 
Lelystad, 21 mei 2014 
 
 
De Voorzitter      De Secretaris 
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A. Jaarverslag 2013 

A.1. Programmaverantwoording 2013 milieu en leefomgeving 

A.1.1. Wat hebben we bereikt? 
Vergunningverlening en Expertise 
Het doel voor 2013 was: vergunningaanvragen en expertisevragen worden binnen de 
wettelijke en afgesproken termijnen  afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op 
juistheid en volledigheid. In 2013 is 93% van alle vergunningen tijdig verleend. 
 
Handhaving 
Het doel voor 2013 was: kwaliteit van de leefomgeving optimaal bevorderen door naleving 
van wet- en regelgeving. De naleving wordt bevorderd door het uitvoeren van controles. In 
2013 is 75% van alle afgesproken Wabo- en WKO-controles uitgevoerd en 100% van de 
overige afgesproken controles. 

A.1.2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Kwaliteitscriteria 
De kennis en ervaring van de medewerkers die zijn overgekomen naar de OFGV sloot niet 
naadloos aan bij het werkaanbod en de vereisten volgens de landelijke kwaliteitscriteria. De 
ontbrekende kennis en ervaring is in beeld gebracht. In 2013 zijn de eerste opleidingen 
gestart die nodig zijn voor het op peil brengen van de benodigde kennis.  
 
Processen lean 
In 2013 zijn de werkprocessen beschreven en is een eerste stap gemaakt met de 
optimalisering hiervan. De sleutelwoorden hierbij waren planning, (bij)sturing, monitoring, 
rapportage en efficiency. De optimalisering is nog niet afgerond, tijdens de implementatie 
van applicaties en het digitaliseren van archieven worden processen altijd zo lean mogelijk 
ingericht. 
 
Op weg naar kostprijs 
Als opmaat naar de kostprijssystematiek die in 2015 gereed moet zijn, zijn in 2013 de 
zaaktypen, de Producten / Diensten Catalogus, de registratie in SquitXO en het tijdschrijven 
beter op elkaar afgestemd. Dit levert (op termijn) betrouwbare kengetallen op. Ook is in 
2013 een begin gemaakt met de ontwikkeling van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). 
 
A.1.2.1 Vergunningverlening en expertise 
 
Activiteiten 
In 2013 heeft het team Expertise veel inhoudelijke klussen op verschillende gebieden 
uitgevoerd. Zo zijn er veel bodemonderzoeken beoordeeld en adviezen gegeven. Er is 
regelmatig advies uitgebracht over externe veiligheid bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. 
Bij evenementen is vaak geadviseerd over geluid. Hierbij zijn ook geluidsmetingen 
uitgevoerd. De coördinatie van alle milieutaken bij het grootschalige project verdubbeling van 
A1 en A6 in ons gebied (SAA-ONE) ligt bij het team Expertise. Denk daarbij aan de 
beoordeling van het grondstromenplan. Maar ook het reguleren van de vele 
lawaaiproducerende activiteiten, zoals puinbrekers en sloop- en heiwerkzaamheden. 
Daarnaast is het team actief in het zoeken van de samenwerking tussen de gemeentelijke 
vergunningverleners en toezichthouders en die van de OFGV.  
 
Het zwaartepunt van de veelal vraag gestuurde werkzaamheden die team Vergunningen in 
2013 heeft uitgevoerd, lag bij de wettelijke WABO taken. Dit gold zowel voor de reguliere als 
de uitgebreide procedures. Naast de wettelijk ingebrachte werkzaamheden heeft de OFGV 
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voor enkele deelnemers ook pluswerk geleverd. Pluswerk behoort niet tot het basis 
takenpakket, maar is door de deelnemer vrijwillig bij de OFGV ondergebracht, inclusief 
overhevelen van capaciteit en/of budget. Daarbij lag de focus op het inzichtelijk maken van 
de wettelijk ingebrachte taken door de diverse deelnemers en het maken van een match met 
de beschikbare capaciteit. 
 
Inzet is vooral gepleegd op de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM), de 
Verklaring van geen Bezwaar (VVGB) en de meldingen activiteitenbesluit. Naast 
bovengenoemde taken zijn er nog vele andere overgekomen naar de OFGV zoals:  
• de beoordeling van milieueffectrapportages; 
• en grote diversiteit aan taken met betrekking tot de Verordening Fysieke Leefomgeving 

Flevoland (VFL); 
• het afgeven van meldingen en ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaart 

(TUG); 
• het opstellen van ontgrondingen-beschikkingen; 
• vergunningverlening brandveiligheid; 
• ontbrandingstoestemmingen vuurwerk;  
• het toetsen van bouwplannen op milieurelevantie; 
• beleid en vergunningverlening op het gebied van WHVBZ (badinrichtingen/ zwemwater).  
 
Voor het totale pakket aan vergunningaanvragen  is in 2013 93% binnen de termijn 
afgehandeld. Dit betreft zowel reguliere als uitgebreide procedures.  Bij 25 van de in totaal 
347 verleende vergunningen hebben we te maken gehad met een overschrijding van 
termijnen. Deze overschrijdingen zijn vooral veroorzaakt door opstartperikelen, zoals bij 
uitritvergunningen waarvoor geen personeel is overgekomen en de overgang van 2012 naar 
2013. Naast de vergunningverlening zijn in 2013 288 meldingen behandeld, 48 ontheffingen 
verleend, 464 bouwaanvragen getoetst en 218 overige adviezen afgegeven. 
 
In 2013 zijn een aantal digitale voorzieningen gerealiseerd. Het is nu mogelijk dat de te 
behandelen aanvragen van een omgevingsvergunning digitaal bij de OFGV binnen komen. Dit 
gebeurt via het Omgevingsloket Online (OLO). Voor de meeste gemeenten is het mogelijk 
meldingen, digitaal ingediend via de Activiteiten Internet Module (AIM), rechtstreeks binnen 
te laten komen bij de OFGV.  
 
Efficiency 
Bij Vergunningen en Expertise is sprake van vraaggestuurd werken. Er is slechts beperkte 
sturing op het werkaanbod mogelijk. Door centrale intake en registratie van taken zijn 
werkaanbod en beschikbare capaciteit optimaal op elkaar afgestemd. Bij ruimte in de 
werkzaamheden zijn projecten opgepakt, zijn medewerkers geschoold en zijn achterstanden 
weggewerkt. Bij pieken in de werkzaamheden is vooral gebruik gemaakt van externe inhuur.  
 
Afgelopen jaar is geïnvesteerd in het bundelen van kennis en expertise, waar nodig in 
projectvorm en/of met externe partners. Binnen de teams, en vooral ook daarbuiten is meer 
kennis gedeeld en samengewerkt. Ervaring leert dat dit de efficiëntie ten goede is gekomen. 
Voorbeelden hiervan zijn de vergunningverlening aan een aantal grote en complexe 
inrichtingen en zoals eerder genoemd het project verbreding A1-A6 (SAA-one). 
 
