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Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Datum

4 februari 2015

Tijd

.
.

Locatie

.
9

Aanwezig

10:00-11:30 uur

OFGV-Kantoor te Lelystad

dhr-J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), mw. A.J.M.
de Ridder (Bussum), dhr. P.C.J. Bleeker (Dronten), dhr. J. Lodders

(Flevoland), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), dhr. C.H. Boland (Muiden), dhr. M.J.
Adriani (Naarden), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W.C. Haagsma
(Noordoostpolder), dhr. G, Post jr. (Urk), dhr. J.H. Frijdal (Wijdemeren),
dhr. H. Tuning (Weesp), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde) en
dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris)
Afwezig

mw. I_. van Wijnbergen (controller OFGV) en dhr. M. Sman (notulist, OFGV)
mw. E.J.M. Boersen (Blaricum), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum) en dhr.

A.H.M. Stam (Laren).
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Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.

Dhr. Huis deelt_namens het college van Almere zijn medeleven met het college en de
bevolking van de gemeente Urk i.v.m. de ramp met de kotter Z85 Morgenster. Het
medeleven wordt door de AB-leden onderschreven.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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Mededelingen

o De heren Voorink en Stam hebben zich afgemeld. Mevrouw Boersen is niet aanwezig;
o

De heer Boland wordt welkom geheten als de nieuwe wethouder van Muiden. De

heer Meerhof heeft de post van burgemeester in Oostzaan betrokken;
o Stand van zaken wiiziaina GR; de vereiste toestemming van de raad van Zeewolde

staat op de hamerlijstvan 19 februari. Als ook Zeewolde instemt is de GR-wijziging

een feit. Mevrouw de Ridder meldt volledigheidshalve n.a.v. het overzicht dat ook

Bussum een raadsbrief stuurde en instemde inclusief enkele opmerkingen;

o De heer Fackeldey wijst op de roadshow Omgevingswet die door de VNG op 19
februari in Lelystad wordt gehouden. De uitnodiging wordt nogmaals verspreid.
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Verslag AB 11 december 2014

Het AB-verslag van 11 december 2014 is na een emailronde, waarop geen opmerkingen

zijn ingebracht, op 8 januari 2015 vastgesteld.

N.a.v: de heer van der Es merkt op dat hij op 11 december een verkeerde datum
noemde voor de GR wijziging. Dit moet 19 februari zijn.

De heer Huis geeft aan dat vanuit Almere ambtelijk inhoudelijk is gereageerd op de

vergaderstukken en ook op het verslag van 11 december. De opmerkingen over het
verslag zijn niet van invloed op de vaststelling daarvan. De heer Huis zal de Almeerse
inbreng bij de betreffende agendapunten verwoorden,
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Inkomende en uitgaande stukken

Brief Binnenlandse Zaken en Koninkriisrdaties

Het AB neem kennis van de brief waarin BZK aangeeft dat de OFGV begroting 2015

tijdig is ontvangen, in evenwicht is en daarom onder repressief toezichtsregiem valt. De
OFGV gaat aan de slag met een verdere uitwerking van de risico's op het
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weerstandsvermogen, zoals BZK voorstelt. De voorzitter complimenteert de betrokkenen
bij de OFGV.
Brief Almere

Het AB neemt kennis van de brief van Almere waarin zij aankondigt in 2016 dezelfde
omvang van taken te willen afnemen bij de OFGV.
Brief Flevoland

De voorzitter deelt mee dat ook een brief is ontvangen van Flevoland waarin zij tijdig
aankondigt haar bijdrage in 2016 te willen verlagen. De provincie en OFGV zijn in
overleg_om hiervan de consequenties in beeld te brengen. Zodra die bekend zijn wordt
het AB hierover geïnformeerd.
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Kadernota 2016

Ter vaststelling ligt de kadernota 2016 voor. Het begrotingsproces voor de OFGV loopt
vooruit op de begrotingsprocessen in eigen huis. Vandaar het vroege tijdstip van
vaststellen. In de kadernota geeft het AB de hoofdlijnen en de richting aan van het
financiële beleid.
Erratum:

In de kadernota is op pagina 15 een verkeerd bedrag genoemd bij onvoorzien vanaf
2017. Dit moet zij n:

In de meerjarenraming wordt het bedrag voor onvoorzien vanaf 2017 verlaagd naar
123.000; dit zorgt ervoor dat de taakstelling vanaf 2017 ook 79.350 lager is.
Dit was_ conform AB-besluit al verwerkt in de Begroting 2015 en zal ook als zodanig
verwerkt worden in de Begroting 2016.

