
Voorstel aan college B&W van Huizen
HuizenGemeente

\\\\Zaaknummer: 154905

S B W W

Conform

Behandelen

Beslissingsdatum: Klik hier

Openbaar: Ja- passief Fk: M. Koot, A. Rebel (FIN)

Commissiebehandeling Raadsbehandeling

^ehantjelaar i
VOyA C CVzU

Geheime bijlagen aanwezig; Nee Verf:

Paraaf af P&C Klik hier Klik hier

Zie voor nota; vervolgvel 8-12-2020/ab regio 17 december 2020 adv (002)

Akkoord 
team(project)leider:

Akkoord 
afdelingshoofd

I
/

Port. Houder
Rebel

Advies
Instemmen met achterliggend advies inzake de besluitpunten van de vergadering van het AB regio GV 17-12-20

Onderwerp: vergadering algemeen bestuur regio 
d.d. 17 december 2020

W
z::

Mede geadviseerd door:
Klik hier

I RIS: Ja

Auteur 
Datum
Afdeling

W.R. van Zuiden
8 december 2020 
BM/BBO

B&W 
procedure AdjJ



Gemeente ■ Huizen

Toelichting:

Agendapunt 5 organisatie van de externe lobby:

Agendapunt 6 afspraken met Weesp/Amsterdam i.v.m. fusie:

Agendapunt 7 oprichting coöperatie RAV voor Flevoland en regio GV:

Zie voor nota: vervolgvel 8-12-2020/ab regio 17 december 2020 adv (002)

Het betreft nu de afrondende besluitvorming door het AB op basis waarvan de oprichting daadwerke
lijk kan gaan geschieden. Dit betreft besluitvorming waarmee ook eerder reeds is ingestemd binnen 
college en portefeuillehoudersoverleggen. Het opstarten van een zienswijzeprocedure waarbij de 
Huizer raad zijn wensen en bedenkingen kan uiten is abusievelijk niet opgestart. Momenteel wordt 
een spoedmededeling voorbereid richting de raad van 10 december.
Advies: instemmen met voorstel onder voorbehoud van uitkomst raadsbehandeling 10 december.

Er is een set afspraken gemaakt teneinde tot een goede overgang te kunnen komen in het belang van 
alle partners. De gemeente Weesp heeft daarmee inmiddels ingestemd. De overeenkomsten zien 
vooral op de samenwerking (via dienstverlening door de regio aan Weesp/A'dam) na de fusie en een 
goede frictiekostenregeling.
Advies : Met deze voorstellen kan worden ingestemd.

Argumentatie
De agenda voor de vergadering bevat een aantal punten die bespreking en/of vaststelling behoeven 
door het AB; dat betreft de volgende onderwerpen:

Kaders
Geen specifieke kaders.

Er zijn geen stukken bij dit onderwerp. Uw college wordt volledigheidshalve gewezen op de advisering 
t.b.v. het PHO fysiek domein d.d. 3-12-2020 in het kader van trekkerschappen binnen MRA verband, 
zie deze tekst daaruit:

Voorstel ambtelijke capaciteit bij trekkerschappen MRA
Advies Financiën:
In het voorstel wordt een bijdrage gevraagd aan de gemeenten van €138.000,- voor de 
ambtelijke ondersteuning van de 3 bestuurlijke trekkerschappen. De gemeente Huizen staat 
voor ingrijpende bezuinigingen en heeft geen dekking voor de gevraagde middelen in de 
lopende begroting. Een verzwaring van de begroting is uitsluitend mogelijk indien daar 
bezuinigingen tegenover staan.

Toelichting
De in het voorstel genoemde uitkomst van het directieoverleg van 5 november behoeft 
nuance. Zo wordt de mogelijke inzet in capaciteit vanuit Huizen momenteel onderzocht, 
zonder daar verwachtingen bij te hebben. Over het dragen van risico voor het eerste halfjaar 
zijn voor zover bekend in het directeurenoverleg geen toezeggingen gedaan (het verslag van 
het DO moet overigens nog worden ontvangen). Voorts is geconcludeerd dat de kosten over 
alle regiogemeenten verdeeld worden en dat de financiële situatie binnen de gemeentelijke 
begrotingen dusdanig verslechterd is dat geen financiële ruimte is voor deze kosten. Om die 
reden dient er niet alleen een bestuurlijke afspraak over de invulling van de trekkerschappen 
te komen, maar ook een bestuurlijk commitment op de vereiste inzet van extra middelen 
middels de voorgestelde begrotingswijziging.

Aanleiding
De eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur van de regio vindt plaats op 17 december 
a.s.
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Aqendapunt 8 vervoer BV klachtenregeling.

Advies: instemmen met de voorgestelde klachtenregeling ten behoeve van cliënten de BV.

Advies : Met dit voorstel kan worden ingestemd.

Advies: instemmen met voorstel onder voorbehoud van uitkomst raadsbehandeling 10 december.