Kwaliteit 
Door de bundeling van kennis van diverse deskundigen zijn producten inhoudelijk beter van 
kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld geanticipeerd op nieuwe wetgeving op het gebied van 
bodemenergie (warmte-koudeopslag). Hierdoor zijn de vergunningen verbeterd.  
 
In 2013 bleek dat bij de OFGV de kennis ontbrak op de gebieden gevelreiniging, mobiele 
puinbrekers en vergunningen voor uitritten. Dit is opgelost door medewerkers van de OFGV 
met prioriteit hiervoor op te leiden.  

6 
 



  
 
 
 
 
 
In 2014 gaan we verder met het koppelen van expertise aan de ingebrachte taken waarbij 
gekozen wordt voor een gebied- danwel branchegerichte aanpak. Daarnaast werken we aan 
het bijhouden en vergroten van de kennis van de medewerkers door deelname aan 
opleidingen en het volgen van cursussen. 
 
A.1.2.2 Toezicht en handhaving 
 
Activiteiten 
De OFGV heeft in 2013 het merendeel van de taken voor 100% kunnen uitvoeren. Zo zijn alle 
milieuklachten opgepakt en behandeld. Ook is de procedure hiervoor vastgesteld en verwerkt 
in SquitXO. De piketdienst is ingericht met een volcontinue bezetting (24/7). Klachten zijn 
vraaggestuurd en niet vooraf te plannen. Als een klacht wordt ingediend buiten de reguliere 
werktijden dan pakt een piketmedewerker deze op en handelt deze af. Daarnaast zijn de 
controles op meldingen besluit bodemkwaliteit en asbestsaneringen en het toezicht op 
natuur, zwemwater, ontgrondingen, brandveiligheid, bodemsanering en vuurwerk uitgevoerd 
conform de opdracht van 2013. 
 
Begin 2013 is zoveel mogelijk doorgegaan met het uitvoeren van hercontroles en toepassen 
van bestuurlijke handhaving. Dit naar aanleiding van bezoeken die in 2012 bij de deelnemers 
zijn uitgevoerd. Deze activiteiten zijn uitgevoerd om de continuïteit te waarborgen en om te 
voorkomen dat door de overgang naar de omgevingsdienst werkzaamheden of activiteiten 
tussen wal en schip terecht zouden komen.  
 
Voor enkele onderwerpen geldt dat we in 2013 niet de volledige opdracht hebben kunnen 
realiseren. Het gaat om het toezicht op warmtekoude installaties (Wko’s) en het reguliere 
WABO toezicht.  
 
Na acht maanden was de realisatie van het regulier toezicht Wabo 45%. Na de zomer is 
vervolgens een inhaalslag georganiseerd. Er is bij een adviesbureau plusminus 400 controles 
ingekocht. Ook hebben de eigen toezichthouders een grote inspanning geleverd om zoveel 
mogelijk van de opdracht uit te voeren, zonder daarbij de kwaliteit van het werk uit het oog 
te verliezen. 
 
Beide taken zijn nu voor ongeveer 75% gerealiseerd. De meest risicovolle Wko’s zijn 
gecontroleerd. De reden waarom het toezicht op de Wko’s niet 100 % is uitgevoerd heeft te 
maken met een beperkte capaciteit. Voor het reguliere WABO toezicht is eveneens de 100% 
niet gehaald. Dit komt doordat we de eerste maanden na de start niet meteen volop 
productie konden draaien. Werkprocessen moesten nog ingericht worden, standaardmodellen 
moesten ontwikkeld worden, de ICT was nog niet volledig operationeel en de 
dossieruitwisseling verliep stroef. Deze zaken zijn inmiddels verbeterd maar hebben in 2013 
veel capaciteit van de medewerkers gekost 
 
De bedrijven die in 2013 niet gecontroleerd zijn, hebben een laag risicoprofiel en een relatief 
goed naleefgedrag. De OFGV is daarom van mening dat het niet controleren van deze 
bedrijven leidt tot een acceptabele situatie. De hierin gemaakte keuzes zijn met de 
ambtelijke opdrachtgevers afgestemd. Voorgesteld wordt om de niet bezochte bedrijven op 
basis van het risicoprofiel expliciet mee te nemen in de prioritering van de werkzaamheden in 
2014. 
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Efficiency 
Bij Toezicht en Handhaving is efficiency bereikt door de planning en administratieve 
afhandeling centraal te beleggen. De toezichthouders en handhavers hebben zich optimaal 
gericht op het feitelijke toezichthouden en handhaven. Voor toezicht en handhaving leverde 
dit een meer gestroomlijnd werkproces op.  
 
Kwaliteit 
Naast het reguliere werk is er aandacht gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit. Deze is 
onder andere ingevuld door een branchegewijze aanpak van diverse bedrijfstakken. Het 
betreft met name horeca, glastuinbouw, veehouderij en benzinestations. 
Daarnaast is er een ringonderzoek gedaan samen met twee andere omgevingsdiensten 
waarbij een bedrijf is gecontroleerd door drie verschillende toezichthouderteams. Met elkaar 
zijn de verschillen in constateringen en voorgestelde opvolging besproken. Dit heeft veel 
nieuwe inzichten opgeleverd bij alle betrokkenen. Intentie is om deze vorm verder te 
professionaliseren en jaarlijks met een aantal omgevingsdiensten uit te voeren. 

A.1.3. Wat heeft het gekost? 
 

 
 
De lasten zijn € 1.720.779 lager dan geraamd en de baten zijn € 61.027 hoger dan geraamd. 
Dit wordt veroorzaakt door:  
 

 
 
Een nadere analyse van de verschillen is opgenomen onder B.3.3 Toelichting op de 
programmarekening 2013. 

A.1.4. Risico’s 
In onderstaande tabel zijn de genoemde risico’s uit de begroting opgenomen. Per risico is 
weergegeven hoe deze in 2013 is beheerst en wat de huidige status is. 
 
Risico uit de 
begroting 

Beheersing in 2013 Status 

Salarissen: 
overschrijding 
budget door 
stijgende kosten 

De OFGV is op 1 januari gestart met een 
aantal vacatures. Er is zeer 
terughoudend omgegaan met de 
invulling daarvan, er is gebruik gemaakt 
van inhuur. 

Het risico van stijgende 
kosten en dalende budgetten 
blijft aanwezig tot en met 
2018. Het DB buigt zich over 
oplossingsscenario’s. 

