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Bijlage(n): -

Geachte heer, mevrouw,
Op 15 maart 2021 ontving de gemeenteraad uw brief, met bovengenoemd kenmerk, met bijbehorende bijlagen.
In uw brief wordt de raad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 10 mei 2021 een zienswijze in te dienen ten
aanzien van het concept 1e begrotingswijziging OFGV 2021 en de ontwerpbegroting OFGV 2022.
Zienswijze ontwerpbegroting 2022, bodemtaken
Het bovengenoemde onderwerp is op woensdagavond 21 april 2021 aan de orde geweest in de vergadering van
de gemeenteraad van Gooise Meren. De gemeenteraad heeft daarbij besloten in te stemmen met de 1e
begrotingswijziging OFGV 2021.
Ten aanzien van de ontwerpbegroting OFGV 2022 maakt de Raad van de gemeente Gooise Meren gebruik van
haar recht om de volgende zienswijze in te brengen.
De verschuiving van 90% van de bodemtaken van de Provincie naar de Gemeente volgt uit de Omgevingswet.
De Gemeente Gooise Meren is voornemens om deze bodemtaken te blijven beleggen bij de OFGV, gelet op de
uitstekende gekwalificeerde medewerkers.
De Omgevingswet biedt tot op zekere hoogte, de mogelijkheid om de bodemtaak op een door de gemeente
zelf te bepalen ambitieniveau uit te voeren.
Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding voor de bodemtaak die het Rijk aan de gemeente Gooise Meren
overdraagt, behoudt de Gemeente Gooise Meren zich het recht voor, om een heroverweging te maken over het
ambitieniveau voor de uitvoering van de bodemtaak.
Het verschil in ambitie voor de bodemtaak, blijft bij de provincie als een ambitie op de bodemtaak die de
gemeente niet overneemt. Dit is inclusief de consequenties van de kosten voor het terugtrekken van taken die
niet worden overgenomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende duidelijk geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren,
Namens hen
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Mevrouw drs. G.H.M. Reuvers

