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Voorstel 

 

Instemmen met de bijgevoegde brief als zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en de 1e begrotings-

wijziging 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

In de in bijlage 1 opgenomen brief stelt het bestuur van de OFGV u in de gelegenheid een zienswijze in te 

dienen op de ontwerpbegroting 2021 (bijlage 2) en de 1e begrotingswijziging 2020 (bijlage 3) van de 

OFGV. De Kadernota 2021 van de OFGV is ter informatie als bijlage 4 opgenomen. Op de Kadernota zelf 

is geen zienswijze mogelijk. 

 

Opmerking: de OFGV hanteert zowel de termen ontwerpbegroting als conceptbegroting. Hiermee wordt 

hetzelfde bedoeld.

 

Argumentatie

De ontwerpbegroting 2021 en de bijbehorende Kadernota 2021 beschrijven de ontwikkelingen vanaf 2021 

voor de OFGV, de keuzes die de OFGV wil maken om in te spelen op deze ontwikkelingen en de gevolgen 

daarvan voor de begroting.  

 

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2021 heeft de OFGV een aantal uitgangspunten gehanteerd,  

die zijn overgenomen uit de Kadernota 2021. Die uitgangspunten leest u op pagina 21 van de ontwerp-

begroting 2021. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

 

• De bijdragen van de deelnemers zijn berekend op basis van de herijkte kostenverdeelsystematiek 

(KVS) voor de periode 2021-2023. De herijking van de KVS vindt elke drie jaar plaats en heeft als 

doel om, op basis van actuele gegevens, tot een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de 

bijdragen van deelnemers aan de OFGV te komen. In de herijking worden diverse aspecten 

meegenomen, waaronder het aantal en type afgenomen producten/diensten, het aantal uren per 

product/dienst, het aantal bedrijven in de gemeente, het uurtarief per product/dienst e.d. Deze 

herijking leidt voor de gemeente Huizen voor de periode 2021-2023 tot een lagere bijdrage.  

Zie hiervoor de financiële paragraaf. 
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• In de ontwerpbegroting is de 1e begrotingswijziging reeds meegenomen. Deze begrotingswijziging 

heeft betrekking op het structureel verwerken van een aantal extra ingebrachte taken door de 

gemeenten Almere en Noordoostpolder. Deze wijziging heeft op zichzelf geen effect op de hoogte 

van de bijdrage van Huizen aan de OFGV. 

 

• Er is rekening gehouden met de voorbereidings- en invoeringskosten van de Omgevingswet. 

 

• Er heeft indexering plaatsgevonden op basis van de regels uit de recente geactualiseerde 

Gemeenschappelijke Regeling OFGV.  

 

Door de lagere bijdrage van de gemeente Huizen daalt het stemrechtpercentage voor 2021 van de 

gemeente Huizen naar 1,79%. Zie hiervoor pagina 24 van de ontwerpbegroting 2021. 

 

Wij zien geen redenen tot het maken van opmerkingen op de ontwerpbegroting 2021, inclusief de daarin 

opgenomen 1e begrotingswijziging. In de bijgevoegde (concept)brief aan het bestuur van de OFGV is 

daarom als voorstel opgenomen dat uw raad hiermee kan instemmen. 

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Toegankelijkheid

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Niet van toepassing. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

Er kan tot 11 mei 2020 een zienswijze op de begrotingsstukken worden ingediend. Dat betekent dat op 16 

april 2020 behandeling in de raad moet plaatsvinden.    

 

Financiële paragraaf

De bijdrage van de gemeente Huizen daalt van € 300.351,- in 2020 naar € 242.256,- in 2021. Deze bijdrage 

wordt, samen met de meerjarenbijdragen aan de OFGV t/m 2024 opgenomen in de gemeentebegroting 

2021 t/m 2024 (2021: € 242.256,-, 2022: € 236.614,-, 2023: € 241.762,-, 2024: € 247.023,-).  

 

 

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. 
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Voorgeschreven procedure

Het algemeen bestuur van de OFGV stelt de begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 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. 11 maart 2020 (kenmerk 2020OFGVmdu02) over 1e 

begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 OFGV. 

2. Ontwerpbegroting 2021 OFGV. 

3. 1e begrotingswijziging 2020 OFGV. 

4. Kadernota 2021 OFGV. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