Aansprakelijkheid De OFGV heeft een Er lopen momenteel geen 

Realisatie
 Begroting 

voor wijziging 
 Begroting na 

wijziging 
Totaal lasten 10.480.673€     11.711.452€    12.201.452€     
Totaal baten 12.262.479€     11.711.452€    12.201.452€     
Saldo -1.781.806€    -€                 -€                 

 Verschillenanalyse lasten 2013  Korte toelichting 
Lagere lonen en sociale lasten 1.034.515     Vacatures, personeel later in dienst, vakantiegeld niet reserveren.
Lagere lasten wagenpark 145.161        Leasevoertuigen nog niet aanbesteed.
Lagere lasten ICT 127.684        Software later in gebruik genomen, eenmalige kosten schuiven door naar 2014.
Lagere kapitaallasten 121.946        Geen rente toegerekend, activa later aangeschaft.
Niet gebruiken onvoorzien 202.350        Onvoorzien niet aangewend.
Overige lagere lasten 89.124         Overige onderschrijding van budgetten.
Totaal 1.720.779€  Totaal

 Verschillenanalyse baten 2013  Korte toelichting 
Lagere bijdrage deelnemers -1.008          Lagere bijdrage Naarden door niet overnemen geluidsmeter. 
Overige hogere baten 62.035         Detacheringsinkomsten, Rijksbijdrage BSBm en overige inkomsten.
Totaal 61.027€        Totaal
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taakuitvoering aansprakelijkheidsverzekering. 

Procedures bij bestuursdwang zijn 
verankerd in afstemming met de 
verzekeringspolis. 

aansprakelijkheidsclaims. 
 

Dienstverlening 
versus efficiency 

De OFGV heeft in 2013 efficiencywinst 
gemaakt door het uniformeren van de 
taakuitoefening. Afwijkingen per deel-
nemer zijn mogelijk en zijn vastgelegd 
in de dienstverleningsovereenkomsten. 

De uniformering van de VTH-
procesgang wordt in 2014 
gecontinueerd. 

Overschrijding 
kengetallen 

Omdat 2013 het eerste jaar van de 
OFGV was, waren niet alle budgetten uit 
de initiële begroting toereikend. Bij de 
1e voortgangsrapportage zijn enkele 
budgetten aangepast.  

Ook in 2014 kunnen nog 
enkele budgetten aangepast 
worden naar het juiste 
niveau, bijvoorbeeld als 
gevolg van aanbesteding 
(lease) of veranderde eisen 
(ICT). 

Taakstelling In het jaar 2013 kende de OFGV nog 
geen taakstelling.  

De invulling van de 
taakstelling voor 2014 is aan 
de deelnemers voorgesteld. 

A.1.5. Algemene dekkingsmiddelen 
De uitgaven van de OFGV worden gedekt door de bijdragen van de 17 deelnemers. In 2013 
zijn daarnaast extra inkomsten ontvangen: een rijksbijdrage voor de invoering van de BSBm, 
bijdragen aan door de OFGV georganiseerde opleidingen, detacheringsinkomsten en overige 
opbrengsten. Ook is in 2013 (conform de vastgestelde resultaatbestemming) onttrokken aan 
de algemene reserve ten behoeve van opstartkosten ICT.  De volledige baten zijn in 
onderstaand schema weergegeven. 
  

 
 
De OFGV kent geen algemene uitkering of overige uitkeringen. In de jaarrekening zijn geen 
baten van de financieringsfunctie verantwoord zoals renteopbrengst of dividend, omdat de 
OFGV geen uitzettingen heeft. De OFGV is BTW ondernemer en kent geen BTW Compensatie 
Fonds. Alle baten en lasten zijn exclusief BTW verantwoord. 

A.1.6. Onvoorzien 
Het bedrag voor onvoorzien bedroeg voor begrotingswijziging 10% van de begroting exclusief 
personeelskosten. In 2013 is dit bedrag met begrotingswijziging structureel verlaagd ter 
dekking van hogere HRM en ICT kosten. De begrotingspost was bedoeld om onvoorziene 
uitgaven op het gebied van bedrijfsvoering te dekken. Het bedrag is in 2013 niet nodig 
geweest. 
 

 

BATEN % Realisatie
 Begroting 

voor wijziging 
 Begroting na 

wijziging 
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 95% 11.710.444€     11.711.452€    11.711.452€     
2 ANDERE BIJDRAGEN 1% 62.035€          -€              -€               
3 MUTATIE RESERVE 4% 490.000€         -€              490.000€         

Totaal baten 12.262.479€   11.711.452€  12.201.452€   

Realisatie
 Begroting 

voor wijziging 
 Begroting na 

wijziging 
Onvoorzien -€               246.000€        202.350€         
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A.2. Paragrafen 

A.2.1. Lokale heffingen 
De OFGV is niet bevoegd om lokale belastingen op te leggen, zoals grondwaterheffing of 
nazorgheffing. Deze bevoegdheid ligt bij de gemeenten en provincies.  
De OFGV heeft leges opgelegd voor grondwater- en ontgrondingenvergunningen binnen de 
provincie Flevoland. Het legestarief is bepaald door Provinciale Staten van Flevoland. De 
totale legesopbrengst bedroeg € 66.949. 

A.2.2. Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de OFGV  in staat is tegenvallers op te 
vangen. Aangezien alle structurele verplichtingen in de begroting voorzien zijn, is het 
weerstandsvermogen voornamelijk bedoeld voor het opvangen van risico’s. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen 
en mogelijkheden waarover de OFGV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te 
dekken) en de risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Het minimaal aan te houden 
weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de OFGV, de te onderkennen 
financiële risico’s en het reserve- en voorzieningenbeleid. 
 
Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote 
kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. In 2013 betrof het de post 
onvoorzien ad € 202.000 en het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve ad  
€ 324.000. Daarmee was de totale weerstandscapaciteit € 526.000.  
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en 
provincies verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort van de OFGV. Eventuele 
rekeningresultaten worden in eerste instantie afgewikkeld  met de Algemene Reserve, buiten 
deze range worden de resultaten verrekend met de deelnemende gemeenten en provincies.  
 
Risico’s 
In 2013 hebben zich geen financiële risico’s voorgedaan die door de post onvoorzien of de 
algemene reserve gedekt moesten worden. 

A.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen 
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het BBV in ieder geval 
de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. 
Voor de OFGV is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waarin de 
OFGV is gevestigd, is gehuurd.  
In de toelichting op de balans in paragraaf B.3.2 is een overzicht van de investeringen 
opgenomen. Het betreffen investeringen met economisch nut in meubilair/inventaris, ICT , de 
verbouwingskosten van het gehuurde pand en investeringen in handhavingsschepen. Voor 
deze investeringen wordt een onderhoudsplan opgesteld. 

