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Voorstel 

 

1. Instemmen met de bestemming van het rekeningresultaat 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek (OFGV).  

2. Het Dagelijks Bestuur van de OFGV verzoeken om de in de bijgevoegde brief gestelde vragen over 

de innovatiereserve van de OFGV te betrekken bij het uiteindelijke voorstel dat aan het Algemeen 

Bestuur van de OFGV wordt voorgelegd. 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

Het bestuur van de OFGV stelt u per brief van 27 juni 2019 (bijlage 1) in de gelegenheid een zienswijze in 

te dienen op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018. 

 

Argumentatie

Beslispunt 1: Instemmen met de resultaatbestemming 2018 

Het voorstel van het dagelijks bestuur van de OFGV is in lijn met de afspraken die over de resultaat-

bestemming in het Algemeen Bestuur van de OFGV zijn gemaakt. Om die reden kan met het voorstel 

worden ingestemd. 

 

Het positieve rekeningresultaat over 2018 bedraagt € 334.866,-. Het resultaat wordt als volgt bestemd: 

• Het deel van het resultaat wat behaald is met extra opbrengsten (€ 264.558,-) wordt gedoteerd aan 

de innovatiereserve. Op peildatum 31 december 2019 wordt het dan resterende niet bestemde 

bedrag boven de vastgestelde grens van € 300.000,- terugbetaald aan de deelnemers. 

• Het deel van het resultaat wat behaald is door de directe productiekosten (€ 70.309,-) wordt 

terugbetaald aan desbetreffende partners. (Directe productiekosten zijn voor de gemeente Huizen 

overigens niet aan de orde.) 

 

Beslispunt 2: Vragen over innovatiereserve  

Enkele jaren geleden heeft de OFGV een innovatiereserve ingesteld, die meerdere doelen dient: het 

verbeten van de kwaliteit, het behalen van efficiencyvoordelen en kostenbesparingen en/of het genereren 

van extra inkomsten. De jaarrekening bevat een vrij uitgebreide toelichting op de innovatieprojecten. 

 

 



 - 2 - 

 

 

 

ROW/OMG/bl/ew  12   Rvs Resultaatbestemming 2018 OFGV                           raadsvergadering 26 september 2019 

 

 
 

Uit de brief bij de stukken blijkt dat er in 2018 voor € 570.997,- aan extra baten is gerealiseerd (paragraaf 

1.c, pagina 3). Echter, er lijkt op het eerste gezicht geen verband te bestaan tussen de extra baten en de 

in gang gezette innovatieprojecten.  

 

Wij stellen u daarom voor om het bestuur van de OFGV te vragen naar het verband tussen de innovatie-

reserve, extra inkomsten en kostenbesparingen. De antwoorden daarop kunnen bijdragen aan een beter 

gemeenschappelijk beeld over de effectiviteit van de innovatiereserve. Voor de vragen verwijzen wij u naar 

de bijgevoegde brief. 

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Niet van toepassing. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

Er kan tot 1 oktober 2019 een zienswijze worden ingediend. Dit betekent dat raadsbehandeling op  

26 september noodzakelijk is.  

 

Financiële paragraaf

Er vindt geen terugbetaling plaats. Als blijkt dat op 31 december 2019 (peildatum) een bedrag resteert in 

de innovatiereserve boven de vastgestelde grens van € 300.000,-, dan wordt dat resterende bedrag 

terugbetaald aan de deelnemers. Verder blijkt uit de jaarstukken dat er op 31 december 2017 er geen 

overschot van de innovatiereserve was. Dit voorstel heeft dan ook geen gevolgen voor de gemeente-

begroting. 

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

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. 

 

Collegeprogramma

Niet van toepassing. 

 

Begroting

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

 

Eerdere besluiten

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.

 

Kader- en beleidsnota’s

Beleidsnota vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2015-2019. 
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Evaluatie

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen

• Brief OFGV aan gemeenteraad over de resultaatbestemming 2018 (kenmerk 2019 OFGV mdu03), 

inclusief bijlagen.  

• Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de OFGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 16 september jl., welke een 

voortzetting was van de commissievergadering van 11 september jl.. 

De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, Leefbaar 

Huizen, ChristenUnie, Transparant Huizen en SGP adviseren u in te stemmen met het voorstel. 

De vertegenwoordiging van de fractie van Dorpsbelangen Huizen behield een standpunt voor en nam het 

voorstel mee terug naar de fractie voor nader beraad. 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


