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Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Datum : 7 februari 2018
Tijd : 13:30-14:00 uur
Locatie : Natuurpark Lelystad, Vlotgrasweg 11
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr. F. Huis (Almere), dhr. A.B.L. de 

Jonge (Dronten), dhr. C.H. Boland (Gooise Meren), dhr. G.E.H. Pas (Huizen), 
dhr. W.C. Haagsma (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. H. Tuning 
(Weesp) en dhr. W.P. van der Es (Zeewolde)

OFGV: dhr. P.M.R. Schuurmans (secretaris), mw. M. Dubnevych (Controller) en 
dhr. M. Sman (notulist, OFGV) 

Afwezig : dhr. A.M. Meijer (Flevoland), mw. J.M. Boersen (Blaricum), dhr. F.G.J. Voorink 
(Hilversum), dhr. A.H.M. Stam (Laren), dhr. A. Tekin (Noord-Holland) en 
dhr. J.J. de Kloet (Wijdemeren)

Quorum met 9 van de 15 leden (60%) is het quorum voor een rechtsgeldig AB aanwezig;
met 57% van de stemmen is het quorum voor rechtsgeldige stemming aanwezig.

1 Opening en vaststellen agenda
o De voorzitter opent de vergadering en heet de heer de Jonge welkom als eerste 

burgemeester in dit gezelschap en verwelkomt de gasten voor het aansluitende 
symposium;

2 Mededelingen
o Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw Boersen, de heren Meijer, Voorink, 

Stam en Tekin. Ook de heer de Kloet is niet aanwezig;
o Ook voor 2018 hebben gemeenten via het gemeentefonds een tegemoetkoming 

ontvangen in de kosten van de uitvoering van de Energy Efficiency Directive 
(EED). De OFGV zal met de deelnemers een afspraak maken hoe deze taak op te 
pakken in 2018. Zowel de regeling als de financiering van de werkzaamheden zijn 
landelijk nog niet structureel. Afspraken zullen daarom op offertebasis worden 
gemaakt.

3 Verslag AB 20 december 2017
Huizen wil graag de volgende actiepunten zien opgenomen in de AB-actielijst:

- Het AB informeren over de uitkomst van het advies van de OFGV-accountant over 
het verschil van inzicht in het al dan niet voldoen aan de BBV-eisen, vanuit de 
opmerkingen hierover door Hilversum gemaakt;

- In de volgende VGR rapporteren over het voldoen aan de kwaliteitscriteria;
- Met Almere en Noord-Holland een voorstel voorbereiden hoe de DVO te 

actualiseren.

Aanvullend op het punt over de BBV-eisen meldt de voorzitter dat Hilversum tot nu toe 
geen gebruik maakt van het aanbod om de accountants onderling hierover te laten 
spreken. Hilversum stelt een gesprek voor tussen medewerkers van Hilversum en de 
OFGV-accountant. Het AB heeft bewust een gesprek tussen accountants voorgesteld om 
geen vrije discussie te entameren. Het AB aanbod blijft vooralsnog staan.

Met de aanvulling op de actielijst wordt het verslag van 20 december 2017 vastgesteld.
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4 Inkomende en uitgaande stukken
Het AB neemt kennis van de aankondiging van Lelystad om de brandveiligheidstaken 
terug te trekken. De taken worden in de GR veiligheidsregio Flevoland ondergebracht. 
Lelystad was de enige deelnemer die deze taak bij de OFGV onderbracht. De brief is de 
aankondiging die een jaar voorafgaand dient te geschieden. Lelystad en de OFGV zijn in 
overleg over de personele en financiële consequenties. 
Desgevraagd wordt bevestigd dat eventuele frictiekosten voor de ‘veroorzakende’ partij 
zijn. Een en ander conform de eerder in het AB vastgestelde afspraken hierover.

5 Kadernota 2019
De voorzitter geeft de geagendeerde Kadernota in bespreking. De Kadernota is namens 
het DB beleidsarm opgesteld om het OFGV-bestuur in de nieuwe samenstelling de vrijheid 
te geven keuzes te maken.

