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Geacht college, 
 
 
De CDA-fractie heeft onderstaande vragen over het tekort in de begroting bij het doelgroepenvervoer. 
Het verzoek is deze vragen, zo mogelijk, schriftelijk te beantwoorden tijdig voorafgaand aan de 
vergadering van de commissie Sociaal Domein van 22 juni a.s.. Als zodanig zijn deze vragen dan aan 
te merken als commissievragen. De schriftelijke beantwoording kan dan in de commissie van 22 juni 
a.s. besproken worden.  
Mocht schriftelijke beantwoording voorafgaand aan de commissie Sociaal Domein onverhoopt niet 
lukken, dan dient u deze vragen aan te merken als raadsvragen met het verzoek om schriftelijke 
beantwoording tijdig voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 juli a.s.. 
 
In de mededeling van Wethouder Hoelscher over het doelgroepenvervoer van 3 juni 2021 wordt het 
volgende gesteld.  
“Het is gebruikelijk dat in een begrotingswijzing van de Regio alle kosten worden opgevoerd die op 
een gemeentebegroting drukken. In dit specifieke geval was het dan ook de verwachting dat het 
bedrag inclusief de niet verrekenbare btw ad 9% gepresenteerd werd. Dit bleek echter niet het geval. 
Ook bij de begrotingswijziging stond niet expliciet vermeld dat het een bedrag exclusief btw betrof. 
Zodoende is er een verschil ontstaan. Hier is dus sprake geweest van een menselijke fout. Er is echter 
geen sprake van een structureel probleem. Met de Regio is hierover gesproken en wij zullen er naar 
de toekomst toe scherper op zijn dat de BTW wordt meegenomen in een begrotingswijziging.” 
 
Vraag 1: Wordt met begrotingswijziging van de regio gedoeld op tabel 3 uit het Raadsvoorstel van het 
doelgroepenvervoer van 16 april 2020? 

De diverse raadsvoorstellen van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek om tot inbesteding 
van het doelgroepenvervoer over te gaan bevatten veelal dezelfde teksten in de financiële paragraaf. 

Vraag 2: Is voor het raadsvoorstel doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek gebruik gemaakt van een 
door de regio aangeleverd teksten /format? 

Vraag 3: Kunt u een kopie van dit format verstrekken met de aanbiedingsmail van de regio? 

In de Raadsvergadering van 3 juni heeft de portefeuillehouder aangegeven dat de BTW fout in april is 
ontdekt bij de presentatie van de concept begroting van de regio.  
In de concept begroting van de regio (Bijlage 5 bij het Raadsvoorstel van 3 juni 2021) wordt op pagina 
89 voor de jaren 2022 en verder hetzelfde structurele bedrag gevraagd voor het WMO en 
Leerlingenvervoer van de gemeente Huizen als opgenomen in het raadsvoorstel van 16 april 2020 
(tabel 3 gemeentelijke bijdrage) voor het doelgroepenvervoer (WMO 651.000,- euro , 
Leerlingenvervoer 608.000,- euro) 
De CDA-fractie ziet derhalve in deze ontwerpbegroting geen aanleiding om  € 166.320,-  euro extra te 
reserveren in de Huizer begroting voor het doelgroepenvervoer. 
 
Vraag 4: Welke informatie uit de concept regiobegroting heeft bij u tot het inzicht geleid dat er een fout 
is gemaakt in de gemeentelijke begroting en dat er € 166.320,- euro extra gereserveerd moet worden 
voor het doelgroepenvervoer ? 
 
Vraag 5: Hoe moet het BTW bedrag (9%) van  € 166.320 euro gerelateerd worden aan de gevraagde 
Huizer bijdrage van de regio  € 1.259.000 (WMO 651.000,- euro , Leerlingenvervoer 608.000,- euro) ? 
 

Rutger Rebel 


