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Voorstel 
 

Instemmen met het voorgelegde Jaarverslag 2020, de Jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 
en begroting 2022 van het GNR, en onder mededeling daarvan aan het GNR geen nadere zienswijze in te 
dienen. 
 

 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
 
Het bestuur van het GNR heeft tijdens de bestuursvergadering van 1 april 2021 unaniem besloten de 
navolgende documenten vast te stellen: 
1. Jaarverslag GNR 2020; 
2. Jaarrekening GNR 2020; 
3. Eerste begrotingswijziging GNR 2021 en 
4. Begroting GNR 2022. 

 
Bij begeleidende brief van 20 april 2021 heeft het bestuur deze documenten aan de zeven deelnemende 
participanten aangeboden. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken. 
 
Argumentatie
 
- Jaarverslag GNR 2020 
De realiteit van de wereldwijde Covid-19 pandemie heeft het afgelopen jaar ook op de natuur grote impact 
gehad. Mensen trekken tijdens de coronacrisis massaal naar de heide, duinen en bossen. Er is daarom 
veel tijd en geld besteed voor instandhouding van recreatieve voorzieningen en toezicht en handhaving op 
de Covid- en natuurregels. Niettemin heeft de coronapandemie de herwaardering van de Nederlandse 
natuur en de behoefte om in de natuur te zijn versneld, hetgeen ook blijkt uit de donateursgelden die door 
het GNR zijn ontvangen.  
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In het jaarverslag 2020 is op een heldere wijze verwoord wat de doelstelling van het GNR is. Voorts is 
aandacht besteed aan belangenbehartiging, recreatie, draagvlak en profilering en de verbeterde 
organisatiestructuur. Ten slotte is een toelichting gegeven op de aankoop van Landgoed Monnikenberg en 
zijn de financiën inzichtelijk gemaakt.  
 
Voor een overzicht van de lopende en afgeronde projecten wordt verwezen naar pagina 10 t/m 14 van het  
jaarverslag 2020. 

 
- Jaarrekening GNR 2020 
Nadat de 2e begrotingswijziging 2020 was verwerkt, werd een negatief jaarrekeningsaldo voor 
reservemutaties geraamd van per saldo ruim € 618.000. De jaarrekening 2020 laat een nadelig 
jaarrekeningsaldo voor reservemutaties zien van € 331.589. 
 
Na verwerking van de dotaties/onttrekkingen aan de bestemmingsreserves resteert een positief saldo van 
€ 87.890. Het bestuur heeft besloten het uiteindelijke positieve saldo van € 87.890 ten gunste te brengen 
van de algemene egalisatiereserve. Per ultimo 2020 kent deze reserve een stand van ruim € 194.600. In 
de participantenovereenkomst is bepaald dat de egalisatiereserve maximaal 10% van de totale jaarlijkse 
participantenbijdrage mag zijn. Voor het jaar 2020 zou dat uitkomen op € 326.500.  

 
Op hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste verschillen met de meest recente begroting 2020: 
- De personeelskosten die een voordelig saldo laten zien (€ 81.000) als gevolg van een niet ingevulde 

vacature van € 39.000. Voorts zijn de werkelijke frictiekosten lager uitgevallen (€ 29.000). Dit voordeel 
heeft te maken met de lagere kosten voor woon-werkverkeer, als ook de opleidingskosten en levert een 
besparing op van € 31.000. Hier staat echter ook een nadeel tegenover van € 18.000 wat niet 
doorbelast kon worden aan de uitvoering van projecten.  