A.2.4. Financiering 
In de financieringsparagraaf worden conform de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale 
Overheden) de ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de rente-
risiconorm, de toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten 
aanzien van treasury. 
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Treasurystatuut 
De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen zijn geformuleerd in 
het treasurystatuut. Deze is op 21 november 2013 door het Algemeen Bestuur aangepast 
naar het wettelijk verplicht schatkistbankieren. Het treasurystatuut voldoet aan wettelijke 
kaders zoals gesteld door de Wet FIDO en RUDO.  
 
Risicobeheer financieringsportefeuille 
In de onderstaande tabel zijn de risico’s van de financieringsportefeuille weergegeven en de 
realisatie in 2013. 
   
Risico Omschrijving Realisatie 
Koersrisico Het beheersen van de risico’s die 

voortvloeien uit de mogelijkheid dat de 
financiële activa van de organisatie in 
waarde verminderen door negatieve 
koersontwikkelingen. 

De OFGV bezit geen 
derivaten, daardoor is er 
geen sprake van koersrisico. 
 

Valutarisico Het beheersen van risico’s die 
voortvloeien uit de mogelijkheid dat op 
een bepaald moment de waarde van de 
vreemde valutastromen, uitgedrukt in 
eigen valuta, afwijkt van hetgeen 
verwacht werd op het 
beslissingsmoment. 

De OFGV bezit geen vreemde 
valuta, daardoor is er geen 
sprake van valutarisico. 
 

Rente risiconorm Het beperken van de financiering met 
langlopende geldleningen tot een 
maximum van 20% van het 
begrotingstotaal. 

De OFGV heeft geen 
langlopende leningen, 
daardoor is er geen sprake 
van renterisico. 

Kasgeldlimiet Het beperken van de financiering met 
(duurdere) kortlopende geldleningen tot 
een maximum van 8,2% van het 
begrotingstotaal. 

De OFGV heeft geen 
kortlopende leningen, 
daardoor wordt de 
kasgeldlimiet niet 
overschreden. 

 
Financieringssystematiek 
De OFGV heeft de vastgestelde bijdrage van haar deelnemers per kwartaal gefactureerd 
middels voorschotnota’s. Deze voorschotnota’s zijn steeds een maand voor aanvang van het 
kwartaal aan de deelnemers verzonden. 

A.2.5. Bedrijfsvoering 
De afdeling Bedrijfsvoering heeft in 2013 de primaire proccessen binnen de OFGV voorzien 
van een dienstverlening die hen in staat stelt hun werk professioneel en kwalitatief uit te 
voeren. In de afdeling zijn verschillende disciplines ondergebracht (Facilitair/Inkoop, ICT, 
Documentaire Informatie Voorziening, HRM, Kwaliteitsmanagement, Juridische Zaken, 
Communicatie, Office Management en Financiën). Het jaar 2013 stond in het teken van het 
opzetten van een basis dienstverlening en opbouw van de organisatie.  
 
In 2013 zijn alle facilitaire basisvoorzieningen op orde. De verbouwing van het pand en de 
levering van meubilair zijn afgerond, de cateraar heeft de keuken in gebruik genomen en de 
ICT hardware is aanwezig. De leaseauto’s en handhavingsschepen zijn overgenomen van de 
provincie Flevoland en een eerste test met kleine goedkope leaseauto’s is uitgevoerd. De 
aanbesteding van zowel schepen als auto’s is voorbereid en alle producten worden via de 
juiste inkoopprocedures ingekocht.  
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De grootste uitdaging voor ICT en DIV was het op orde brengen van de verbindingen tussen 
de verschillende datacenters, de verschillende applicaties en de gewenste informatiestroom 
van en naar onze partners. Verschillende applicaties zijn in de loop van 2013 in gebruik 
genomen. De koppeling van onze digitale snelweg aan de mogelijkheden bij de partners en 
het voldoen aan de juridische en archiveringscontext zal ook in 2014 nog prioriteit blijven. 
 
De afronding van de overgang van medewerkers richting de OFGV met de daarbij komende 
procedurele zaken, plaatsingen, uitvoering sociaal plan en opstart personele regelingen heeft 
veel tijd gevraagd. Daarnaast is beleid ontwikkeld op het gebied van medewerkers-
ontwikkeling, arbo en veiligheid en diverse andere personele aspecten. De medewerkers-
vertegenwoordiging is formeel ingericht (OR en GO) en de digitale HRM portal is in gebruik 
genomen. 
 
De nadruk voor kwaliteitsmanagement lag in 2013 op het in kaart brengen van primaire 
werkprocessen en de mate waarin medewerkers aansluiten bij de landelijke kwaliteitscriteria.  
Op juridisch vlak zijn de bestuurlijke mandateringen en dienstverleningsovereenkomsten, de 
gemeenschappelijke regeling en overige beleidsregels beoordeeld en aangepast.   
 
Vanuit communicatie is een huisstijl ontwikkeld, zijn intranet en internet vormgegeven en zijn 
diverse standaard documenten opgebouwd. Belangrijke externe documenten worden 
gescreend op schrijfstijl en taalgebruik. Het officemanagement heeft zich ontwikkeld tot het 
gastvrije gezicht van de OFGV. Ook hier zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de 
dienstverlening aan medewerkers en bezoekers plaatsvindt. 
 
De financiële workflow is voor 95% digitaal, hierdoor betaalt de OFGV facturen op tijd. De 
vastgestelde AO/IC is gevolgd zodat de administratie op elk moment juiste, volledige, tijdige 
en rechtmatige informatie bevat. In 2013 zijn alle P&C documenten tijdig bij het 
management en bestuur aangeleverd.  

A.2.6. Verbonden partijen 
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, 
Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, 
Wijdemeren en Zeewolde, de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland. 
De OFGV had in 2013 geen verbonden partijen.  

A.2.7. Grondbeleid 
Het grondbeleid omvat het gehele instrumentarium dat een gemeente of provincie ter 
beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke en deels ook economische doelstellingen te 
realiseren. De OFGV is niet bevoegd om een (eigen) grondbeleid op te stellen. 

A.2.8. Rechtmatigheid 
In 2013 heeft de OFGV haar bedrijfsvoeringsprocessen op het gebied van financiën, inkoop 
en HRM beschreven in een Administratieve Organisatie. In de processen zijn 
beheersmaatregelen opgenomen om mogelijke risico’s te ondervangen. Gedurende 2013 zijn 
de interne controles uitgevoerd die beschreven zijn in het Interne Controle Plan. Daaruit is 
gebleken dat de processen worden gevolgd. 
 
