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Geacht bestuur. 

De gemeenteraad van Huizen ontving uw brief van 27 juni 2019 over de resultaatbestemming 2018 van 
de OFGV. U stelt daarin de raad tot 1 oktober 2019 in de gelegenheid hierop een zienswijze in te dienen. 
Uw brief is behandeld in de raadsvergadering van 26 september 2019. 

Hieronder leest u de zienswijze van de raad. 

Zienswijze 
De gemeenteraad van Huizen stemt in met de resultaatbestemming 2018. Uit de stukken blijkt dat het 
resultaat wordt bestemd volgens de in uw bestuur overeengekomen afspraken daarover. Wel stelt de 
raad enkele vragen bij de jaarstukken, in het bijzonder over de innovatiereserve. 

In de jaarstukken zijn innovatieprojecten genoemd (op pagina 41-44). Die projecten dienen meerdere 
doelen: kwaliteitsverbeteringen, efficiencyvoordelen, kostenbesparingen en/of extra inkomsten. Uit de 
brief bij de stukken blijkt dat er voor € 570.997 aan extra baten is gerealiseerd (paragraaf 1 .c, pagina 3). 
Uit de toelichting valt op te maken dat deze extra baten vooral het gevolg zijn van aanvullende 
opdrachten die de deelnemers hebben verstrekt (voor een bedrag van € 718.247). Er lijkt echter geen 
relatie te bestaan tussen deze opdrachten (inspectie van vetvangputten, toezicht op grondstromen, 
asbest en EED-beoordelingen) en de innovatieprojecten. Naar aanleiding hiervan heeft de raad de 
volgende vragen. 

Vraag 1: Kunt u toelichten welke extra opdrachten het directe resultaat zijn geweest van de 
innovatieprojecten en welke bedragen daarmee gemoeid zijn? 

Vraag 2: Kunt u toelichten welke kostenbesparingen op welke termijn u verwacht te realiseren met het 
uitvoeren van de nu lopende innovatieprojecten? 

Vraag 3: Kunt u vanaf volgend jaar als vast onderdeel van de jaarstukken inzicht geven in de 
gerealiseerde kostenbesparingen en extra inkomsten die het gevolg zijn van de uitgevoerde 
innovatieprojecten? 
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Verzoek 
Onze raad verzoek uw bestuur de bovengenoemde vragen te beantwoorden en de antwoorden te 
betrekken bij het uiteindelijke voorstel dat u aan uw Algemeen Bestuur voorlegt. 

Vragen 
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Eelco Weyland van het team beleid, 
telefoon (035) 52 81 625, e-mail e.wevland@huizen.nl. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders. 

P.W.J. Veldhuisen Drs. K.S. Heidoorn 
gemeentesecretaris burgemeester 


