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Voorstel 
Instemmen met het voorgelegde Jaarverslag 2021, de Jaarrekening 2021, eerste 
begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van het GNR en onder mededeling daarvan aan het 
GNR geen nadere zienswijze indienen. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 
Aanleiding 
Het bestuur van GNR heeft tijdens de bestuursvergadering van 31 maart 2022 unaniem besloten de 
navolgende documenten vast te stellen: 
1. Jaarverslag GNR 2021; 
2. Jaarrekening GNR 2021; 
3. Eerste begrotingswijziging GNR 2022; 
4. Begroting GNR 2023. 

 
Bij begeleidende brief van 12 april 2022 heeft het bestuur deze documenten aan de vijf 
deelnemende participanten aangeboden. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om een 
zienswijze kenbaar te maken. 
 
Argumentatie 
Jaarverslag GNR 2021 
Ook in 2021 heeft corona weer een stempel gedrukt op de werkzaamheden van de medewerkers van 
GNR. Desondanks is er veel werk verricht waarvan het resultaat inmiddels zichtbaar is. Zo is in januari 
de schaapskooi in Laren geopend dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Steeds 
meer inwoners van het Gooi geven om de natuur waardoor het draagvlak voor alles wat GNR doet 

 



groeit. Dit is terug te zien in het aantal donateurs en de schenkingen. GNR heeft dit jaar veel nieuwe 
donateurs en bedrijfsbegunstigers mogen verwelkomen en de stichting ontving meer geld via 
schenkingen.  

 
In 2021 kwam er een einde aan de samenwerking met de gemeente Amsterdam en provincie Noord-
Holland. GNR geeft aan dankbaar te zijn voor hun jarenlange rol als participant in het behouden en 
bescherming van de Gooise Natuur. 

 
In het jaarverslag 2021 is op een heldere wijze verwoord wat de doelstelling van het GNR is. Voorts 
is er aandacht besteed aan belangenbehartiging, recreatie, draagvlak en profilering, aankoop en 
grondzaken en de verbeterde organisatiestructuur. Ten slotte zijn de financiën inzichtelijk gemaakt.  

 
Voor een overzicht van de lopende en afgeronde projecten wordt verwezen naar pagina 22 t/m 24 
van het  jaarverslag 2021 (zie bijlage 1). 
 
Jaarrekening GNR 2021 
Het resultaat voor resultaatbestemming over het boekjaar 2021 bedraagt € 304.682 positief. Na 
verwerking van de dotaties/onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (zie hierna), resteert een 
positief saldo van € 35.206 (2020 sloot met een positief saldo na reserve mutaties van € 87.890). Het 
uiteindelijke positieve saldo wordt ten gunste gebracht van de algemene egalisatiereserve. 

 
Per ultimo 2021 kent deze reserve een stand van ruim € 229.800. In de participantenovereenkomst 
is bepaald dat de egalisatiereserve maximaal 10% van de totale jaarlijkse participantenbijdrage mag 
zijn. Voor 2021 zou dat uitkomen op € 333.500. 

 
Nadat de 1e begrotingswijziging 2021 was verwerkt, werd een negatief jaarrekeningsaldo voor 
reservemutaties geraamd van per saldo ruim € 109.000. De jaarrekening 2021 laat een voordelig 
jaarrekeningsaldo voor reservemutaties zien van ruim € 304.000 een verschil van € 413.000 voordelig 
met de verwachting. 
 
Dit verschil ontstaat onder andere door voordelen op personeelskosten, lagere afschrijvingslasten in 
verband latere aanschaf van dienstauto’s en lagere beheerlasten naar aanleiding van minder 
onderhoud aan gebouwen en lagere lasten op het gebied van voorlichting in verband met Covid-19. 
 
Verder is er een voordeel behaald van ca. € 251.000 ten aanzien van de eigen opbrengsten. In 2021 
zijn o.a. extra inkomsten uit fondsenwerving ontvangen voor de aankoop van Kocherbos en 
bosverrijking / natuurontwikkeling. Verder is er een hogere opbrengst huren en pachten, deels als 
gevolg van vernieuwing en indexering van pachten en huren en deels doordat een tweetal voormalige 
dienstwoningen, in de vrije sector verhuurd worden. 
 
1e Begrotingswijziging 2022:  
Er hebben zich een aantal wijzigingen in de begroting voorgedaan.  

 
Programma Natuurbeheer en recreatie 
In 2021 is een tweetal voormalige dienstwoningen in de vrije sector te huur aangeboden, tevens zijn 
2 woningen die al verhuurd werden, opnieuw met een verbeterde huuropbrengst verhuurd (€ 50.100). 
Hier staan wel hogere zakelijke lasten a € 20.885 tegenover.   

