
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Gesprek III 
 

Onderwerp Voorlopige jaarstukken OFGV 2016, begrotingswijziging 
OFGV 2017 en ontwerpbegroting OFGV 2018 (303633) 

Datum 10 mei 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Potjer (VVD)  
Bruins (D66)  
Mastenbroek (CDA)  
Winnubst (PvdA)  
Portengen (GL)  
Philipse (Gewoon GooiseMeren)   

Meesprekers Vertegenwoordigers OFGV 
Plat en Van Wijnbergen 

Aanwezig namens 
college 

Boland 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Toonen 

Voorzitter Van der Schaaf 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken voor het Gesprek toe. De wethouder geeft kort een toelichting op 
het voorstel. Mw Plat geeft een korte presentatie over het werk van de 
OFGV. 
Contactmomenten toegelicht. Overstappen op andere 
kostprijssystematiek (historische kosten versus betalen voor afname). 
Algemeen bestuur besluit daarover. Besluit waarschijnlijk in het najaar. 
Toelichting op bedrag voor directe kosten. Is er al een eerste analyse 
van de financiële gevolgen van de systematiekwijziging (gevolgen voor 
Gooise Meren lijken beperkt). Gevolgen Wet kwaliteitswaarborging (wet 
ziet vooral op bouwen, zijn dus beperkt voor OFGV)). Harmonisatie 
taakstelling en andere taakstellingen. Stempercentages verschillen per 
jaar (is afhankelijk van de hoogte van de bijdrage). Taakstelling en relatie 
tot het verwerven van inkomsten. Tegenvallers (in bijvoorbeeld de 
inkomsten) lopen via het weerstandsvermogen. Tankstations en 
verkeersveiligheid (wordt onder omstandigheden gecontroleerd conform 
het activiteitenbesluit milieubeheer). Daling post onvoorzien (staat in 
relatie tot financiering door de gemeenten). Taken tav De Krijgsman. 
Grondsanering is verantwoordelijkheid van de provincie. 
Factureren per gebeurtenis en de eventuele negatieve gevolgen 
daarvan. Afrekenen per jaar is wellicht ook mogelijk. Asbestsanering is 
nog niet door iedereen aan de OFGV overgedragen (is nog zgn. 
plustaak). Kwaliteitscriteria gelden in alle gevallen onverkort. 
Onduidelijkheid over waar wat gemeld moet worden. Op de website 
staan de verschillende categorieën en instanties genoemd. Feedback op 
meldingen ontbreekt soms bij andere instanties dan de OFGV.  

Toezeggingen college - 
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Alleen adviseren besluitvormend. 

 