- De overige bedrijfsvoeringskosten laten een voordeel zien van € 140.000. Dit voordeel wordt met name 
veroorzaakt door de afschrijvingslasten die lager zijn dan geraamd (€ 38.000). Voorts is gebleken dat in 
het jaar 2020 drie nieuwe dienstauto’s zijn besteld, die eind 2020 en begin 2021 daadwerkelijk zijn 
geleverd. Ook is gebleken dat er een nieuwe kraan in gebruik is genomen. De overige kosten voor 
bedrijfsvoering (o.a. automatisering, kantoor en huisvesting) laten eveneens een voordeel zien van € 
31.000. Het verschil is voornamelijk ontstaan, doordat het eenmalige budget in 2020 voor de 
doorontwikkeling van de digitalisering niet volledig is gebruikt; 

- Een voordelig saldo van € 81.000 is behaald door eigen opbrengsten. De eigen opbrengsten zijn 
hoofdzakelijk behaald door huur- en pachtgelden (€ 17.000), een eenmalig ontvangen 
beheervergoeding van de gemeente Baarn voor het onderhoud aan fietspaden (€ 8.000) en extra 
ontvangen bijdragen van Rijkswaterstaat voor de inrichting van natuurgebieden (€ 55.000); 

- De subsidies en bijdragen van derden die een positief saldo laten zien (€ 50.000) mede vanwege 
ontvangen subsidiegelden, voor het kwijtschelden van huur, als gevolg van de Covid-19 maatregelen (€ 
7.000), een hogere bijdrage van € 40.000 voor het bijhouden van de begunstigersadministratie en een 
niet geraamde bijdrage voor de tijdelijke inhuur van herderscapaciteit. 

 
De participantenbijdrage van de gemeente Huizen bedroeg in 2020 € 413.270. Uit het btw-
compensatiefonds heeft de gemeente Huizen een bedrag van € 50.105 ontvangen. Dit bedrag is 
verrekend met de reeds betaalde participantenbijdrage voor het GNR. Hierdoor ontstaat een netto bijdrage 
van Huizen van € 363.165.  
 
- Eerste begrotingswijziging GNR 2021 
In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de begrotingscijfers voor het jaar 2021 geactualiseerd als gevolg 
van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en de begrotingswijzigingen 2020. Hierover zijn verder geen 
bijzonderheden te vermelden.  
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- Begroting GNR 2022 
In de begroting staan de volgende uitgangspunten vermeld: 
 
1. Ongewijzigde deelname van de provincie Noord-Holland;  
2. Opname van het vaste jaarbedrag van € 312.570 uit de afkoopsom uittreding participant Amsterdam, 

ter compensatie van de overblijvende participanten;  
3. Voor het berekenen van de participantenbijdrage 2022 is rekening gehouden met een loonstijging van 

1,3% conform de ramingen voor 2022 in de laatst gepubliceerde Macro Economische Verkenningen 
van het Centraal Planbureau;  

4. Na correctie van de loonmutatie 2022 een vermindering van 3% van de participantenbijdrage 2022 ten 
opzichte van 2021. 

 
Met de bovenstaande uitgangspunten is vrijwel volledig aan de wens van de gemeenten tegemoet 
gekomen om een kostenbesparing te realiseren. Met een totale participantenbijdrage van € 3.342.540, 
betekent een 3% lagere bijdrage een vermindering van afgerond € 101.000. Na aftrek van de 
looncomponent (stijging van € 31.000) resulteert dat in een positief voordeel van circa € 70.000.  

 
De stijging van overige prijsmutaties (1,5%) is opvangen binnen de begroting. Dit levert een additioneel 
effect van € 14.000 op wat gecompenseerd moet worden. Gelet op het voorgaande kan dat in totaal 
ongeveer € 84.000 aan noodzakelijke besparingen opleveren.  

 
Voorts blijkt dat in het jaar 2019 en 2020 kosten zijn gemaakt voor het aanschaffen van materialen en 
voertuigen ten behoeve van het onderhoud van het terreinbeheer. Zo zijn materialen van machines 
vervangen en is besloten een nieuwe tractor (2019) en kraanmachine (2020) aan te schaffen. Hierdoor 
kunnen onder andere het maaibeheer van graslanden, de snoei- en kapwerkzaamheden van bomen en 
het onderhoud van wegen en fietspaden in eigen beheer uitgevoerd worden. Dit leidt tot een besparing van 
€ 54.270, met name kosten voor inhuur van materialen en/of bedrijven. Nadeel voor de langere termijn zijn 
de kosten voor onderhoud c.q. vervanging van de (materialen van de) voertuigen waardoor de toekomstige 
afschrijvingslasten hoger zullen worden. 
 