1e termijn
Boland vraagt om een toelichting waarom voorgesteld wordt het maximale accres aan te 
houden en niet een lager percentage.

Huis stemt in met de voorliggende Kadernota maar niet met de voorgestelde indexering. 
Het voorstel is volgens Almere in strijd met de GR. “Hierin staat in de toelichting dat de 
taakstelling tot en met 2018 geldt; de indexering over 2018 is dus niet aan de orde. 
Daarnaast stelt de GR dat het accres pas bij de najaarsnota van het jaar voorafgaand 
wordt bepaald en niet nu al. Dus is het voorstel voor 2019 te indexeren te vroeg in het 
jaar.” Huis wil tevens het positieve resultaat in de afgelopen jaren betrekken bij een 
besluit over enige indexering.

De Jonge onderschrijft de opmerkingen van Huis.

Post is akkoord met de voorliggende Kadernota.

Van der Es stelt voor het accres van de najaarscirculaire 2017 te hanteren.

Tuning vindt de vooraankondiging van een eventuele indexering over 2018 vreemd. Er 
ligt een vastgestelde, sluitende begroting voor 2018 die recent is gewijzigd en aangepast 
aan de kostprijssystematiek.

Haagsma en Pas onderschrijven de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen.

De voorzitter beantwoordt:
Het DB volgt bij dit voorstel de volgende redenatie. De primaire begroting van 2013 was 
gebaseerd op de kosten die deelnemers hadden op 1/1/2011. Vanuit die basis is 
inmiddels al meer dan 5 jaar geen loon- en prijsindexatie toegepast. Het DB beseft dat 
verschil van inzicht kan bestaan over hoe dit te interpreteren.
De voorgestelde eventuele reparatie van ‘het niet indexeren in 2018’ is gedaan omdat dit 
cumulatief doorwerkt in de komende jaren. Daarmee kan het niet indexeren in 2018 
wellicht nu nog geen probleem zijn maar in de komende jaren wel. 
Om een beeld te kunnen vormen: de indexering 2018 gaat om ongeveer 3 fte, “dan moet 
je ook kritisch kijken naar de structurele taakuitvoering omdat we de grens waarbij 
zonder kwaliteitsverlies kan worden bezuinigd, genaderd wordt.”
Het is goed het onderscheid te zien tussen de Kostprijssystematiek, bedoeld om de kosten 
onderling te verdelen (percentages), en de omvang van de begroting om de kosten te 
dekken (aantal euro’s).
Formeel klopt het dat indexeren wordt bepaald bij de najaarsnota. Het DB vond het netjes 
dit in de Kadernota aan te kondigen. Feitelijk vaststelling van de index gebeurt pas bij de 
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vaststelling van de begroting 2019.
Tot slot stelt de voorzitter dat mocht blijken dat als enige verrekende indexering in de 
toekomst, achteraf te hoog blijkt te zijn geweest het ‘te veel betaalde’ terugvloeit naar de 
deelnemers via de resultaatbestemming.
Feitelijk ligt nu de vraag voor welke redenering het AB volgt; telt de 5 jaar vanaf of na 
begrotingsjaar 2013?

2e termijn
Van der Es is akkoord omdat via deze systematiek altijd uitgegaan wordt van de 
werkelijke kostenstijging.

Tuning blijft de passage over eventueel indexeren over 2018 vreemd vinden.
De voorzitter geeft aan dat dit als een winstwaarschuwing kan worden gezien.

Op voorstel van de heer de Jonge besluit het AB de ‘winstwaarschuwing’ begroting 2018 
op te nemen in het AB-verslag en te verwijderen uit de Kadernota. In de Kadernota te 
vermelden dat een definitief besluit over het indexeren en de hoogte daarvan voorligt bij 
het vaststellen van de begroting 2019. Daarbij moet de motivatie worden toegevoegd 
mocht het indexpercentage afwijken van de werkelijke stijging van de loonkosten. 

