
   

   

Besluit van college B&W van Huizen 

   

   

Zaaknummer / 
Documentnummer 

Z.219639 / D.1317870 

Datum document  

Onderwerp Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023-2026 VRGV 

Opsteller Bakker, Marianne 

Afdeling team Bestuurlijke en algemeen juridische zaken 

Portefeuillehouder N. Meijer 

Vergadering van ABM 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 29 april 2022 

 

Toelichting besluit 

   

   

Advies Onder verwijzing naar bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor 
te stellen: 
 
I Bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek als zienswijze inbrengen om:  

1. in te stemmen met de jaarstukken van de VRGV: 

a. met het positief exploitatieresultaat van € 991.659; 
b. dit resultaat aan de gemeenten terug te betalen; 
c. voor het aandeel van Huizen betekent dit een 

teruggave van € 143.942; 
d. deze teruggave te verwerken in de eerstvolgende 

begrotingsactualisering 2022. 



2. in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 
2023-2026 van de VRGV: 

a. de algemene bijdrage vanaf 2023 structureel te 
verhogen met € 82.276, de bijdrage voor 
bevolkingszorg met € 885 en dit te verwerken in 
de meerjarenbegroting 2023-2026 Huizen. 

3. de bijgaande zienswijze te versturen aan het dagelijks 
bestuur van de VRGV. 

II Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor 
de commissie ABM.  
 
   

  
   

  

   

   

Gewijzigd besloten  

   

   

Aanleiding De VRGV heeft de jaarstukken 2021 en de ontwerp-
programmabegroting 2023-2026 aan de raden van de 
deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van 
Huizen wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze 
kenbaar te maken. Het bestuur verwacht uiterlijk 26 mei 2022 
een reactie op de ontwerp-programmabegroting. Gelet op de 
raadsagenda van de gemeenteraad van Huizen is een reactie 
voor deze termijn niet mogelijk.  
 
Het Algemeen Bestuur van de VRGV betrekt de zienswijzen 
van de deelnemende gemeenten bij de besluitvorming over 
het jaarstukken 2021 ontwerp-programmabegroting 2023-2026 
in de vergadering van 6 juli 2022. 

   

   

Kaders • Gemeenschappelijke Regeling VRGV. 
• Wet veiligheidsregio’s. 
• Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek. 
• Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV). 
• Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2021. 
• Regionaal Beleidsplan 2021-2024 VRF & VRGV. 

   

   



Doel/beoogd effect Middels onderliggend raadsvoorstel wordt de raad van Huizen 
in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze in te dienen 
over de jaarstukken 2021 en ontwerp-programmabegroting 
2023-2026 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.  
  

   

   

Argumenten Zie raadsvoorstel. 

   

   

Kanttekeningen Zie raadsvoorstel. 

   

   

Alternatieven Geen. 

   

   

Financiën Zie raadsvoorstel. 

   

   

Participatie Niet van toepassing. 

   

   

Communicatie Het besluit en zienswijze over de jaarstukken 2021 en 
ontwerp-programmabegroting 2023-2026 van de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met daarin onderdelen 
van brandweer, gemeentelijke Bevolkingszorg en GHOR zal 
verzonden worden aan het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren 
waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals 
deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden bij het te 
nemen besluit op 6 juli 2022 over de vaststelling van de 
jaarstukken 2021 en de ontwerp-programmabegroting 2023-
2026. 

   

   

Uitvoering en evaluatie De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2021 en de 
begroting 2023-2026 door het algemeen bestuur van de 
VRGV, met medeweging van uw zienswijze, is geagendeerd 
op 6 juli 2022. Dit is conform het bepaalde in de GR en 
daarmee wordt voldaan aan de verplichting van aanlevering 
aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.  
 
Op grond van het schema van de raads- en 
commissievergaderingen 2022 van de gemeente Huizen vindt 
de commissiebehandeling ABM plaats op 19 mei 2021 en de 



raadsbehandeling op 2 juni 2022. Voor 26 mei mei wordt de 
reactie van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de 
vaststelling van de ontwerp-programmabegroting door het 
algemeen bestuur op 6 juli 2022. Gelet op de raadsagenda van 
de gemeenteraad van Huizen is een reactie voor deze datum 
niet mogelijk. De VRGV is hiervan op de hoogte gebracht. 
Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden 
toegezonden. Gelet op de planning van de bestuurlijke 
behandeling in Huizen is het voorstel om na bespreking in de 
raadscommissie de conceptzienswijze te versturen aan het 
algemeen bestuur van de VRGV, onder voorbehoud van 
goedkeuring in de raad.  

   

   

Geheimhouding Geen. 

   

   

Mede geadviseerd door Financiën, Jeroen Mast 
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