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Geachte heer, mevrouw, 

Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
met deze brief om uw zienswijze op de 3e begrotingswijziging 2022. 

U heeft tot uiterlijk 1 oktober 2022 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te 
maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de 
begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig wordt geagendeerd voor de vergadering van 
het Algemeen Bestuur op 17 november 2022. De zienswijzetermijn is in overeenstemming 
met artikel 35 van de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke 
Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is.  

De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH  LELYSTAD. U kunt deze ook 
digitaal indienen via info@ofgv.nl. 

3e begrotingswijziging 2022 
Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van: 

1. Het onttrekken van € 232.420 in 2022 en € 237.068 in 2023 aan de
“Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR” in verband met de frictiekosten als
gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke
Regeling OFGV.

Middels de 2e begrotingswijziging die op 22 juni 2022 door het Algemeen Bestuur is 
vastgesteld, is € 469.489 gedoteerd aan de “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit 
de GR” in verband met de ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam. Dit is een 
vergoeding van frictiekosten voor de jaren 2022 ad € 232.420 en 2023 ad € 237.068. 
Conform artikel 7 lid 3b van de Financiële Verordening neemt het Algemeen Bestuur pas 
een besluit nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen over 
begrotingswijzigingen die leiden tot een dotatie of onttrekking aan een reserve.  

De wijziging is in de bijlage weergegeven en toegelicht. 
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Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 12 deelnemende 
gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges 
van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief. 

Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

mw. C.W. Smelik
Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

TROUWM
Geanonimiseerd



 

 
 

Toelichting 3e Begrotingswijziging 2022 
 
 
1 Beslispunt Het onttrekken van € 232.420 in 2022 en € 237.068 in 2023 aan de 

“Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR” in verband met 
de frictiekosten als gevolg van de uittreding van de gemeente 
Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling OFGV. 

Argument  Met de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam is een 
overeenkomst uittredingskosten OFGV-Weesp-Amsterdam 
opgesteld. De gemeente Amsterdam betaalt een eenmalige 
afkoopsom van € 469.489 ter dekking van frictiekosten en 
instandhoudingskosten. 

Argument Op 24 november 2021 besloot het AB tot het instellen van de 
“Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR OFGV”. Toen is 
gemeld dat de dotatie aan deze reserve wordt meegenomen in de 
reguliere zienswijzeronde van het voorjaar 2022. De onttrekking 
wordt aan de raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd bij het 
behandelen van het rekeningresultaat 2021. 

 
 
  



 

Bijlage 3e Begrotingswijziging 2022 
 
Baten en lasten reserves  
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 is de mutatie van de Bestemmingsreserve “Weesp uittreding uit de GR 
OFGV” als volgt veranderd:  
 

 

Nummer Post 2022 2022 2023
2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES

2.3 Bijdrage gemeente Amsterdam 469.489€        469.489€        -€               
2.4 Onttrekking Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR OFGV -€              232.420€        237.069€         

469.489€        701.909€       237.069€          
7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES

7.11 Dotatie Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR OFGV 469.489€        469.489€        -€               
7.12 Salarissen (frictiekosten en instandhoudingskosten) -€              232.420€        237.069€         

469.489€        701.909€       237.069€          

 Begroting na 
3e BW 

 Begroting na 
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 Begroting na 
2e BW 

Totaal baten reserves

Totaal lasten reserves
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