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en voorgestelde aanpassingen stemt 
het AB in met de Kadernota 2019 en met het opnemen van een prognose van de 
indexering 2019. 
Het AB onderschrijft de waarschuwing van het DB dat uit de 1e voortgangsrapportage 
2018 kan blijken dat de structurele doorwerking van het ‘niet doorvoeren van een 
indexering 2018’ in de komende jaren leidt tot problemen in capaciteit of kwaliteit in de 
uitvoering. In dat geval zal het DB een voorstel doen tot wijziging van de begroting om dit 
‘te repareren’. Een dergelijke begrotingswijziging zal via een zienswijze ronde bij de raden 
en Staten voor liggen aan het AB in nieuwe samenstelling.

6 DB verslagen
Het AB heeft kennisgenomen van het DB-verslag van 29 november 2017. 

Naar aanleiding van dit verslag vraagt Huis of AB-leden door het DB vastgestelde 
begrotingswijzigingen onmiddellijk na vaststelling en niet pas bij de volgende AB-
vergadering kunnen ontvangen. De voorzitter stemt hiermee in.

7 Rondvraag/wvttk
Gemeente Hilversum heeft schriftelijk als input voor de vergadering een aantal vragen 
gesteld. Het AB stemt er mee in dat de voorzitter deze vragen  per email afhandelt.

8 Sluiting
Haagsma maakt van de gelegenheid gebruik om stil te staan bij het feit dat dit het laatste 
AB is in deze samenstelling:
“Na de gemeenteraadsverkiezingen zal niet ieder AB-lid terugkomen en dat geldt zeker 
voor de voorzitter Jop Fackeldey; hij heeft zich niet verkiesbaar gesteld. Jop is in vele 
gremia actief en altijd goed geïnformeerd. Zijn leiderschapsstijl was mede gebaseerd op 
een sterk duo-schap met de OFGV directeur. Dit resulteerde in een heldere en soms erg 
korte onderlinge conversaties. Na een aanvankelijke wankele start is onder de leiding van 
Jop een stevige OFGV ontwikkeld. De inzet voor deze organisatie van Jop is te prijzen en 
namens de AB-leden complimenteer en dank ik hem daarvoor.”

Schuurmans vult aan:
“Het is bijzonder om leiding te geven aan een organisatie in twee provincies met twee 
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heel verschillende bestuursstijlen. In AB-vergaderingen worden die stijlen letterlijk 
gemengd. Het is knap dat onder leiding van Jop dit altijd in opbouwende sfeer 
plaatsvond”. Schuurmans refereert er aan dat slechts twee keer in de afgelopen 5 jaar 
een discussie ontstond waarbij zij oprecht van mening bleven verschillen. “Met het belang 
van de OFGV en de medewerkers voor ogen en met respect voor elkaars rollen en 
verantwoordelijkheden zijn we daar altijd goed uit gekomen.” Schuurmans bedankt Jop 
daar hartelijk voor. 

Met dank voor deze vriendelijke woorden sluit de voorzitter de vergadering en opent hij 
de aansluitende miniconferentie OFGV.

Vastgesteld, Lelystad 27 maart 2018

De voorzitter, De secretaris,

Afsprakenlijst

Afspraak door Datum AB gepland gereed
1 Presentatie wet Natuurbescherming Flevoland 19/11/’15 ‘17
2 Het AB informeren over de uitkomst van 

het advies van de OFGV-accountant over 
het verschil van inzicht in het al dan niet 
voldoen aan de BBV-eisen, vanuit de 
opmerkingen hierover door Hilversum 
gemaakt;

OFGV 20/12/’17 zsm.

3 In de volgende VGR nadrukkelijker 
rapporteren over het voldoen aan de 
kwaliteitscriteria;

OFGV 20/12/’17 14/11/’18

4 Met Almere en Noord-Holland een 
voorstel voorbereiden hoe de DVO te 
actualiseren.

OFGV 20/12/’17 2018


