
RECAPITULATIE RISICOPARAGRAAF Bijlage 2

cijfers x € 1.000

programma 2022 2023 2024 2025 2026

Algemeen bestuur en dienstverlening

‐

Openbare orde en veiligheid

‐

Beheer en inrichting openbare ruimte

GNR; uittreden gemeente Amsterdam en prov. Noord Holland nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel

(Onderzoek) samenwerking met nieuwe participanten GNR voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel

Sociale Infrastructuur

Reactivering investeringen onderwijs ‐70 ‐102 ‐103 ‐103 ‐103

Verordening voorziening huisvesting onderwijs ‐50 ‐50 ‐50 ‐50 ‐50

BTW‐regime sportaccommodaties (SPUK) ‐14

Maatschappelijke ondersteuning

Openeinderegelingen / sociaal domein ‐123 ‐245 ‐385 ‐385 ‐385

Regionale aanbesteding hulpmiddelen Wmo ‐166 ‐166 ‐166 ‐166 ‐166

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing ‐8 ‐8 ‐8 ‐8

Overdracht bodemtaken naar gemeenten

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

‐

Overige / overhead

Ontvlechting gemeente Weesp uit div.gemeenschappelijke regeling ‐56 ‐56 ‐56 ‐56 ‐56

Risico datalek / overtreding privacywetgeving (AVG) nadeel

Fusie regionale archiefdiensten ‐101 ‐101 ‐101 ‐101

Totaal risicoparagraaf stand vjrsnota 2022 ‐478 ‐728 ‐869 ‐869 ‐869

waarvan tekortverminderend 0 0 0 0 0

waarvan tekortverhogend ‐478 ‐728 ‐869 ‐869 ‐869
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Toelichting risicoparagraaf 
 
Programma Algemeen bestuur en dienstverlening 
 
Wijzigingen t.o.v. peilmoment decemberactualisering 2021: 
 - 
 
Programma Openbare orde en veiligheid 
 
Wijzigingen t.o.v. peilmoment decemberactualisering 2021: 
 - 
 
 
Programma Beheer en inrichting openbare ruimte 
 
Wijzigingen t.o.v. peilmoment decemberactualisering 2021: 
 - 
 
Goois Natuur Reservaat (GNR): uittreden gemeente Amsterdam en Provincie Noord Holland 
In 2021 is overeenstemming bereikt over het uittreden uit het Goois Natuurreservaat van de gemeente 
Amsterdam met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en de provincie Noord Holland per 1 januari 
2022. Beide vertrekkende participanten betalen een uittreedvergoeding waaruit circa 16 jaar de 
wegvallende participantenbijdrage aan het GNR kan worden gedekt. Bij het opmaken van de 
jaarrekening wordt nog onderzocht hoe de uittreedbijdragen beheerd gaan worden. Daarna zal een 
voorstel naar de raden van de 5 Gooise gemeenten gaan hoe om te gaan met de inzet van deze 
uittreedsommen en een eventuele ingroei van de bijdragen van de achterblijvende participanten.  Op 
dit moment kunnen voor de komende jaren hiervoor nog geen bedragen worden opgenomen in de 
risicoparagraaf omdat dit afhankelijk is van te maken keuzes. Vooralsnog wordt daarom een risicopost 
opgenomen met PM-nadeel. 
 
 
Programma Sociale infrastructuur 
 
Wijzigingen t.o.v. peilmoment decemberactualisering 2021: 
 - 

 
Lokaal onderwijsbeleid; reactivering investeringen 
In het verleden zijn op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een groot aantal 
onderwijsaccommodaties gereactiveerd waarbij ter dekking van de kapitaallasten een 
afschrijvingsreserve is gevormd. Dit betekent dat in de begroting er feitelijk geen rekening is gehouden 
met de continuïteitsverplichting van deze accommodaties. 
 
Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een aantal jaren geleden bepaald voor welke 
gebouwen voor de gemeente een reële continuïteitsverplichting bestaat. Van deze gebouwen zijn de 
betreffende kapitaallasten opgenomen in de risicoparagraaf zodat ook in het meerjarenperspectief 
rekening wordt gehouden met deze continuïteitsverplichting. Op dit moment betreft dit een achttal 
locaties.  
 
