
 
 
bezoekadres Rading 1, 1231 KB  Loosdrecht 
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht 
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595) 

e-mail info@wijdemeren.nl  website www.wijdemeren.nl 
fax (035) 65 59 599 

IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33 
 

  

 
 
 

 
 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
Het Dagelijks Bestuur 
Postbus 2341  
8203 AH  LELYSTAD 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 
2016 OFGV ivw02  B/32380/160406/EVDB 13 april 2016 
    Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden: 
E.A.H. van der Biezen (035) 65 59 424        
  
Onderwerp: 

 
Zienswijze ontwerp-begroting 2017 en 
begrotingswijziging 2016 

 

 
 
Geacht bestuur, 
 
In uw brief uit maart 2016 stelt u de gemeenteraad van Wijdemeren in de gelegenheid om 
een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting 2017.  
In onze vergadering van 21 april 2016 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren besloten 
onderstaande zienswijze uit te brengen. 
 
Zienswijze op de begrotingswijziging 2016. 

 
De OFGV heeft van de deelnemers een bezuinigingstaakstelling meegekregen van 1% per 
jaar (oplopend tot 5% in 2018). Het verlagen van salarislasten is de meest substantiële 
bezuinigingsmaatregel. Om personeelsleden te stimuleren om te vertrekken, maakt de 
OFGV frictiekosten, door de medewerkers op een samenwerkende wijze naar ander werk te 
begeleiden. Voor 2016 worden nog frictiekosten voorzien van in totaal € 334.371. 
De te maken frictiekosten kunnen volgens de OFGV niet uit de reguliere begroting worden 
gedekt. Uw bestuur stelt daarom voor om een bedrag van € 334.371 te onttrekken uit de 
Doelreserve frictiekosten.  
De gemeenteraad van Wijdemeren kan hier mee instemmen, omdat dit past in de eerdere 
besluitvorming over de aanwending van de doelreserve frictiekosten. 
De gemeenteraad tekent daarbij echter wel het volgende aan.  
Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dat de OFGV, onder voorbehoud van de 
accountantscontrole, het jaar 2015 zal afsluiten met een positief saldo van € 220.947. Uw 
Bestuur overweegt een voorstel te doen aan het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016, om een 
deel van deze gelden bij de OFGV te laten.  
Daarnaast blijkt uit de ontwerp-begroting 2017 dat de benodigde weerstandscapaciteit in 
2016 bijna € 800.000 hoger is dan benodigd, terwijl naar onze mening de deelnemers van 
een Algemene Regeling over het algemeen opdraaien voor tekorten. Ook blijkt uit de stukken 
dat de post onvoorzien in 2015 ongebruikt is gebleven. 
De gemeenteraad van Wijdemeren verzoekt u daarom een voorstel te doen bij de 
resultaatsbestemming 2015 dat er toe leidt dat het weerstandsvermogen teruggebracht 
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wordt tot het bedrag van de benodigde weerstandscapaciteit en het resterende terug te 
storten aan de deelnemers. 
Daarnaast geeft de raad u mee dat het mogelijk moet zijn om een indicatie te geven van de 
frictiekosten voor 2017 en deze mee te begroten (inclusief dekking). 
 
Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017. 
  
De weerstandscapaciteit van de OFGV bestaat uit de algemene reserve, de doelreserve 
frictiekosten, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte. De 
beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 1.855.919. De benodigde weerstandcapaciteit 
bedraagt € 1.060.000. Het restant van de Doelreserve frictiekosten wordt na 2017 uitgekeerd 
aan de deelnemers.  
In de wetenschap dat in 2015 geen beroep op onvoorzien is gedaan en gelet op het feit dat 
de OFGV tot nu toe ieder jaar een positief rekeningresultaat had en de aangegeven hoogte 
van de weerstandscapaciteit, stelt de gemeenteraad van Wijdemeren zich op het standpunt 
dat het bedrag onvoorzien in de begroting 2017 kan worden teruggebracht naar maximaal € 
50.000. Temeer, daar nog niet bekend is wat de werkelijke besparingen zijn van het 
onderbrengen van de ICT-werkzaamheden bij de gemeente Lelystad en deze besparing dus 
nog niet verwerkt is in de begroting 2017.  
 
De taakstelling van 1% per jaar komt voor de begroting 2017 neer op € 250.000. De dekking 
hiervoor wordt gezocht in het verwerven van inkomsten. Op basis van eerdere 
begrotingsjaren worden de jaarlijkse opbrengsten nu geschat op € 194.000. De raad van 
Wijdemeren acht dit geen fundamentele dekking van de begroting, nu deze wordt gezocht in 
verdere aanvullende nog te verwerven inkomsten. Beter ware het deze dekking nu al te 
vinden in een verdere verlaging van het salarisbudget.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De raad voornoemd, 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
G.J. Schutte-van der Schans   drs. M.E. Smit  

bedrag alsmede het rekeningresultaat 2015

vanuit de reserve frictiekosten

Het inzetten op extra baten begint volgens u vruchten af 
te werpen. In 2015 is al € 220.947 gerealiseerd volgens 
de concept jaarrekening. Het bedrag van €194.000 lijkt 
ons behoorlijk conservatief. Een realistisch bedrag 
opnemen en de resterende dekking vinden in verlaging 
van het salarisbudget willen wij graag terugzien in de 
definitieve begroting.