Bij de interimcontrole in september heeft de accountant opgemerkt dat de meeste processen 
op orde zijn. Alle aanbevelingen uit de interimcontrole (zoals een volkomen controle op de 
salarissen en declaraties en een aanvullende controle op de jaarafgrenzing van kosten) zijn 
uitgevoerd. Uit alle controles zijn geen onrechtmatigheden gebleken. 
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B. Jaarrekening 2013 

B.1. Balans per 31 december 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012

Kosten onderzoek en ontwikkeling -              -              
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA -                 -                 

Investeringen met maatschappelijk nut -              -              
Investeringen met economisch nut 946.800        485.240        
MATERIËLE VASTE ACTIVA 946.800        485.240        

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen -              -              
Verstrekte langlopende geldleningen -              -              
Uitzettingen met looptijd > 1 jaar -              -              
Bijdragen aan activa derden -              -              
FINANCIËLE VASTE ACTIVA -                 -                 

TOTAAL VASTE ACTIVA 946.800€      485.240€      

Gereed product en handelsgoederen -              -              
Bouwgronden -              -              
VOORRADEN -                 -                 

Debiteuren publiekrechtelijk 2.733.995     3.542.714     
Debiteuren privaatrechtelijk 9.585           -              
Rekening courant verhoudingen -              -              
Overige vorderingen -              -              
VORDERINGEN 2.743.580     3.542.714     

Kas-, bank- en girosaldi 2.827.580     826.574        
Kruisposten -              -              
Deposito's en spaarrekeningen -              -              
LIQUIDE MIDDELEN 2.827.580     826.574        

Vooruitbetaalde bedragen 148.587        464              
Nog te ontvangen bedragen -              -              
Overige overlopende activa -              -              
OVERLOPENDE ACTIVA 148.587        464                

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 5.719.747€  4.369.752€  

TOTAAL ACTIVA 6.666.547€  4.854.992€  
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PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012

Algemene reserve 323.728        -              
Overige bestemmingsreserves -              -              
Exploitatiesaldo 1.781.806     813.728        
EIGEN VERMOGEN 2.105.534     813.728        

Voorziening eigen middelen -              -              
Voorziening middelen derden -              -              
VOORZIENINGEN -                 -                 

Onderhandse geldleningen -              -              
Waarborgsommen -              -              
LANGLOPENDE SCHULDEN -                 -                 

TOTAAL VASTE PASSIVA 2.105.534€  813.728€      

Crediteuren publiekrechtelijk -19.096        -              
Crediteuren privaatrechtelijk 128.402        509.466        
Kasgeldleningen -              -              
Overige kortlopende schulden -              -              
KORTLOPENDE SCHULDEN 109.306        509.466        

Vooruitontvangen bedragen 2.899.795     2.927.863     
Nog te betalen bedragen 1.416.883     603.935        
Overige overlopende passiva 135.029        -              
OVERLOPENDE PASSIVA 4.451.707     3.531.798     

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 4.561.013€  4.041.264€  

TOTAAL PASSIVA 6.666.547€  4.854.992€  
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B.2. Programmarekening 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LASTEN Realisatie
 Begroting 

voor wijziging 
 Begroting na 

wijziging 
1 PERSONEEL

1.1 Personeelskosten 6.986.685€      8.521.200€      8.021.200€      
1.2 Opleidingskosten 352.595€         340.800€        340.800€         
1.3 Algemene personeelskosten   415.657€         426.100€        426.100€         

2 PERSONEEL DERDEN
2.1 Inhuur personeel 474.500€         85.200€          400.200€         

3 KAPITAALLASTEN
3.1 Rente ICT -€               27.100€          17.550€          

Rente Meubilair -€               15.100€          17.500€          
Rente Verbouwing -€               -€              20.400€          

3.2 Afschrijving ICT 57.840€          131.500€        112.000€         
Afschrijving Meubilair 26.830€          20.100€          35.000€          
Afschrijving Verbouwing 36.634€          -€              40.800€          

4 INDIRECTE KOSTEN
4.1 Huisvesting (pandgebonden) 270.133€         279.632€        279.632€         
4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 156.627€         256.500€        130.000€         

4.3a ICT jaarlijkse exploitatielasten 561.835€         484.400€        587.100€         
4.3b ICT eenmalige opstartkosten 387.581€         -€              490.000€         
4.4 Wagenpark 65.739€          210.900€        210.900€         
4.5 Diverse kosten 76.997€          137.400€        120.400€         
4.6 Accountant 16.616€          45.000€          25.000€          
4.7 HRM 204.224€         -€              240.000€         

5 ONVOORZIEN
5.1 Onvoorzien -€               246.000€        202.350€         

Subtotaal 10.090.494€   11.226.932€  11.716.932€   
6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

6.1 Directe productiekosten Flevoland 371.680€         452.000€        452.000€         
6.2 Directe productiekosten Almere 17.568€          20.000€          20.000€          
6.3 Directe productiekosten Naarden -€               12.520€          12.520€          
6.4 BSB 930€               -€              -€               

7 OVERIGE KOSTEN
7.1 Prijscompensatie 0 % -€               -€              -€               
7.2 Mutatie reserves -€               -€              -€               

Totaal lasten 10.480.673€   11.711.452€  12.201.452€   
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BATEN Realisatie
 Begroting 

voor wijziging 
 Begroting na 

wijziging 
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS

1.1 Almere 891.059€         891.059€        891.059€         
1.2 Lelystad 1.128.738€      1.128.738€      1.128.738€      
1.3 Zeewolde 645.931€         645.931€        645.931€         
1.4 Provincie Flevoland 5.369.930€      5.369.930€      5.369.930€      
1.5 Urk 243.965€         243.965€        243.965€         
1.6 Dronten 560.315€         560.315€        560.315€         
1.7 Noordoostpolder 485.886€         485.886€        485.886€         
1.8 Noord Holland 394.173€         394.173€        394.173€         
1.9 Muiden 124.125€         124.125€        124.125€         

1.10 Bussum 319.689€         319.689€        319.689€         
1.11 Naarden 259.205€         260.213€        260.213€         
1.12 Hilversum 177.927€         177.927€        177.927€         
1.13 Weesp 409.552€         409.552€        409.552€         
1.14 Huizen 213.634€         213.634€        213.634€         
1.15 Wijdemeren 331.815€         331.815€        331.815€         
1.16 Blaricum 61.800€          61.800€          61.800€          
1.17 Laren 92.700€          92.700€          92.700€          

2 ANDERE BIJDRAGEN
2.1 Rijksbijdrage BSB 25.679€          -€              -€               
2.2 Detacheringsopbrengsten personeel 19.050€          -€              -€               
2.3 Overige bijdragen 17.306€          -€              -€               

3 MUTATIE RESERVE
3.1 Mutatie reserves 490.000€         -€              490.000€         

Totaal baten 12.262.479€   11.711.452€  12.201.452€   
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Realisatie
 Begroting 

voor wijziging 
 Begroting na 

wijziging 
Totaal lasten 10.480.673€     11.711.452€    12.201.452€     
Totaal baten 12.262.479€     11.711.452€    12.201.452€     
Saldo -1.781.806€    -€                 -€                 



 
 
 
 
 

B.3. Toelichtingen 2013 

B.3.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Personeelslasten zijn in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden uit hoofde 
van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 
volume, zijn sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling 
plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- 
en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen  van een 
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een 
verplichting opgenomen. 
 