Zie voor nota: vervolgvel 8-12-2020/ab regio 17 december 2020 adv (002)

Advies: Geadviseerd wordt om in de vergadering in te brengen dat de begrotingswijziging op dit punt 
wordt aangepast.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Voorstellen die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage dienen naar ons inzicht 
integraal te worden afgewogen in het kader van de bezuinigingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
uitbreiding van 1,5 fte voor het trekkerschap van MRA. Hierin is een coördinerende rol voor de Regio 
weggelegd. Ons inziens dient deze integrale afweging reeds plaats te vinden voor voorstellen waarbij 
de bijdragen en de risico’s voor gemeenten toenemen vanaf 2021.

Eén van de uitgangspunten is om na correctie van lonen een 3% lagere gemeentelijke bijdrage te 
realiseren vanaf de begroting 2022. In de kaderbrief is indicatief doorgerekend wat de te realiseren 
taakstelling bedraagt: € 1.709.458. Dit bedrag bestaat uit 2 componenten. Enerzijds gaat het om de te 
realiseren bezuiniging van € 1.363.596. Anderzijds is er sprake van het niet doorvoeren van een 
indexatie op materiele kosten, welke nog niet in onze begroting vertaald is, van € 345.863.

Daarnaast wordt in de kaderbrief melding gemaakt van meerkosten van € 85.000 regionaal voor het 
uitvoeren van een nieuwe wettelijke taak, namelijk het vormgeven van de lokale processen aangaan
de rechtmatigheid. Deze lastenverzwaring van de regiobegroting zal betrokken worden bij de taak
stelling die bij de Regio is neergelegd (3% lagere gemeentelijke bijdrage, dus ook 3% bezuiniging over 
deze € 85.000). Opgemerkt moet worden dat er binnen de Huizer begroting nog geen rekening is 
gehouden met deze lastenverzwaring die de Regio nu oppert en gemeenten hier ook niet voor 
gecompenseerd worden via extra inkomsten gemeentefonds. Gemeenten staan voor dezelfde taak 
om de wettelijke rechtmatigheid te organiseren binnen de huidige beschikbare middelen.

Agendapunt 11 Invulling financieringsbehoefte:
Verzocht wordt kennis te nemen van het aangaan van een lening ter hoogte van € 8.000.000 met een 
rentepercentage van 0,0% voor 8 jaar. Deze lening dient ter financiering van Vervoer Gooi en Vecht
streek B.V. In de begrotingswijziging van het doelgroepenvervoerwas rekening gehouden met een 
rentepercentage van 0,5% (€ 40.000). De Regio geeft nu aan dat deze marge kan worden gezien als 
risico opslag. Hierover zijn echter geen afspraken gemaakt. Wij vinden dit ook geen wenselijke 
ontwikkeling.

Agendapunt 10 Kaderbrief 2022:
Voor de Regiobegroting 2022-2025 hebben de portefeuillehouders financiën een aantal uitgangs
punten meegegeven. Gemeenten staan onder grote financiële druk en verwachten bij het oplossen 
van deze financiële problemen ook een bijdrage van de verbonden partijen in Gooi en Vechtstreek. De 
portefeuillehouders financiën hebben een vijftal uitgangspunten verwoord. Voorliggende kaderbrief 
geeft een eerste aanzet voor uitvoering van deze uitgangspunten.

Agendapunt 12 begrotingswijzigingen 2020-21:
De raad wordt in zijn vergadering van 10 december 2020 voorgesteld om als zienswijze in te brengen 
dat ingestemd kan worden met begrotingswijziging 2020-21 Regioconservator. Het besluit zal 11 
december aan de Regio worden teruggekoppeld. Dit is na de verzochte 4 december maar nog 
ruimschoots voor de vaststelling in de AB/DB-vergadering van 17 december a.s.
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W.R. van Zuiden

Zie voor nota: vervolgvel 8-12-2020/ab regio 17 december 2020 adv (002)

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken

Hierbij willen we benadrukken dat de gemeenten als gezamenlijk opdrachtgevers zo veel ais mogelijk 
eensgezind dienen op te treden om tot bezuinigingen te komen.

Gemeente Huizen 
-ven/olgblad-

Vanuit Huizen willen we meegeven dat we in willen zetten op het verlagen van de omvang van de 
regionale (beleids)agenda. De enige manier om de stijging van kosten te beperken is een verlaging 
van de ambities. De RVE Sturing van de regio speelt hierin een belangrijke rol aangezien zij belast is 
met de uitvoering van de RSA. Het stopzetten en/of bijstellen van onderdelen uit de RSA die wij in de 
regio in gezamenlijkheid voeren zal de inzet van Huizen zijn in het proces bij de kadernota. Zie hierbij 
ook de opmerking bij agendapunt 10 waarbij een coördinerende rol voor de Regio is weggelegd 
aangaande de integrale afweging van beleidsvoorstellen met betrekking tot de bezuinigingsopdracht.

Agendapunt 13 eerste richting bezuinigingen:
Voor dit agendapunt zijn geen stukken bijgevoegd. Het betreft een mondelinge bespreking.

Financiën
Verwerkt in bovenstaande adviezen.

Alternatieven
n.v.t.

Communicatie 
n.v.t.

Uitvoering en evaluatie 
n.v.t.

Bijlagen 
n.v.t.