Zoals het zich nu laat aanzien zal de continuïteitsverplichting zich op (middellange) termijn voordoen 
voor al deze accommodaties. Daarom is er voor gekozen om het volledige risico op te nemen in de 
laatste jaarschijf. De totale omvang wordt begroot op afgerond € 114.000. Dit risico wordt als zeer 
groot aangemerkt (90%). Op basis van het nieuwe (nog op te stellen) Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
zal deze risicopost worden geactualiseerd. 
 
 
Onderwijshuisvesting: Nieuwe Verordening voorziening huisvesting onderwijs 
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet 
onderwijs. Gemeenten dragen (onder andere) de kosten van nieuwbouw en uitbreiding en ontvangen 

2



     
 

 
 

daarvoor geld via het gemeentefonds. Door middel van een gemeentelijke verordening huisvesting 
onderwijsaccommodaties wordt dit geld, op basis van normbedragen, verdeeld.  
 
Om verschillende redenen bleven de normbedragen in de verordening voor het bouwen van scholen 
de afgelopen jaren, ondanks jaarlijkse indexatie, ver achter op de daadwerkelijke kosten. 
Daarom zijn in de verordening (vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2019) de 
normbedragen 2019, overeenkomstig het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), met 40% verhoogd. Daarnaast is in de verordening een toeslag van 8% opgenomen voor de 
eisen van Frisse Scholen klasse B en gedeeltelijk voor energie neutrale gebouwen (ENG). Tevens is 
een conjunctuurtoeslag (uit balans zijn van vraag en aanbod) opgenomen volgens de index van het 
Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB), die geldt op het moment van het jaar van de aanvraag. Dit 
kan een plus of een min toeslag zijn afhankelijk van een opgaande of neergaande conjunctuur. 
Overigens worden ENG-eisen grotendeels door het schoolbestuur gefinancierd. Dit onder andere door 
het inbrengen van de besparingen op energiekosten over de eerstkomende 20 jaar. 
 
De meerkosten (kapitaallasten) als gevolg van de vaststelling van de VVHO en de toeslag, voor de 
scholen waarvan de (ver)nieuwbouw reeds in de begroting zijn vertaald (prijspeil 2017), worden 
geraamd op structureel € 43.600 (prijspeil 2022). Dit risico wordt als zeer groot (90%) aangemerkt. Het 
gaat hierbij om de Van der Brugghenschool en de Rehobothschool. De kapitaallasten zijn in de 
risicoparagraaf opgenomen, zodat deze ook in het financieel meerjarenperspectief worden 
doorgerekend.  
 
Daarnaast is de verduurzaming en revitalisering van de Springplankschool in de begroting vertaald 
(prijspeil 2017). In de huidige (model)verordening is renovatie niet genormeerd en is de vergoeding 
een resultante van onderling overleg. Het is zeer aannemelijk dat gezien de huidige markt het huidige 
begrote bedrag hiervoor eveneens ontoereikend is. Als ook hier wordt uitgegaan van een vergelijkbare 
verhoging dan bedraagt het financieel risico structureel € 15.730 (prijspeil 2022). De kans hierop wordt 
als “groot” aangemerkt (70%). 
 
Herziening btw-regime sportaccommodaties 
De Nederlandse sportvrijstelling is per 1 januari 2019 gewijzigd. Tot dan toe konden gemeenten, 
sportverenigingen en sportstichtingen de btw, die aan hen in rekening werd gebracht, in aftrek 
brengen. Het recht op aftrek is, mede vanwege Europese jurisprudentie, komen te vervallen.  
Deze verruiming van de sportvrijstelling leidt tot een structurele extra belastingopbrengst voor de 
Rijksoverheid. Daartegenover staan de extra kosten voor gemeenten, sportverenigingen en 
sportstichtingen. Om de kostenstijging voor gemeenten te beperken heeft het kabinet een 
subsidieregeling in het leven geroepen voor vooralsnog 5 jaar; Regeling specifieke uitkering 
stimulering sport (hierna te noemen: SPUK).   
 
De SPUK-regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. Tot bestedingen 
worden gerekend investeringen in hardware, zoals de bouw en onderhoud van accommodaties, en 
exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een accommodatie.  
 