Balans 
De materiële vaste activa betreffen overige investeringen met economisch nut. Deze 
materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Specifieke investeringsbijdragen van derden zijn op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen 
zijn vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte 
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de 
waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het 
begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke 
afwaarderingen zijn teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.  
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 
Verbouwingskosten    10 jaar 
Meubilair    10 jaar 
Audiovisuele apparatuur     5 jaar 
ICT hardware       3 jaar 
Geluidsmeetsysteem   10 jaar 
Kleine handhavingsschepen  15 jaar 
Grote handhavingsschepen  30 jaar 
 
Software is niet geactiveerd, omdat de OFGV niet het eigendom of exploitatierecht over de 
software heeft gekregen. Betaalde eenmalige licentiekosten zijn direct in de lasten verwerkt. 
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De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid 
wordt een voorziening in mindering gebracht. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke 
vermindering overigens niet plaatsgevonden. De voorziening wordt statisch bepaald op basis 
van de geschatte waarde. 
 
De liquide middelen en overige vlottende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

B.3.2. Toelichting op de balans per 31-12-2013 
 
Activa 
 
Vaste activa 
De materiële vaste activa betreffen de kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met 
een nuttigheidsduur over meerdere jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen 
met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met 
economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te 
verwerven en/of verhandelbaar zijn. Investeringen met maatschappelijk nut zijn 
investeringen die geen middelen genereren, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen 
zoals wegen. De OFGV heeft geen activa met maatschappelijk nut.  
 
In onderstaand schema is het verloopoverzicht weergegeven van investeringen met 
economisch nut. 

 
In 2013 is er voor een bedrag van € 661.169 geïnvesteerd in investeringen met economisch 
nut. De desinvestering betreft financiële software die ten onrechte in 2012 als activa was 
aangemerkt, terwijl deze niet in eigendom van de OFGV is. De eenmalige licentiekosten zijn 
als last in 2013 verantwoord. Op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen is € 139.609 
aan waarde afgeschreven. Er hebben zich geen andere waardeverminderingen voorgedaan.  
 
De totale verbouwing van de vleugel van het provinciehuis bedroeg € 401.365, geraamd was 
een investering van € 407.500. De grootste kostenposten daarin bedroegen het 
verwijderen/verplaatsen van systeemwanden, het realiseren van een eigen ingang, het 
realiseren van een eigen keuken en het leggen van vloerbedekking. 
 
De totale aanschaf van meubilair bedroeg € 304.043, geraamd was een investering van  
€ 350.000. Dit betrof stoelen, tafels, kasten en plantenbakken in het hele pand. De bureaus 
en bureaustoelen zijn niet in het bedrag inbegrepen, deze worden gehuurd van de Provincie 
Flevoland. 
 
De totale aanschaf van ICT bedroeg € 303.954, geraamd was een investering van € 351.000. 
De investering betreft de beeldschermen in het OFGV pand, de tablets, audiovisuele 
apparatuur in de vergaderkamers en de financiële software. Overige hardware en software is 
niet in het bezit van de OFGV. 
 
De overgenomen activa van de Provincie Flevoland betreft een geluidsmeetsysteem en drie 
handhavingsschepen. Nog eens vier andere schepen zijn om niet overgekomen. De 
afschrijvingen hiervan komen ten laste van het directe productiekostenbudget van de 
Provincie Flevoland. 

 Investeringen met 
economisch nut 

 Boekwaarde 
31-12-2012 

 Investe-
ringen 

 Des- 
investe- 
ringen 

 Afschrij-
vingen 

 Afwaar-
dering 

 Bijdrage 
van derden 

 Boekwaarde 
31-12-2013 

Verbouwing 237.649        160.541     -            36.634       -       -           361.556        
Inventaris 136.629        167.414     -            26.830       -       -           277.213        
ICT 110.962        192.992     60.000       57.840       -       -           186.114        
Activa Provincie Flevoland -              140.222     -            18.304       -       -           121.918        
Totaal 485.240€      661.169€  60.000€     139.609€  -€      -€           946.800€      
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Vlottende activa 
 
In onderstaand schema is het overzicht van de debiteuren weergegeven. 

 
 
De vorderingen van publiekrechtelijke lichamen betreffen voor € 2.702.148 de in december 
verzonden facturen aan de partners voor de bijdrage 1e kwartaal 2014. Het restantbedrag 
bestaat uit verzonden facturen voor BSBm subsidie, opleidingen en dergelijke. 
 
De privaatrechtelijke vorderingen bestaan uit 2 verzonden legesfacturen. 
 
Onderstaand schema betreft de liquide middelen. 

 
 
Het banksaldo betreft het saldo in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. 
 
In onderstaand schema is een specificatie van de vooruitbetaalde bedragen weergegeven. 

 
 
 
Passiva 
 
Vaste passiva 
 
Het in de balans opgenomen “eigen vermogen” bestaat uit de reserves en het 
exploitatiesaldo.  

 
 
De OFGV heeft slechts 1 algemene reserve. Er zijn geen financieringsreserves of 
bestemmingsreserves. Er wordt geen rente toegevoegd aan de reserve.  

 Soort vordering 
 Boekwaarde 
31-12-2013 

 Voorziening 
oninbaarheid 

 Gecorrigeerd 
saldo              

31-12-2013 

 Gecorrigeerd 
saldo              

31-12-2012 
Debiteuren publiekrechtelijk 2.733.995      -              2.733.995      3.542.714      
Debiteuren privaatrechtelijk 9.585            -              9.585            -              
Totaal 2.743.580€   -€               2.743.580€   3.542.714€   

 Liquide middelen 
 Boekwaarde 
31-12-2013 

 Boekwaarde 
31-12-2012 

BNG bank lopende rekening 2.827.580     826.574        
Schatkistbankieren rekening -              -              
Totaal 2.827.580€  826.574€      

 Vooruitbetaalde 
bedragen 

 Boekwaarde 
31-12-2013 

 Boekwaarde 
31-12-2012 

Huur en services 73.819         -              
Lease voertuigen 4.910           -              
Verzekeringen 28.521         -              
Telefonie en hosting 17.376         -              
Overig 23.961         464              
Totaal 148.585€      464€              

 Eigen vermogen 
 Boekwaarde 
31-12-2013 

 Boekwaarde 
31-12-2012 

Algemene reserve 323.728        -              
Exploitatiesaldo 1.826.805     813.728        
Totaal 2.150.533€  813.728€      
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Het resultaat over 2012 was € 813.728 positief. Conform de vastgestelde 
resultaatbestemming is € 490.000 doorgeschoven naar 2013 ten behoeve van eenmalige 
opstartkosten ICT. Het restant bedraagt € 323.728. 
 
