Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

2288158
De heer J.J. Eijbersen, wethouder
OFGV Jaarstukken en resultaat 2020, Begroting 2022 en 1e
begrotingswijziging 2021 en 1e Begrotingswijziging 2022.

Aan de raad,
1. Beslispunten
De Raad besluit om kennis te nemen van de OFGV:
1. jaarstukken en bestemming rekeningresultaat 2020 en geen zienswijze in te
dienen;
2. 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022;
3. voorstel 1e begrotingswijziging 2022 en geen zienswijze in te dienen.
2. Inleiding
Op 1 juli 2021 ontving de gemeente Gooise Meren de definitieve jaarstukken OFGV 2020. Hieruit
blijkt een positief resultaat van € € 304.052,-.
De accountant heeft de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De stukken zijn definitief
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB), de gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om
zienswijzen in te dienen op het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat 2020.
Tevens zijn stukken ontvangen in verband met de 1e begrotingswijziging 2021 en de
ontwerpbegroting 2022. Deze beide onderwerpen zijn op 21 april 2021 in de gemeenteraad in de
aan de orde geweest. In haar zienswijze heeft de Raad aan de OFGV kenbaar gemaakt dat zij ten
aanzien van de bodemtaken zich het recht voorbehoud om het ambitieniveau in een later stadium
te bepalen.
De 1e Begrotingswijziging 2022 betreft het uittreden van Weesp uit de verbonden partij OFGV en
het feit dat de Omgevingswet later in werking zal treden, namelijk per juli 2022. Ook heeft het Rijk
aangegeven dat onder de Omgevingswet de kosten vergoeding voor de bodemtaken
kostendekkend blijft.
3. Beoogd effect
Aan u, de gemeenteraad wordt de vastgestelde jaarrekening 2020, de 1e begrotingswijziging 2021
en begroting 2022 ter kennisgeving voorgelegd. Verder wordt de gemeenteraad, conform artikel
23 en 25 van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV, door het Dagelijks Bestuur (DB) van de
OFGV in de gelegenheid gesteld haar zienswijze(n) kenbaar te maken inzake de bestemming van
het positieve rekeningresultaat 2020 en de 1e begrotingswijziging OFGV 2022.
Wij stellen de raad voor, om met de stukken in te stemmen en geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van de besteding van het positief resultaat over 2020 en de 1e Begrotingswijziging 2022.
4. Argumenten en onderbouwing
1. Het kennisnemen van de definitieve jaarstukken over 2020 is conform de Gemeenschappelijke
Regeling en de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2020 is conform de Financiële
Verordening en de Nota Weerstandsvermogen van de OFGV. Het positieve resterende deel zal
worden terug gegeven aan de deelnemers van de OFGV naar evenredigheid;
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2. Het kennisnemen van de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 is
conform de Gemeenschappelijke Regeling ;
3. Het kennisnemen van het voorstel 1e begrotingswijziging 2022 en geen zienswijze in te dienen
omdat met deze wijziging beter wordt geanticipeerd op het uittreden van de gemeente Weesp uit
de gemeenschappelijke regeling, op de aangepaste planning van de Omgevingswet en de
toezegging vanuit het Rijk. De 1e begrotingswijziging 2022 heeft geen effect op de begroting 2022
voor de gemeente Gooise Meren.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Vanuit het (forse) positieve resultaat wil de OFGV o.a. € 350.000 toevoegen aan hun algemene
reserve en reserve innovatie. Overigens wordt er wel voorgesteld om daarnaast de resterende €
122.000 aan de deelnemers terug te geven.
6. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
7. Financiële onderbouwing
De 1e begrotingswijziging 2022 heeft geen effect op de begroting 2022 voor de gemeente Gooise
Meren.
8. Communicatie en participatie
De stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na behandeling in de raad zal het standpunt
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
Eventuele zienswijze(n) door de gemeenteraad ten aanzien van de hierboven genoemde stukken
dienen zo snel mogelijk na de besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV kenbaar
gemaakt te worden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
01 Gooise Meren Jaarstukken en resultaat 2020
01a Jaarstukken 2020 incl. Accountantsverklaring def
02 Gooise Meren Begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021
02a Begroting 2022 vastgesteld AB 210616
02b Reactie zienswijzen begroting 2022
02c 1e Begrotingswijziging 2021
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02d Reactie zienswijzen begrotingswijziging 2021
03 Gooise Meren 1e Begrotingswijziging 2022
03a Bijlage 1e Begrotingswijziging 2022
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 2288158 van het college van burgemeester en wethouders, en
gelet op artikel 57a van de Wet Gemeenschappelijke Regeling,

Besluit
de Raad om kennis te nemen van de OFGV:
1. jaarstukken en bestemming rekeningresultaat 2020 en geen zienswijze in te dienen;
2. 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022;
3. voorstel 1e begrotingswijziging 2022 en geen zienswijze in te dienen.

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

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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