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Voorstel 

 

Instemmen met de bijgevoegde brief als zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en de 1e 

begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

Het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) stelt u in de gelegenheid 

een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de OFGV. 

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen 1, 2 en 3. De Kadernota 2022 van de OFGV is ter informatie als 

bijlage 4 opgenomen. Op de Kadernota zelf is geen zienswijze mogelijk.

 

Argumentatie

De ontwerpbegroting 2022 en de bijbehorende Kadernota 2022 beschrijven de huidige en toekomstige 

ontwikkelingen voor de OFGV, de keuzes die de OFGV maakt om hierop in te spelen en de gevolgen 

daarvan voor de begroting. De uitgangspunten, die zijn overgenomen uit de Kadernota 2022, zijn 

opgenomen op pagina’s 22 t/m 24 van de ontwerpbegroting 2022. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

 

• De bijdragen van de deelnemers zijn berekend op basis van de kostenverdeelsystematiek (KVS) 

voor de periode 2021-2023 en verhoogd met de jaarlijkse indexatie. 

 

• In de ontwerpbegroting is de 1e begrotingswijziging 2021 meegenomen. Deze begrotingswijziging 

heeft betrekking op een structurele verhoging van de bijdrage van de gemeenten Almere en 

Lelystad voor enkele taken. Deze wijziging heeft op zichzelf geen effect op de hoogte van de 

bijdrage van Huizen aan de OFGV. 

 

• De financiële gevolgen van het uittreden van de gemeente Weesp zijn nog niet bekend. Deze 

gevolgen zullen met een separate begrotingswijziging worden verwerkt. 
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• Er is rekening gehouden met noodzakelijke voorbereidings- en invoeringskosten van de 

Omgevingswet per 1 januari 2022. Voor 2022 is een eenmalig bedrag opgenomen om de 

implementatie van de Omgevingswet voor de OFGV af te kunnen ronden, ervan uitgaande dat de 

wet in 2022 wordt ingevoerd. 

 

• Een bijzonder aspect van de invoering van de Omgevingswet is dat gemeenten verantwoordelijk 

worden voor uitvoering van bodemtaken die momenteel nog onder de verantwoordelijkheid van de 

provincies vallen. Voor de meeste bodemtaken is de overdracht van deze taken aan de 

omgevingsdienst verplicht gesteld. Ervan uitgaande dat de OFGV deze bodemtaken voor de 

gemeenten zal uitvoeren (zoals nu al voor de provincies wordt gedaan) betekent dit een 

verschuiving van de bijdragen van provincies naar gemeenten. Deze verschuiving is via een 

verdeelsleutel verwerkt in de ontwerpbegroting 2022. Omdat over de herverdeling van de kosten 

van deze decentralisatie via het provincie- en gemeentefonds nog geen duidelijkheid is, zorgt dit in 

deze begroting vooralsnog voor een onvermijdelijke verhoging van de bijdragen van gemeenten 

en een verlaging van de provinciale bijdragen.  

 

Een definitief besluit over de kostenverdeling voor de bodemtaken volgt nog. Gemeenten kunnen 

nog afwegingen maken of álle bodemtaken worden overgedragen, of dat een (beperkt) deel van 

de bodemtaken (zoals beleidstaken) bij de gemeente blijft. Het definitieve voorstel legt het bestuur 

van de OFGV voor zienswijze aan u voor via een separate begrotingswijziging. Daarin wordt dan 

ook de genoemde herverdeling betrokken, indien daarover meer bekend is. 

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Niet van toepassing. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

Er kan tot 10 mei 2021 een zienswijze op de begrotingsstukken worden ingediend. Dat betekent dat op 22 

april 2021 behandeling in de raad moet plaatsvinden.    

 

Financiële paragraaf

De bijdrage van de gemeente Huizen stijgt van € 241.998 in 2021 naar € 268.368 in 2022. De stijging 

wordt, zoals eerder genoemd, met name veroorzaakt door de decentralisatie van de bodemtaken 

(wettelijke verplichting). Over de herverdeling van de financiële middelen in het provincie- en 

gemeentefonds voor de decentralisatie van deze taken is nog geen besluit genomen. Vooralsnog komen 

deze kosten voor rekening van de gemeenten. De meerjarenbijdragen aan de OFGV t/m 2025 worden als 

volgt opgenomen in de gemeentebegroting 2022 t/m 2025: 

 

 
 

Indien wordt ingestemd met dit voorstel zullen aanvullende bezuinigingen nodig zijn. Bij de eerstvolgende 

actualisering van het meerjarenperspectief zal het totale financiële beeld van dat moment gepresenteerd 

worden, dus inclusief autonome ontwikkelingen, de realisatie van reeds genomen 

bezuinigingsmaatregelen en de ontwikkeling van de uitkeringen van het Rijk. 

 

2022 2023 2024 2025

Bijdrage in huidige  begroting 236.614      241.762      247.023      247.023      

Bijdrage in kadernota 2022 268.368      267.323      272.181      277.775      

Toename bijdrage 31.754         25.561         25.158         30.752         
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Dekking via het doorvoeren van bezuinigingen bij de OFGV is overigens niet mogelijk gebleken. Deze 

conclusie heeft het AB van de OFGV getrokken naar aanleiding van het verzoek van gemeenten om dit te 

onderzoeken. 

 

Met betrekking tot de financiële paragraaf kan tot slot worden opgemerkt dat de OFGV u per brief van 12 

maart 2021 heeft geïnformeerd over het voorlopige positieve resultaat van de jaarrekening 2020. 

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling OFGV hebben raden en staten van de bij de 

OFGV aangesloten partners gelegenheid zienswijze in te dienen op de begroting(swijzigingen) van de 

OFGV. 

 

Collegeprogramma

Niet van toepassing. 

 

Begroting

Zie hiervoor de financiële paragraaf. 

 

Eerdere besluiten

Niet van toepassing. 

 

Voorgeschreven procedure

Het algemeen bestuur van de OFGV stelt de begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 vast, 

nadat de zienswijzen zijn beoordeeld. 

 

Kader- en beleidsnota’s

Gemeenschappelijke Regeling OFGV. 

 

Evaluatie

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen

1. Brief OFGV aan de gemeenteraad d.d. 12 maart 2021 over 1e begrotingswijziging 2021 en 

ontwerpbegroting 2022 OFGV. 

2. Ontwerpbegroting 2022 OFGV. 

3. 1e begrotingswijziging 2021 OFGV. 

4. Kadernota 2022 OFGV. 

5. Brief B&W aan het bestuur van de OFGV (conceptzienswijze). 
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