Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1797956
De heer J. Eijbersen, wethouder
1e Begrotingswijziging OFGV 2020, conceptbegroting OFGV 2021
en voorlopige jaarrekening OFGV 2019

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2019;
2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging OFGV 2020 en ten aanzien hiervan geen
zienswijze in te brengen;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting OFGV 2021 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in
te brengen.
4. Conform de ontwerpbegroting OFGV 2021, de begroting Gooise Meren 2021 te verhogen met
€21.784 bij het opstellen van de Perspectiefnota 2021.
2. Inleiding
Op 12 maart 2020 ontving de gemeente Gooise Meren de voorlopige jaarstukken OFGV 2019.
Hieruit blijkt een positief resultaat van €819.722,-. Dit zijn de cijfers vόόr de accountantscontrole en
hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Na de controle zullen de stukken definitief
vastgesteld worden door het Dagelijks Bestuur (DB), waarna een voorstel zal worden gedaan voor
de bestemming van het behaalde resultaat. Raden en Staten zullen vervolgens in de gelegenheid
gesteld worden om ten aanzien van dit voorstel hun zienswijze kenbaar te maken. De voorlopige
jaarstukken worden nu ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.
Tevens zijn stukken ontvangen in verband met de 1e begrotingswijziging 2020 en de
ontwerpbegroting 2021. Voor beide onderwerpen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid
gesteld om, conform de Gemeenschappelijke Regeling, voor 11 mei 2020 haar zienswijze(n)
kenbaar te maken (* aangezien de 20e mei dit voorstel ter besluitvorming aan uw raad voor ligt
hebben we in overleg met de OFGV uitstel gekregen).
3. Beoogd effect
Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2019, de 1e begrotingswijziging OFGV 2020
en de ontwerpbegroting OFGV 2021 en geen zienswijze in te dienen.
4. Argumenten en onderbouwing
De 1e begrotingswijziging heeft betrekking op het inbrengen van structurele taken door de
gemeenten Almere en Noordoostpolder bij de OFGV. Naar aanleiding van wijziging in de financiële
bijdragen is het voorstel ook de stemverdeling aan te passen, conform de gemeenschappelijke
regeling. De financiële bijdrage aan de OFGV in 2020 blijft voor Gooise Meren gelijk. Dit bedrag is
in de begroting van 2020 van Gooise Meren opgenomen.
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2021 is rekening gehouden met de herijkte
kostenverdeelsystematiek (KVS) voor de jaren 2021 t/m 2023. Conform de gemeenschappelijke
regeling gebeurt dit elke drie jaar. Uit de herijking blijkt dat er meer inrichtingen in de gemeente
Gooise Meren zijn gekomen die onder de werkingsfeer van de Wet milieubeheer vallen en dat er
meer asbest meldingen worden gedaan dan aanvankelijk begroot. Ten opzichte van de eerdere
kostenverdeling over 2018 t/m 2020 betaalt de gemeente Gooise Meren €21.784 meer in 2021.
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5. Houd rekening met en onderbouwing
Per 2021 gaan de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. De provincie ontving hiervoor
dekking vanuit het Rijk. Het is nog onzeker wat de gemeenten zullen ontvangen. Ook zullen nog
bestuurlijke keuzes worden voorgelegd, zoals op welk kwaliteit niveau de gemeente deze taak wil
invullen en of zij de bodemtaak bij de OFGV wil gaan beleggen of op een andere wijze gaat
invullen. De verwachting is dat dit medio 2020 bekend wordt. Mochten de kosten niet volledig
gedekt worden door het Rijk, dan wordt dit als wijziging op de begroting 2021 meegenomen.
6. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
7. Financiële onderbouwing
De 1e begrotingswijziging 2020 heeft geen effect op de begroting 2020 voor de gemeente Gooise
Meren.
De ontwerpbegroting 2021 leidt tot een stijging van de bijdrage voor Gooise Meren naar € 943.436.
Deze bijdrage is inclusief de directe productiekosten. De stijging wordt veroorzaakt door de
herijking van de KVS, loon- en prijsindexatie en incidenteel hogere salarislasten voor invoering van
de Omgevingswet. Per saldo betekent dit dat de begroting 2021 Gooise Meren met €21.784
verhoogd moet worden. Dit zal worden verwerkt bij het opstellen van de Perspectiefnota 2021
Gooise Meren.
8. Communicatie en participatie
Na behandeling in de raad zal het standpunt van de gemeenteraad van Gooise Meren ten aanzien
van beide onderwerpen aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV door het college per brief worden
medegedeeld.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De gemeenteraad wordt tot 11 mei 2020 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te
brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting OFGV 2021 en/of de 1e begrotingswijziging OFGV
2020. Deze termijn vloeit voort uit de Gemeenschappelijke Regeling en uit het feit dat de
definitieve begroting uiterlijk 1 juli 2020 naar het ministerie gestuurd moet worden.
Ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve 1e
begrotingswijziging 2020 en de definitieve begroting OFGV 2021. Het Algemeen Bestuur van de
OFGV zal hierover bij meerderheid een besluit nemen en beiden vaststellen.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

M. van Schaik
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
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1.
2.
3.
4.
5.

Brief aan gemeenteraad conceptbegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2021;
Brief aan gemeenteraad inclusief voorlopige jaarrekening 2019;
Voorstel 1e begrotingswijziging 2020;
Ontwerp begroting OFGV 2021;
Kadernota OFGV 2021.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘1e Begrotingswijziging OFGV 2020, conceptbegroting OFGV 2021 en voorlopige
jaarrekening OFGV 2019’ met zaaknummer .. van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2019;
2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging OFGV 2020 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in
te brengen;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting OFGV 2021 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in te
brengen;
4. Conform de ontwerpbegroting OFGV 2021, de begroting Gooise Meren 2021 te verhogen met
€21.784 bij het opstellen van de Perspectiefnota 2021.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe
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De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde

