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Raadsvoorstel

Onderwerp: Resultaatbestemming 2019 OFGV

Raadsvergadering

Voorstel

Toelichting op het te nemen besluit

De resultaatbestemming leidt tot een terugbetaling aan de gemeente Huizen van € 12.980.

ROW/OMG/bl/ew Raadsvoorstel resultaatbestemming 2019 OFGV raadsvergadering

Datum raadsvoorstel
Bijlage(n)
Zaaknummer
Behandeld in commissie 
Portefeuillehouder
Informatie bij
E-mail / telefoonnummer

Dit vult agendering in, agendapunt Dit vult agendering in 
- zie apart besluitblad -

Instemmen met de bestemming van het rekeningresultaat 2019 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (OFGV).

Geheimhouding
Niet van toepassing.

De resultaatbestemming is in lijn met de afspraken die de deelnemers hierover hebben gemaakt. Op één 
onderdeel wordt hiervan (ten gunste van de deelnemers) afgeweken. Het saldo van de 
bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling, dat op peildatum 31 december 2019 € 261.256 bedroeg, 
wordt niet aangevuld tot het maximum van € 300.000, maar wordt als voldoende beschouwd.

Dit vult agendering in
Dit vult agendering in
Dit vult agendering in
Dit vult agendering in, agendapunt Dit vult agendering in 
wethouder R.G. Boom
Eelco Weyland
e.weyland@huizen.nl / (035) 528 16 25

Aanleiding
Het bestuur van de OFGV stelt u met de brief van 8 juli 2020 (bijlage 1) in de gelegenheid een zienswijze 
in te dienen op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019.

Argumentatie
De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Het positieve 
rekeningresultaat over 2019 bedraagt € 639.540. Het resultaat wordt als volgt bestemd:
• Het deel van het resultaat dat is behaald door de reguliere bedrijfsvoering ad € 9.332 wordt 

terugbetaald aan de deelnemers.
• Het deel van het resultaat dat is behaald met extra opbrengsten ad € 547.586 wordt terugbetaald aan 

de deelnemers.
• Het deel van het resultaat dat behaald is door de directe productiekosten, ingebracht door de 

provincie Flevoland, de gemeente Gooise Meren en de provincie Noord-Holland, wordt terugbetaald 
aan deze drie deelnemers (Flevoland: € 62.643, Gooise Meren: € 11.940, Noord-Holland: € 8.039). De 
gemeente Huizen heeft geen directe productiekosten ingebracht, zodat dit onderdeel geen effect heeft 
op Huizen.

Gemeente Huizen
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Overige Raadsinformatie

Burgemeester en wethouders,

De burgemeesterDe secretaris

Advies raadscommissie
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Alternatieven
Niet van toepassing.

Collegeprogramma
Niet van toepassing.

Eerdere besluiten
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Brief OFGV aan gemeenteraad over de resultaatbestemming 2019 (kenmerk 2020 OFGV mdu06) 

inclusief controleverklaring accountant en jaarstukken 2019.
2. Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de OFGV.

Kader- en beleidsnota’s
Beleid vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2020-2024.

Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing.

Voorgeschreven procedure
Op grond van artikel 25, lid 6 van de gemeenschappelijke regeling OFGV stelt het AB van de OFGV de 
resultaatbestemming definitief vast.

Financiële paragraaf
Het positieve resultaat over 2019 ad € 12.980 komt ten gunste van het begrotingsresultaat.

Bevoegdheid
Op grond van artikel 25, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling OFGV hebben raden en staten van de 
bij de OFGV aangesloten partners gelegenheid een zienswijze in te dienen op de resultaatbestemming 
van de OFGV.

Begroting
De bijdrage aan de OFGV is onderdeel van het programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Beslistermijn
Er kan tot 1 oktober 2020 een zienswijze worden ingediend. Dit betekent dat raadsbehandeling op
17 september 2020 noodzakelijk is.
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[in te vullen door raadsgriffler]
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