Vlottende passiva 
 
In onderstaand schema is het overzicht van de crediteuren weergegeven. 

 
 
Het saldo van de publiekrechtelijke crediteuren wordt voornamelijk gevormd door een 
teruggave WIA van de Belastingdienst van € 30.257 en de bijdrage BRZO aan de provincie 
Noord Holland van € 11.000.  
De privaatrechtelijke crediteuren betreffen diverse leveranciers. Waar het saldo per 31-12-
2012 vooral nog te betalen verbouwingskosten bedroeg, bestaat het saldo per 31-12-2013 
uit kosten voor milieucontroles, onderhoud schepen groene handhaving en overige 
bedrijfsvoeringskosten. 
 
In onderstaande tabel is de overige overlopende passiva vermeld. 

  
De vooruitontvangen bedragen betreffen de vooruitgefactureerde bijdragen van de partners 
voor het 1e kwartaal 2014. 
 
In onderstaande tabel zijn de nog te betalen bedragen weergegeven. 

 
 
De overige overlopende passiva betreffen transitorische posten: werkzaamheden door derden 
die zijn uitgevoerd in of betrekking hebben op 2013, terwijl de facturen zijn ontvangen in  
2014. De specificatie is als volgt: 

 

 Verloop 
 Saldo 31-12-

2012 
 Resultaat 

2012 
 Overige 

toevoeging  Onttrekking 
 Saldo 31-12-

2013 
Algemene reserve -              813.728        -              490.000        323.728        
Totaal -€               813.728€      -€               490.000€      323.728€      

 Soort schuld 
 Boekwaarde 
31-12-2013 

 Boekwaarde 
31-12-2012 

Crediteuren publiekrechtelijk -19.096         -              
Crediteuren privaatrechtelijk 128.402        509.466        
Totaal 109.306€      509.466€      

 Overlopende passiva 
 Boekwaarde 
31-12-2013 

 Boekwaarde 
31-12-2012 

Vooruitontvangen bedragen 2.899.795     2.927.863     
Nog te betalen bedragen 1.416.883     603.935        
Overige overlopende passiva 135.029        -              
Totaal 4.451.707€  3.531.798€  

 Nog te betalen bedragen 
 Boekwaarde 
31-12-2013 

 Boekwaarde 
31-12-2012 

BTW 891.024         603.935        
Loonheffing 387.477         -              
Pensioenpremie 118.574         -              
Salarisbetalingen 18.860           
Fietsplan 948               
Totaal 1.416.883€    603.935€      

 Overige overlopende 
passiva 

 Boekwaarde 
31-12-2013 

 Boekwaarde 
31-12-2012 

Inhuur externe deskundigheid 43.637           -              
Accountantskosten 6.795             -              
ICT en telefonie 56.149           -              
Overige transitoria 28.448           
Totaal 135.029€        -€              
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Een aantal overeenkomsten uit 2013 loopt door naar het jaar 2014. De grootste meerjarige 
verplichtingen zijn hieronder weergegeven: 
 

 

B.3.3. Toelichting op de programmarekening 2013 
 
Budget: 
Personeelskosten 

Raming:  
€ 8.021.000 

Realisatie: 
€ 6.987.000 

Restant: 
€ 1.034.000 

De formatie van de OFGV bedroeg in 2013 137,3 fte, de bezetting bedroeg op 31-12-2013 
114,2 fte. In een volledig regulier jaar zouden de loonkosten van deze 114,2 fte circa € 7,7 
mln hebben bedragen. In 2013 was echter sprake van eenmalig lagere loonkosten doordat 
personeelsleden later in dienst zijn gekomen (circa € 0,4 mln) en doordat de opbouw van 
vakantiegeld over de maanden juni t/m december conform de BBV niet gereserveerd mocht 
worden (circa € 0,3 mln). 
 
Budget: 
Opleidingskosten 

Raming:  
€ 341.000 

Realisatie: 
€ 353.000 

Restant: 
€ -12.000 

Bij het budget voor opleidingen heeft de OFGV bewust overgecommitteerd. Aan het eind van 
het jaar bleken toch nog meer trainingen van start te kunnen gaan dan verwacht. De 
overschrijding wordt voor € 8.000 gedekt door de bijdragen van derden die bij de OFGV een 
training hebben gevolgd.  
 
Budget: 
Algemene personeelskosten 

Raming:  
€ 426.000 

Realisatie: 
€ 416.000 

Restant: 
€ 10.000 

Binnen het budget algemene personeelskosten is de vergoeding voor woon-werkverkeer en 
dienstreizen de grootste kostenpost. Deze vergoeding is binnen het beschikbare budget 
gebleven. In de begroting was geen rekening gehouden met budget voor representatie en 
kerstpakketten. Dit kon binnen het budget algemene personeelskosten gedekt worden 
doordat er minder is uitgegeven aan werkkleding, piketvergoeding, belastingheffing voor de 
tablets, OR en BHV.  
 
Budget: 
Inhuur personeel 

Raming:  
€ 400.000 

Realisatie: 
€ 474.000 

Restant: 
€ -74.000 

De OFGV gaat uitermate voorzichtig om met het invullen van vacatures. Het personele tekort 
wordt opgevangen met tijdelijke inhuur en het doordacht organiseren van een flexibele schil. 
In de 2e Voortgangsrapportage is voorgesteld het budget inhuur met  
€ 100.000 te verhogen. Deze begrotingswijziging heeft geen doorgang gevonden omdat 
terecht werd opgemerkt dat begrotingswijzigingen aan raden en staten moesten worden 
voorgelegd. De overschrijding van het budget voor inhuur wordt opgevangen door de 
onderschrijding op het budget personeelskosten. 
 
Budget: 
Kapitaallasten 

Raming:  
€ 243.000 

Realisatie: 
€ 136.000 

Restant: 
€ 107.000 

Conform het voorstel voor bezuinigingen 2014 is geen rente toegerekend aan de 
investeringen. Dit verklaart voor € 55.000 het verschil. Daarnaast zijn de afschrijvingen  
€ 52.000 lager dan geraamd omdat niet alle activa per 1 januari is aangeschaft en de 
kredieten niet geheel zijn uitgeput.  
 