Wellicht ten overvloede - het betreffen communicerende vaten, de verkeerde bedragen

in de Kadernota hebben geen effect op de bijdragen van de partners.

Bespreking in le termijn:
De Ridder ervaart spanning tussen de wens de Overhead kosten te minimaliseren en
extra inkomsten uit nieuwe taken te genereren. Voor het binnenhalen van meerwerk is
ook capaciteit nodig;

Van der Es onderschrijft dit gevoel van spanning tussen investeren en bezuinigen. De
initiatieven, beschreven in de gedegen stukken, vindt hij vertrouwenwekkend;
Post onderschrijft de gedegenheid van de stukken en stelt dat dit voor hem goed uit te
leggen is in de raad. Post vraagt zich af of de OFGV voldoende is voorbereid ~op
capaciteitsverschuiving van Vergunningverlening naar Handhaving die wordt voorzien.
Huis geeft aan:

voor de gecertificeerde opleidingen eerst een marktanalyse te willen zien
alvorens hiervoor te willen investeren;

duidelijkheid te wensen over de prioriteitstelling waarin reguliere taken prioriteit
krijgen boven nieuwe initiatieven;

het te voorbarig te vinden om BWT-taken binnen de OFGV uit te voeren;
duidelijkheid te verwachten over de effecten van mobiliteit op de salariskosten;
meer toelichting te verwachten op de verschillen met de begroting 2015;

uit bovenstaande te concluderen niet in te kunnen stemmen met de kadernota.

Frijdal sluit zich aan bij de punten die namens Almere ingebracht zijn en stelt dat dit ook
voor Hilversum geldt. Hij is gevraagd namens hen deze inbreng te doen;
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Haagsma constateert dat in 2019 de begroting voor prijs- en loonindexatie wordt
verhoogd met 2% en vraagt zich af of dit, als vanzelfsprekend, moet worden
opgenomen. Haagsma merkt tevens op dat het een aanname is dat de taakstellende

inkomsten worden gevuld door extra taken. De gemeenten Noordoostpolder betreurt het
uitstellen van de invoering van de kostprijssystematiek;

Adriani staat achter de spannende en ambitieuze plannen voor extra inkomsten. Hij
verwacht daarvoor business-cases.

Talsma geeft aan dat Noord-Holland instemt met de kadernota.

Tuning constateert onevenwichtigheid tussen zorgelijk financieel beeld en positief beeld
over het inhoudelijke werk.

Boland, Pas en Ladders hebben geen aanvullende opmerkingen.
Voorzitter:

- Het klopt dat er spanning en onevenwichtigheid zit in de kadernota. De OFGV moet
het met steeds minder middelen doen. Het is knap dat dat tot nu toe lukt. Die
spanning is niet weg te nemen. Het DB, de OR en medewerkers geloven in de
mogelijkheden voor meer inkomsten;

- Een marktanalyse voor opleidingen is niet nodig. De opleidingen worden al gegeven

voor eigen medewerkers en er is belangstelling hiervoor bij andere diensten. Met
relatief weinig inspanning zijn daaruit meer inkomsten te halen. Het certificeren is een

kwaliteitsborging die juist ook voor de eigen medewerkers van belang is;
- De primaire taakuitvoering gaat altijd voor op andere activiteiten. Andere activiteiten
moeten profijtelijk zijn voor de primaire taakuitvoering. Dit wordt duidelijker in de
kadernota worden vermeld;
- Er worden nog geen BWT-taken overgedragen. Onderzoek daarentegen is niet te
voorbarig ook omdat er partijen zijn die aangeven hierin wel interesse te hebben;
- Het effect van salaris en mobiliteit komt neer op een vraag of de reserve frictiekosten
wordt ingezet. Een besluit hierover komt altijd langs het AB;

