Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1277615
De heer J. Franx, wethouder
1e Begrotingswijziging OFGV 2019, conceptbegroting OFGV 2020
en voorlopige jaarrekening OFGV 2018

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2019;
2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging OFGV 2019 en ten aanzien hiervan geen
zienswijze in te brengen;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting OFGV 2020 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in
te brengen.
2. Inleiding
Voorlopige jaarrekening 2018
Op 13 maart 2019 ontving de gemeente Gooise Meren de voorlopige jaarstukken OFGV 2018.
Hieruit blijkt een positief resultaat van € 193.830,-. Dit zijn de cijfers vόόr de accountantscontrole
en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Na de controle zullen de stukken
definitief worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur, 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.
1e Begrotingswijziging 2019 en conceptbegroting 2020
Tevens zijn stukken ontvangen aangaande de 1e begrotingswijziging 2019, onder andere vanwege
het terugtrekken en inbrengen van taken bij de OFGV. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid
gesteld om, conform de Gemeenschappelijke Regeling, voor 12 mei 2019 haar zienswijze(n)
kenbaar te maken. Vervolgens zal het voorstel tot wijziging van de begroting inclusief de
zienswijze(n) ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB) van de OFGV.
Conceptbegroting 2020
Tot slot is de conceptbegroting 2020 ontvangen, waarin onder andere werkzaamheden in het
kader van de voorbereiding op de Omgevingswet een plaats hebben gekregen. De gemeenteraad
wordt in de gelegenheid gesteld om, conform de Gemeenschappelijke Regeling, voor 12 mei 2019
haar zienswijze(n) kenbaar te maken. Vervolgens zal de conceptbegroting inclusief de zienswijze)n)
ter vaststelling worden voorgelegd aan het AB van de OFGV.
3.

Beoogd effect
Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2018, de 1e begrotingswijziging OFGV 2019
en de conceptbegroting OFGV 2020. De gemeenteraad wordt wat betreft de begrotingswijziging
en de conceptbegroting in de gelegenheid gesteld ten aanzien hiervan een eventuele zienswijze in
te brengen.

4. Argumenten en onderbouwing
De toename van de financiële bijdrage van Gooise Meren ten gevolge van de 1e
begrotingswijziging komt grotendeels voort uit het onderbrengen van de administratieve
afhandeling asbesttaken bij de OFGV. Deze post bestaat uit € 27.000,- voor het volledig
administratief afdoen van asbestmeldingen. Door dit bij de OFGV onder te brengen verloopt dit
proces veel efficiënter dan voorheen. Daarnaast zijn er nog een tweetal kleinere posten die
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voortkomen uit eerdere besluitvorming (verhoging reiskostenbudget, werving en selectie
personeel). In totaal gaat om een bedrag voor Gooise Meren van € 38.042,- in 2019. Aangezien
Gooise Meren ruimer begroot heeft voor 2019 is hiervoor dekking. De bijdrage van 2020 in de
conceptbegroting en verder wordt iets hoger dan in de meerjarenbegroting hiervoor is
opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de uitvoering van taken op het gebied van de
Omgevingswet en de voorbereiding daarop en de loon- en prijsindexatie. Hier zijn eerder afspraken
over gemaakt in het AB en die vinden nu hun uitwerking in de begroting. Met beiden kan worden
ingestemd met dien verstande dat deze verhoging in de perspectiefnota zal worden opgenomen.
5. Houd rekening met en onderbouwing
De gemeenteraad wordt tot uiterlijk 12 mei 2019 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te
brengen ten aanzien van de conceptbegroting OFGV 2020 en/of de 1e begrotingswijziging OFGV
2019. Deze termijn vloeit voort uit de Gemeenschappelijke Regeling en uit het feit dat de
definitieve begroting uiterlijk 1 juli 2019 naar het ministerie gestuurd moet worden. Ingebrachte
zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve 1e begrotingswijziging 2019 en
de definitieve begroting OFGV 2020. Het AB van de OFGV zal hierover bij meerderheid een besluit
nemen en beiden vaststellen.
6. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
7. Financiële onderbouwing
1e begrotingswijziging 2019
De voorgestelde 1e begrotingswijziging 2019 heeft effect op de financiële bijdrage van de
gemeente Gooise Meren aan de OFGV. De bijdrage stijgt in totaal met €38.042,-. Deze extra
bijdrage bestaat uit:
• € 27.000 voor het inbrengen van asbesttaken; het volledig administratief afhandelen van
asbestmeldingen.
• € 9.327 voor structureel extra inzet voor de werving- en selectie van geschikt personeel.
• € 1.715 voor structurele verhoging van het reiskostenbudget
Binnen de huidige begroting van 2019 van Gooise Meren is hiervoor dekking beschikbaar.
Conceptbegroting 2020
Voorgesteld wordt de financiële bijdrage van de gemeente Gooise Meren voor 2020 te ramen op
€896.699. Dit is een verhoging van €73.446 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 (na
verwerking voorliggende 1e begrotingswijziging 2019). De extra bijdrage bestaat uit:
• € 39.455 voor uitvoering van/voorbereiden op de Omgevingswet
• € 33.991 voor loon- en prijsindexatie ad 3,94%
Binnen de huidige begroting 2020 van Gooise Meren is € 884.260 beschikbaar. Dit betekent dat in
de begroting 2020 €12.500 bij geraamd moet worden.
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
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Eventuele zienswijze(n) door de gemeenteraad dienen uiterlijk 12 mei 2019 aan het Dagelijks
Bestuur van de OFGV kenbaar gemaakt te worden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘1e Begrotingswijziging OFGV 2019, conceptbegroting OFGV 2020 en voorlopige
jaarrekening OFGV 2018’ met zaaknummer 1277615 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 2019 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in
te brengen;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting OFGV 2020 en ten aanzien hiervan geen zienswijze in te
brengen.
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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