In de gewijzigde begroting 2020 is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor inhuur flexibele schil. Dit 
bedrag is met ingang van 2022 teruggebracht naar € 20.000 en levert eveneens een besparing op van  € 
30.000. Als gevolg daarvan zal met ingang van het jaar 2022 het eigen personeel meer ingezet worden, 
omdat de financiële mogelijkheden om werkzaamheden uit te besteden beperkt zijn. Als kanttekening is 
opgemerkt dat als gevolg daarvan de verhoudingen met instanties (Staatsbosbeheer, Landschap Noord-
Holland, etc.) kunnen afnemen. 

 
Uit het voorgaande volgt dat het GNR beoogt een totale besparing van € 84.000 op te leveren. Voorts is 
het benoemingswaardig dat het GNR met deze bezuinigen c.q. investeringen een daling van de kosten wil 
realiseren. Hetgeen voor de gemeente Huizen resulteert tot een daling € 12.550 op de bruto 
participantenbijdrage. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing.
 
Toegankelijkheid
Niet van toepassing.
 
Alternatieven
Niet van toepassing.
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
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Beslistermijn
 
Op grond van artikel 14, zesde lid, van de statuten van het GNR kunnen de participanten binnen zes 
maanden na toezending van de jaarbegroting c.q. na toezending van een begrotingswijziging een 
zienswijze indienen. Verder staat in artikel 14, veertiende lid, van de statuten vermeld dat de participanten 
binnen één maand na toezending van de jaarrekening een zienswijze kunnen indienen. Als geen reactie is 
ontvangen vóór 1 juli 2021 stelt het GNR de jaarrekening vast.
 
Financiële paragraaf
 
De begroting van het GNR geeft, anders dan het reeds onder argumentatie benoemde, geen reden tot op- 
of aanmerkingen. Voor de gemeente Huizen zien de kosten er als volgt uit: 
 

 Begroting 2021 Begroting 2022 Mutatie 
Bruto bijdrage  €           420.230   €           407.680   €  -12.550  
Doorgeschoven BTW  €            -31.430   €            -41.322   €    -9.892  
Netto bijdrage  €           388.800   €           366.358   €  -22.442  
 
Als gevolg van het feit dat de gemeente Amsterdam niet meer participeert krijgen de achterblijvende 
participanten een groter deel van de betaalde BTW doorgeschoven, wat een additioneel voordeel oplevert 
voor de gemeente Huizen. 
 
Bovenstaande mutaties bij de begrotingsaanlevering 2022 verwerkt.  
 

 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Conform artikel 14 van de statuten van het GNR kunnen de raden een zienswijze indienen op de 
jaarrekening en een voorgestelde begroting(swijziging). 
 
Collegeprogramma
Niet van toepassing.
 
Begroting
De participantenbijdrage aan het GNR is structureel in de begroting van de gemeente Huizen verwerkt. 
 
Eerdere besluiten
Tijdens de raadsvergadering van 22 april 2021 is besloten in te stemmen met de overeenkomst tot uittreding 
van de gemeente Amsterdam met inachtneming van het bij meerderheid aangenomen amendement van 
de VVD om artikel 6 van deze overeenkomst aan passen. 
 
Voorgeschreven procedure
Op grond van de statuten van het GNR is het verplicht om bij het vaststellen van de jaarrekening en bij 
een voorgestelde begroting(swijziging) de raden de gelegenheid te geven om een zienswijze in te dienen.
 
Kader- en beleidsnota’s
Beleidsplan 2020-2023 GNR met uitvoeringsprogramma
 
Evaluatie
Niet van toepassing. 
 
 



 
Bijlagen

1. Jaarverslag 2020. 
2. Jaarrekening 2020. 
3. Eerste begrotingswijziging 2021. 
4. Begroting 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier] 

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