Voor 2021 was er € 182 miljoen subsidie beschikbaar. Gemeenten hadden over 2021 voor  
€ 241,2 miljoen aangevraagd. Omdat het totaal van de aangevraagde uitkeringen het beschikbare 
budget overschrijdt, zijn de aanvragen naar rato verleend. De definitieve rato is 76,94%. Uitgaande 
van het door de gemeente Huizen aangevraagde bedrag van afgerond € 64.360 gaat het om een 
extra last van afgerond € 15.000. Het percentage uitkering naar rato is in 2021 lager dan voorgaande 
jaren (afgerond 77% in 2021, afgerond 80% in 2020 en afgerond 82% in 2019).  
 
Voor 2022 is een hoger subsidiebedrag beschikbaar dan voor 2021 (€ 185 miljoen). Dit is gelijk aan 
2019. Het gegeven dat sinds 2019 het subsidieplafond steeds is overschreden maakt dat het risico op 
overschrijding van het subsidieplafond voor het komend jaar als zeer groot (90%) wordt aangemerkt. 
Voor 2022 wordt vooralsnog een risicopost opgenomen van € 15.000. 
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Programma Maatschappelijke ondersteuning 
 
Wijzigingen t.o.v. peilmoment decemberactualisering 2021: 
 Sociaal domein/openeinde regelingen: risicopost opgenomen voor niet realisatie lumpsum 

financiering specialistische begeleiding Wmo en Jeugd. 
 
Sociaal domein/openeinde regelingen 
De begroting kent veel ‘openeinderegelingen’. Deze bevinden zich binnen het Sociaal Domein. 
Budgetten hiervoor zijn niet altijd precies te voorspellen en de financiële effecten zijn niet of slechts 
beperkt door de gemeente te beïnvloeden. Zeker op de korte termijn. Het zijn ook regelingen waar 
(onder voorwaarden) altijd een beroep op kan worden gedaan, ook al ontstaat hierdoor een tekort op 
het budget. 
 
Zoals alle ramingen zijn ook de budgetten voor WMO en Jeugdzorg reëel begroot. Deze budgetten 
zijn namelijk doorgerekend op basis van de rekeningcijfers 2020 en de realisatiecijfers over het eerste 
halfjaar 2021. In de voorjaarsnota 2021 is gerapporteerd over de benodigde structurele 
lastenverhoging van deze doorrekening. Bij de voorjaarsnota 2022 zal de prognose over 2022 worden 
opgesteld welke mede dient als basis voor de begroting 2023. 
 
Bij de vaststelling van de begroting 2021 zijn maatregelen genomen om te komen tot een structureel 
sluitende begroting. Voor een groot deel betrof dit bezuinigingsmaatregelen voor WMO en Jeugdzorg. 
Om te komen tot realisatie van deze bezuinigingen zijn inmiddels een aantal concrete maatregelen 
genomen die ook al tot resultaten hebben geleid. Voor wat betreft de bezuinigingstaakstelling 
invoering lumpsum bekostiging van specialistische begeleiding WMO en Jeugd is het echter onzeker 
in hoeverre deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. Voor deze bezuiniging, die in totaal moet 
oplopen naar € 550.000 in 2024, wordt het risico van niet realiseren ingeschat op 70%. 
Bij het niet (volledig) realiseren van bezuinigingen Sociaal Domein, zullen afhankelijk van de 
ontwikkeling van het begrotingsresultaat mogelijk aanvullende maatregelen moeten worden genomen.  
 
In de begroting is tevens met ingang van jaarschijf 2023 een taakstellende bezuinigingspost 
opgenomen op basis van de (van het Rijk) nog te ontvangen middelen Jeugdzorg naar aanleiding van 
de uitspraak van de arbitragecommissie. Hiervan mag 75% als (inkomsten)stelpost in de begroting 
worden opgenomen. Zodra duidelijkheid wordt verkregen van het nieuwe kabinet omtrent de definitief 
te ontvangen middelen Jeugdzorg, zal deze stelpost (indien mogelijk) volledig worden afgeraamd. 
 
Als de definitieve middelen Jeugdzorg lager worden vastgesteld zal invulling van de restant stelpost 
plaatsvinden via passende maatregelen zodat het structureel evenwicht wordt hersteld. Hier zullen 
dan nadere voorstellen voor worden gedaan.  
 