- Bij de begroting zelf zal een uitgebreide toelichting worden gevoegd;
- De tekst over de kostprijs wordt aangepast aan letterlijke tekst van het AB-besluit;
- De taakstelling om af te zien van de indexatie geldt volgens bedrijfsplan voor de
eerste 5 jaar. Daarna wordt in principe geïndexeerd, tenzij te zijner tijd anders

besloten. Het percentage is het meerjarig gemiddelde. Dit is het meest zuivere cijfer

om te hanteren.
2e termijn:

In detail worden de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt/vragen gesteld:
- A.2.1 Nuancering aanbrengen in tekst over vaststellen kwaliteitseisen; dit is een raden
en Staten bevoegdheid;

- Voor opleidingen en nieuwe activiteiten een businessplan opstellen en aan het bestuur
voorleggen;

- De zorg wordt geuit en bevestigd dat het verlagen van salariskosten kan leiden tot
frictiekosten;

- Kan een lijst worden opgeleverd waaruit blijkt welke activiteiten de OFGV extra
uitvoert maar niet voor alle deelnemers? Ja, de lijst wordt toegezonden.

Gelet op de toelichting van de voorzitter en met in achtneming van de gevraagde

aanpassingen stemt het AB unaniem in met de Kadernota 2016. De kadernota wordt

met de ontwerpbegroting aan de raden en Staten gezonden.
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Kostprijssystematiek

Mevrouw Krul van Twynstra Gudde presenteert de tussenstand van het project
Kostprijssystematiek. Twynstra Gudde ondersteunt bij de tot standkoming hiervan.
Enkele passages uit en n.a.v. de presentatie:
o Het proces is complex;

o Randvoorwaarde is dat enerzijds de bijdrage voor deelnemers niet stijgt en anderzijds
de totale inkomsten voor de OFGV niet dalen; de kostprijs is geen extra taakstelling;
o Van Lumpsum naar kostprijs heeft voor elke deelnemer andere consequenties;
o Er is een geobjectiveerde norm voor producten nodig. Die wordt in de vorm van een
producten- en dienstencatalogus gemaakt;
o Het AB moet de spelregels eerst vaststellen. De keuze voor een systematiek moet
daarop gebaseerd zijn en niet op individuele consequenties;
o De planning:

Voorstel systematiek en spelregels in ABjuni 2015;
Periode augustus-oktober 2015: (ambtelijke en) bestuurlijke rondgang bij partners;
Vaststellen kostprijssystematiek in AB nov 2015;
2016 is overgangsjaar waarin de bijdrage is gebaseerd op lumpsum inbreng en de
presentatie van de opdracht gebaseerd op de kostprijs;
Verwerken in Kadernota en Begroting 2017.

.
.
.
.

.

Desgevraagd wordt gesteld dat bij de rondgang de fictieve consequenties van de
kostprijssystematiek voor de uitvoering 2014 en de opdracht 2015 zijn uitgewerkt.
Er is een klankbordgroep namens de deelnemers die meedenkt met het maken van de
systematiek. Daar kunnen desgewenst deelnemers aan worden toegevoegd.
Mevrouw Krul wordt bedankt voor de toelichting en succes gewenst met de
projectgroep. Haar presentatie wordt bij het verslag gesloten.
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DB verslagen

Het AB neemt kennis van de DB verslagen van 14 november en 3 december 2014.
Hierover zijn geen vragen of opmerkingen.
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Rondvraag/wvttk

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De heer Horst, afdelingshoofd Toezicht en handhaving OFGV deelt desgevraagd, vanaf
de publieke tribune mee dat alle controles in 2014 zijn uitgevoerd. Deelnemers
ontvangen de jaarrapportage 2014 uiterlijk l maart 2015
9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Afsprakenlijst
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Afspraak
l
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Verzorgen van de instemming met de
technische GR wijziging die voor ligt

door
Datum AB
Zeewolde 12/09/'14

gepland
19/02,'! 5

H/12/'14

Reglement van orde na twee jaar gebruik Secretaris 11/06^2 jun. 2015
evalueren
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