 
In de primaire begroting wordt jaarlijks een onttrekking geraamd aan de reserve Natuurbeheer. Dit 
betreft het nadelig saldo van de begrazing. Eén van de twee genoemde dienstwoningen was verhuurd 
aan een schaapherder. De opbrengst van de vrije verhuur van deze woning zorgt er nagenoeg geheel 
voor dat het nadelig saldo van de begrazing wordt opgeheven. Dit maakt het mogelijk om de 
geraamde aanwending ongedaan te maken en de exploitatie structureel in evenwicht te brengen.  



 
Projectenprogramma  
Het projectenprogramma is eind 2021 geactualiseerd en zal bij de begroting 2023 worden 
vastgesteld. Vanuit het dienstjaar 2021 is een aantal projecten doorgeschoven naar 2022 en volgende 
jaren. Deze worden nu vertaald in de begrotingswijziging. Verder nog enkele structurele 
doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2021. 

 
Programma communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers 
Organisatorisch maakt dit programma onderdeel uit van het team Beleid, Ondersteuning en Externe 
relaties. De hoofdmoot van de personeels- en bedrijfsvoeringskosten van dit team komt bij het 
programma Bestuursondersteuning, belangenbehartiging, beleid en participanten tot uitdrukking. In 
de loop van 2021 is aan de hand van de ervaringscijfers uit 2020 en 2021 de toerekening aangepast. 
De hiermee samenhangende inkomsten zijn ook overgebracht naar dat programma. 

 
Programma Bestuursondersteuning, belangenbehartiging, beleid en participanten 
Als gevolg van de COVID pandemie is in 2021 beperkt uitvoering gegeven aan het inrichten van een 
digitaal archief en intranet en naar verwachting zullen deze werkzaamheden in 2022 en 2023 weer 
opgepakt worden. De eenmalig beschikbare middelen worden nu over deze twee jaar ingezet, per 
jaar € 25.000. Dit wordt nu in deze begrotingswijziging opgenomen. 
 
Begroting 2023:  
Vergelijkbaar aan de situatie bij de begroting 2022 hebben ook voor 2023 de Gooise gemeenten een 
aantal kaders voorgesteld. Het GNR heeft aan deze ‘financiële terughoudendheid’ invulling gegeven 
met de volgende uitgangspunten: 

 
• loonstijging van +1,9% conform de ramingen voor 2023 in de laatst gepubliceerde Macro 

Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau,  
• prijsstijging zou zijn conform de MEV voor 2023 +1,6%. Niet doorgevoerd in de begroting 

2023 van het GNR.  
 
De totale participantenbijdrage voor het dienstjaar 2023 is berekend op € 3.319.080. Ten opzichte 
van 2022 een stijging met € 46.750 (zijnde alleen de loonstijgingscompensatie).  

 
Van het totaalbedrag van € 3.319.080 is het aandeel van de uitgetreden participanten berekend op  
€ 1.172.060, dit bedrag komt ten laste van de totaal te ontvangen uittreedsommen in 2022. Ten 
opzichte van 2021 neemt dit bedrag toe met € 16.360, hetgeen overeenkomt met 35% (het oude 
aandeel van de uitgetreden participanten) van de looncompensatie. Het restant ad € 2.147.020 komt 
ten laste van de Gooise participanten en laat een stijging zien van € 30.390 (toename +1,4%). Voor 
Huizen betekent dit, mede door een verschuiving van inwonersaantallen, een stijging in de reguliere 
bijdrage van € 1.710 naar totaal € 409.390. 

 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 

 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 

 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
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 2022 stelt het GNR de jaarrekening vast. 

 
Financiële paragraaf 
Door het uittreden van de participanten Amsterdam en de provincie Noord-Holland neemt het aandeel 
van de te compenseren BTW voor de Goois participanten toe. Voor Huizen wordt in 2023 een bedrag 
van € 57.203 aan doorschuif BTW verwacht. Voor 2022 was is dit bedrag nog begroot op € 41.322. 

 
Schematisch zien de mutaties er als volgt uit: 
 
  Begroting 2022 Begroting 2023 Mutatie 
Bruto bijdrage € 407.680 € 409.390 € 1.710 
Doorgeschoven BTW € -41.322 € -57.203 € -15.881 
Netto bijdrage € 366.358 € 352.187 € -14.171 

 
Bovenstaande mutaties bij de begrotingsaanlevering 2023 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 
Niet van toepassing. 
 
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 2021. 
2. Jaarrekening 2021. 
3. Eerste begrotingswijziging 2022. 
4. Begroting 2023. 

 
 
 



Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier] 
 