Behoudens het risico omtrent de ingeboekte bezuinigingen door invoering van lumpsum financiering 
specialistische begeleiding WMO en Jeugd, wordt er, gezien de in de begroting opgenomen reële 
ramingen, de reeds gerealiseerde ombuigingen uitgaven Sociaal Domein en de door het Rijk 
toegezegde extra middelen Jeugdzorg, voor het overige vooralsnog geen risicopost opgenomen. 
 
Regionale aanbesteding hulpmiddelen WMO 
De regionale gemeenten Gooi en Vechtstreek hebben sinds 1 oktober 2014 een overeenkomst voor 
de levering en onderhoud/reparatie van hulpmiddelen WMO (woon- en rolstoelvoorzieningen). Deze 
overeenkomst liep van rechtswege af per 1 oktober 2021. Inmiddels is nogmaals besloten om de 
overeenkomst te verlengen, en wel met een half jaar tot 1 april 2022.  
 
Bij deze verlenging zijn de tarieven aanzienlijk verhoogd om deze meer marktconform te maken. 
Oorzaak van deze stijging is dat er steeds meer maatwerk (dat wil zeggen: buiten het voorkeurspakket 
casu quo all-in tarief om) moet worden geboden, bij zowel aanschaf als aanpassing van hulpmiddelen. 
Hierdoor is ook het personeelsbestand bij de leveranciers groter geworden.  
 
Via aanbesteding zal het nieuwe contract ingaan op 1 april 2022. Hierbij worden tariefstijgingen 
verwacht van 20% tot 30%. Uitgaande van de stijging van 25% zal sprake zijn van een kostenstijging 
van circa € 184.000. De kans hierop moet als “zeer groot” worden aangemerkt (90%).  
De financiële effecten van de aanbesteding zullen worden meegenomen bij de opstelling van de 
begroting 2023 (inclusief het effect voor 2022) waarbij gelijktijdig deze risicopost komt te vervallen.  
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Programma Ruimtelijke en economische  ontwikkeling 
 
Wijzigingen t.o.v. peilmoment decemberactualisering 2021: 
 Privatisering gemeentelijk bouwplantoetsing: ingangsdatum risico verschoven naar 1-1-2023 
 
Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing en -toezicht 
De Eerste Kamer nam op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan. 
De invoering van de Wkb was voorzien per 1 januari 2021 (gelijktijdig met de Omgevingswet), maar 
als gevolg van de coronacrisis is de invoering uitgesteld naar 1 januari 2022. Eind mei 2021 heeft de 
minister laten weten dat de beoogde invoeringsdatum met een half jaar werd verplaatst naar 1 juli 
2022. Inmiddels is de invoering wederom uitgesteld  tot 1 januari 2023. De Wkb is gekoppeld aan de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 
Door deze nieuwe datum is er meer tijd om met de Wkb te oefenen. Tot de invoering worden namelijk 
landelijk pilots uitgevoerd met de eenvoudigere bouwprojecten. Als uit de pilots blijkt dat het stelsel 
onvoldoende werkt of de kosten teveel stijgen, dan kan de minister besluiten de wet alsnog op 
onderdelen aan te passen. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Er wordt gestart met de eenvoudige 
bouwprojecten (in Huizen is dat circa 95% van het totaal aantal bouwprojecten). Op een later moment 
wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten. 
 
Dit betekent in elk geval dat gemeenten zeker tot 1 januari 2023 verantwoordelijk blijven voor het 
toetsen aan de bouwtechnische voorschriften, zowel in het kader van vergunningverlening als van het 
toezicht op de uitvoering. 
 
Zoals het er nu naar uitziet zullen met ingang van 2023  stapsgewijs de processen in de bouwkundige 
toetsing worden geprivatiseerd. Mogelijk dalen als gevolg hiervan de legesinkomsten. De VNG heeft 
aan de minister gevraagd om een toezegging dat er voldoende financiële compensatie komt als uit 
onderzoek blijkt dat gemeenten de Wkb niet budgetneutraal kunnen invoeren. Op basis van de 
impactanalyse van de VNG, waarbij ervan wordt uitgegaan dat bij 10% van de bouwprojecten geen 
positieve verklaring zit, worden de kosten ingeschat op afgerond € 11.000. De kans hierop wordt als 
“groot” aangemerkt (70%).  
 
