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Voorstel 
 
Instemmen met de ontwerpbegroting 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022 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 2023 en de 2e 
begrotingswijziging 2022 van de OFGV. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen 1, 2 en 3. De 
Kadernota 2023 van de OFGV is ter informatie als bijlage 4 opgenomen. Op de Kadernota zelf is 
geen zienswijze mogelijk.

 
Argumentatie 
De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur (AB) van de OFGV 
vastgestelde Kadernota 2023. Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota 2023 is dat de 
bijdragen van de deelnemers zijn berekend op basis van de kostenverdeelsystematiek, die bij de 
vaststelling van de begroting 2021 is herijkt voor de periode 2021 t/m 2023, waarbij alleen een 
verhoging van de jaarlijkse indexatie wordt toegepast. De kostenverdeelsystematiek geldt dus 
ook voor 2023 en betekent op zichzelf geen wijziging in de verdeling van bijdragen.  
 
Daarnaast is de begroting 2023 gebaseerd op de begroting 2022 na de 2e begrotingswijziging 
die in dit voorstel, evenals de begroting 2023 zelf, voor zienswijze voorligt. In deze 2e 
begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen verwerkt die betrekking hebben op: 

 



• de inbreng van enkele structurele taken op het gebied van asbest door de gemeenten 
Blaricum, Laren, Lelystad en Urk; 

• een verhoging van de kosten voor het meetnetbeheer voor de provincie Flevoland; 
• de dotatie aan de “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR” in verband met de 

te ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam; 
• extra voorbereidingskosten voor implementatie van de Omgevingswet vanwege de 

uitgestelde invoeringsdatum (van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023); 
• het besluit van de twee deelnemende provincies om voor heel 2022 de financiering van 

de bodemtaken op zich te nemen, een en ander in verband met het genoemde uitstel van 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 
Met betrekking tot het laatstgenoemde aspect wordt in de loop van 2022 duidelijkheid verwacht 
over de financiering van over te dragen bodemtaken van provincies naar gemeenten. Dit is mede 
afhankelijk van rijksbeleid. Afspraken daarover zullen naar verwachting op dat moment via een 
begrotingswijziging worden voorgelegd aan raden en Staten. 
 
De begroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 geven geen aanleiding om een verzoek tot 
wijziging in te dienen. 
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 
Er kon tot 16 mei 2022 (de brief vermeldt per abuis 9 mei) een zienswijze op de 
begrotingsstukken worden ingediend. Omdat behandeling in de raad voor deze termijn niet heeft 
kunnen plaatsvinden, is het collegestandpunt via de in bijlage 5 opgenomen brief kenbaar 
gemaakt aan de OFGV. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de OFGV op 22 juni, 
waar de begrotingsstukken worden behandeld, zullen wij uw op 2 juni te nemen besluit 
inbrengen.    
 
Financiële paragraaf 
De bijdrage van de gemeente Huizen voor 2023 stijgt van € 241.998 (realisatie 2021) naar  
€ 247.387 in 2023, met name vanwege de genoemde incidentele extra voorbereidingskosten 
vanwege het uitstel van de Omgevingswet.  
 
De meerjarenbijdragen aan de OFGV t/m 2026 worden als volgt opgenomen in de 
gemeentebegroting 2023 t/m 2026: 
 

 
 
 
Met betrekking tot de financiële paragraaf kan worden opgemerkt dat de OFGV u per brief van 
14 maart 2022 heeft geïnformeerd over het voorlopige positieve resultaat (cumulatief € 569.799) 
van de jaarrekening 2021. 

2023 2024 2025 2026
Bijdrage Huizen 247.387      245.530      250.966      256.527      



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 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022 
op 22 juni 2022 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. 14 maart 2022 over 2e begrotingswijziging 2022 en 

ontwerpbegroting 2023 OFGV 
2. Ontwerpbegroting 2023 OFGV 
3. 2e begrotingswijziging 2022 OFGV 
4. Kadernota 2023 OFGV 
5. Brief B&W aan het dagelijks bestuur van de OFGV 

 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier] 
 


