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Advies
Ten behoeve van uw inbreng in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de regio d.d. 8 oktober a.s. de 
standpunten innemen zoals beschreven in achterliggend advies.
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Gemeente ■ Huizen

Toelichting:

7. Jaarverslag functionaris gegevensbescherming: kan voor kennisgeving worden aangenomen.

10. communicatie: met dit voorstel kan worden ingestemd; dit is met team communicatie afgestemd.
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11. kerntaken studie: op basis van een nog op te stellen notitie n.a.v. het gemeentesecretarissen- 
overleg wordt u nader geadviseerd.

13. Continuïteitsbijdrage sociaal domein: dit vloeit voort uit landelijke afspraken; uw college kan 
instemmen met het voorstel.

3. Ingekomen / verzonden stukken: geen opmerkingen.
4. Vaststellen verslag AB 2 juli 2020: kan worden vastgesteld.

12. Vervoer Gooi en vechtstreek BV: ter uitwerking van de eerdere besluitvorming over het inbesteden 
van het doelgroepenvervoer ligt thans een aantal stukken voor teneinde de financiering ook tijdig te 
regelen. De stukken worden nog besproken in een extra overleg op 6 oktober a.s. van de financiële 
werkgroep waarin namens Huizen ook een aantal punten zal worden ingebracht ter opheldering / 
verduidelijking. Voor zover daaruit bijzonderheden komen met invloed op de besluitvorming zal dit 
tijdig worden teruggekoppeid aan de portefeuillehouder (d.w.z. het Huizer AB-lid), maar onder dat 
voorbehoud kan wat ons betreft worden ingestemd met de voorstellen.

8. Begroting en werkplan MRA: uw college heeft inmiddels ingestemd met een raadsvoorstel terzake 
met als strekking dat niet wordt ingestemd met de structurele bijdrageverhoging naar € 1,53 per 
inwoner. Behandeling hiervan vindt plaats in de komende commissieronde en de raadsvergadering 
van 29 oktober a.s. opdat nog tijdig de zienswijze van de raad kan worden meegegeven aan het 
dagelijks bestuur ter inbreng in MRA-verband. Op basis van die vergadering d.d. 30 oktober zal 
bezien moeten worden welke begroting definitief zal worden voorgelegd c.q. opnieuw een zienswijze 
mogelijkheid voor de raden wordt geboden indien de verhoging wel wordt vastgesteld binnen de MRA.

9. Fusie Weesp-Amsterdam: het kabinet heeft onlangs ingestemd met de fusie en zal dus een wets
voorstel in procedure brengen. Aandachtspunt is de bijzondere ingangsdatum (na de reguliere raads
verkiezingen van 2022) hetgeen voor de begrotingen van verbonden partijen een lastige factor is.

14. Bestuursrapportage: Middels deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van de eerste 8 maanden van 2020. De technische vragen die gemeenten bij de Regio 
hebben neergelegd naar aanleiding van de bestuursrapportage zijn tot op heden nog niet beantwoord. 
Voor zover daaruit bijzonderheden komen met invloed op de besluitvorming zal dit tijdig worden 
teruggekoppeld aan de portefeuillehouder (d.w.z. het Huizer AB-lid), maar onder dat voorbehoud kan 
worden ingestemd met de voorstellen, zijnde:
• de bestuursrapportage 2020 (ter kennisname);
• begrotingswijziging 2020-20 waarin de bijstellingen van de begroting zijn opgenomen, voor zover 

dit onder de bevoegdheid valt van het AB (d.w.z. stortingen en toevoegingen aan reserves en 
voorzieningen en mutaties binnen de begroting die niet leiden tot een verhoging van de 
inwonerbijdrage.

Argumentatie
Voor wat betreft de agendapunten wordt uw college als volgt geadviseerd:

Kaders
Eerdere besluiten / zienswijzen van de raad m.b.t. begroting, doelgroepenvervoer e.d.

Aanleiding
8 oktober a.s. vindt weer een vergadering plaats van het algemeen bestuur van de regio.
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17. Reflectie op de samenwerking: dit kan mede op basis van het vorige agendapunt plaatsvinden.

18. Gezamenlijke aanpak sociaal economische gevolgen coronacrisis; geen stukken beschikbaar.

19. Voortgang fusie Weesp; zie agendapunt 9.

20. Actualiteiten en rondvraag: geen door Huizen in te brengen bijzonderheden.

W.R. van Zuiden
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Bijlagen
Voor de stukken wordt verwezen naar de website van de regio.

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken,

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

15. kredietvoorstel GAD: uw college wordt voorgesteld om niet in te stemmen met dit voorstel en te 
bepleiten dat dit stuk in dit stadium wordt teruggenomen voor verbetering en ter agendering daarna in 
het reguliere PHO fysiek domein.

• Het vrijgeven van begrotingswijziging 2020-21 Regioconservator voor zienswijze. Er is hierbij 
sprake van een incidentele bijdrageverhoging voor 2020 en 2021. Binnen Huizen zijn voor 2020 
en 2021 hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Opgemerkt moet worden dat bij de 
besluitvorming rondom de bezuinigingen aan de raad wordt voorgesteld om de middelen die 
gebruikt zijn ter dekking van de regioconservator 2020 en 2021 in te zetten voor het structureel 
sluitend krijgen van de begroting. Dit betekent dat vanuit Huizen er geen mogelijkheden zijn om de 
regioconservator vanaf 2022 structureel te financieren.

16. Advies werkgroep met raadsleden: besproken in de raadsvergadering van 17 september jl., zie 
ook onze lokale motie ter zake.

Financiën
Verwerkt in bovenstaande advisering.

Alternatieven
n.v.t.