Budget: 
Huisvesting (pandgebonden) 

Raming:  
€ 280.000 

Realisatie: 
€ 270.000 

Restant: 
€ 10.000 

 Aard van de opdracht  Contractduur 
 Bedrag 
per jaar 

Huur vleugel provinciehuis Looptijd t/m 2017, optie verlenging t/m 2022 193.590 
Leaseplan voertuigen Onbeperkt, jaarlijks opzegbaar 45.000   
Toyota voertuigen 1 jaar tot juli 2014 24.000   
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De kosten voor huur en services pasten binnen het beschikbare budget. 
 
 
Budget: 
Huisvesting (niet pandgebonden) 

Raming:  
€ 130.000 

Realisatie: 
€ 157.000 

Restant: 
€ -27.000 

De overschrijding van het budget overige huisvestingskosten is grotendeels te wijden aan de 
kosten voor catering. In de 2e Voortgangsrapportage is voorgesteld het budget met  
€ 20.000 te verhogen uit het budget vergaderkosten, omdat er slechts in huis wordt 
vergaderd. Deze begrotingswijziging heeft geen doorgang gevonden. De overschrijding van 
dit huisvestingsbudget wordt opgevangen door de onderschrijding op het budget overige 
bedrijfsvoeringskosten. 
 
Budget: 
ICT exploitatiekosten 

Raming:  
€ 587.000 

Realisatie: 
€ 562.000 

Restant: 
€ 25.000 

De reguliere ICT exploitatiekosten zijn lager uitgevallen dan geraamd omdat niet alle 
contracten per 1 januari zijn ingegaan.  
 
Budget: 
ICT opstartkosten 

Raming:  
€ 490.000 

Realisatie: 
€ 386.000 

Restant: 
€ 104.000 

Nog niet alle applicaties zijn in 2013 geïntroduceerd. De implementatie van bijvoorbeeld ons 
documentair informatiesysteem Izis en Squit to Go is opvolgend aan de applicatie Squit welke 
in 2013 is geïntroduceerd. Ook de definitieve overgang naar ons nieuwe 
bodeminformatiesysteem wordt in 2014 in gang gezet.  De kosten voor conversie, invoering, 
opleiding en helpdesk vallen in 2014. Daardoor zijn de opstartkosten in 2013 lager 
uitgevallen dan geraamd. 
 
Budget: 
Wagenpark 

Raming:  
€ 211.000 

Realisatie: 
€ 66.000 

Restant: 
€ 145.000 

In afwachting van ervaringscijfers over dienstreizen zijn naast het overgenomen 
leasecontract van de Provincie Flevoland slechts 5 kleine voertuigen geleased. Dit heeft geleid 
tot een grote onderbesteding.  
 
Budget: 
Diverse kosten 

Raming:  
€ 120.000 

Realisatie: 
€ 77.000 

Restant: 
€ 43.000 

De onderbesteding is het gevolg van lagere communicatiekosten, minder vakliteratuur en 
nauwelijks externe vergaderkosten.  
 
Budget: 
Accountant 

Raming:  
€ 25.000 

Realisatie: 
€ 17.000 

Restant: 
€ 8.000 

De kosten voor de jaarrekeningcontrole en aanvullende adviezen passen binnen het 
beschikbare budget. 
 
Budget: 
HRM 

Raming:  
€ 240.000 

Realisatie: 
€ 204.000 

Restant: 
€ 36.000 

De onderbesteding is het gevolg van lagere werving en selectiekosten, lagere kosten van de 
personeels- en salarisadministratie en nauwelijks kosten van de vertrouwenspersoon.  
 
Budget: 
Onvoorzien 

Raming:  
€ 202.000 

Realisatie: 
€ 0 

Restant: 
€ 202.000 

Het budget onvoorzien diende ter dekking van de financiële risico’s die de OFGV liep in 2013. 
Er zijn geen overschrijdingen van de reguliere budgetten geweest die tot het aanspreken van 
dit budget hebben geleid.  
 
Budget: 
Directe productiekosten 
Flevoland 

Raming:  
€ 452.000 
gesaldeerd 

Realisatie: 
€ 372.000 
gesaldeerd 

Restant: 
€ 80.000 
gesaldeerd 

Het verschil bestaat uit de volgende onderdelen: 
Lagere opbrengst leges      -63.000  
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Lagere vergoeding groene handhaving randmeren  -75.000  
Lagere kosten groene handhaving     68.000 
Lagere advertentiekosten      39.000 
Lagere bijdrage LMA         40.000 
Lagere kosten grondwatermeetnet     14.000 
Lagere kosten whvbz, geluidbeleid en inhuur   57.000 
 
Budget: 
Directe productiekosten Almere 

Raming:  
€ 20.000 

Realisatie: 
€ 18.000 

Restant: 
€ 2.000 

Het verschil bestaat uit lagere kosten voor de boormanagementmodule Nazca. 
 
Budget: 
Directe productiekosten Naarden 

Raming:  
€ 13.000 

Realisatie: 
€ 0 

Restant: 
€ 13.000 

De directe bijdrage van Naarden bestond uit kapitaallasten van een geluidmeter die niet is 
overgenomen en uit een bijdrage voor inhuur. Het inhuurbudget is in 2013 niet aangewend. 
 
Budget: 
Overige inkomsten 

Raming:  
€ 0 

Realisatie: 
€ 62.000 

Restant: 
€ -62.000 

De OFGV heeft in 2013 de volgende niet-geraamde opbrengsten ontvangen: 
Rijksbijdrage bestuurlijke strafbeschikking  26.000 
Bijdrage derden opleidingen       8.000 
Detacheringsopbrengsten     19.000 
Overige opbrengsten          9.000 
In de 2e Voortgangsrapportage is voorgesteld de inkomsten met € 34.000 te verhogen. Deze 
begrotingswijziging heeft geen doorgang gevonden. 
 

B.3.4. WNT 
In de wet normeringbezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
zijn de beloningen van bestuurders en andere topfunctionarissen wettelijk genormeerd. 
Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan 130% van 
het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. De WNT-norm 
voor 2013 is € 228.599. Vanuit de WNT is het verplicht van iedere topfunctionaris gegevens 
te vermelden in het financieel verslaggevingsdocument. 
 

 
 
 
 

 WNT Informatie per functionaris 2013 Toelichting
Naam P.M.R. Schuurmans
Beloning € 99.551,00  Bruto salaris.
Sociale verzekeringspremies € 8.865,00  Werkgeversdeel sociale premies.
Belastbare onkostenvergoeding € 10.261,00  Reiskosten voor dienstreizen en woon-werkverkeer.
Voorziening beloning op termijn € 16.303,00  Werkgeversdeel pensioenpremies.
Totaal Loonsom € 134.980,00  De WNT norm wordt niet overschreden.
Functie Directeur
Duur dienstverband 01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband 40 uur per week Contractduur overgenomen van de Provincie Flevoland.
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