 
 
Financiën en algemene dekkingsmiddelen 
 
Wijzigingen t.o.v. peilmoment decemberactualisering 2021: 
 Herijking gemeentefonds:  vervallen i.v.m. financiële vertaling via maartbrief/meicirculaire  
 
 
 
Overige 
 
Wijzigingen t.o.v. peilmoment decemberactualisering 2021: 
 Vervallen: gevolgen coronacrisis 
 Fusie regionale archiefdiensten: risicobedrag verhoogd naar 100% 

 
 
Uittreden gemeente Weesp uit diverse gemeenschappelijke regelingen 
De gemeente Weesp is op 1 juni 2019 een ambtelijke fusie aangegaan met de gemeente Amsterdam. 
De gemeente Weesp blijft bestaan als zelfstandige gemeente totdat ook bestuurlijk wordt gefuseerd 
met de gemeente Amsterdam. Deze bestuurlijke fusie is officieel met ingang van 24 maart 2022 een 
feit. De gemeente Weesp neemt op dit moment deel in een viertal gemeenschappelijke regelingen 
waarin ook Huizen in deelneemt. Als gevolg van de bestuurlijke fusie zal Weesp uittreden uit deze 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
Uittreding brengt kosten met zich mee voor de overige participanten en het is daarom redelijk dat daar 
een vergoeding tegenover staat om de schade die de uittreding veroorzaakt (frictie- en 
desintegratiekosten) te compenseren. Daarnaast zullen de betreffende gemeenschappelijke 
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regelingen, als gevolg van deze uittreding, ook hun eigen uitgaven op termijn zo veel als mogelijk 
moeten terugbrengen. In een paar begrotingen is deels al rekening gehouden met de uittreding van 
Weesp. Op basis van een indicatieve berekening bedraagt voor Huizen het geschat financieel risico 
afgerond € 146.000. Voor de diverse gemeenschappelijke regelingen worden niet dezelfde 
risicopercentages gebruikt, waardoor het gemiddeld percentage uitkomt op 39%. 
 
 
Risico datalek / informatiebeveiliging 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, als onafhankelijk toezichthouder in Nederland, die de 
bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt, in het toezichtkader 2018-2019 de 
uitgangspunten van dit toezicht vastgelegd. Zo moeten overheden kunnen aantonen dat zij in 
overeenstemming handelen met de AVG en hanteert de AP in haar toezicht een risicogerichte aanpak 
dat extra aandacht heeft voor mogelijke inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens waarbij 
grote groepen mensen kunnen worden geraakt. De AP richt zich de komende periode in het bijzonder 
op de overheid, de zorg en bedrijven die handelen in persoonsgegevens. 
 
De ervaring leert dat het merendeel van de datalekken ontstaat door menselijk handelen en een 
beperkt deel van dergelijke lekken ontstaat door ernstige tekortkomingen in de beveiliging. De AP kan 
bij overtredingen van de AVG hoge boetes opleggen. De beleidsregels met betrekking tot het bepalen 
van de hoogte van bestuurlijke boetes zijn aangescherpt.  
 
Binnen de ambtelijke organisatie wordt in een doorlopend bewustwordingstraject aandacht besteed 
aan vergroting van het privacybewustzijn van de medewerkers en het voldoen aan de in de AVG 
opgenomen bepalingen rondom het verwerken van persoonsgegevens. Menselijke fouten blijven 
mogelijk en kunnen leiden tot claims van betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt dan wel 
tot boetes opgelegd door de AP voor overtreding van de AVG. Het is lastig om de impact en de kans 
op een datalek te kwantificeren.  
 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een boete worden 
opgelegd van maximaal 2% van de omzet. De omvang van de begroting 2022 bedraagt afgerond 
€ 106 miljoen, zodat de boete maximaal € 2.120.000 zou bedragen. Uitgaande van het feit dat er tot 
dusver landelijk al veel datalekken worden gemeld, maar dat daar tot nu toe geen boetes voor zijn 
opgelegd, wordt de kans op voordoen geschat op tussen de 0 en 10% en wordt vooralsnog het 
risicobedrag als PM geraamd. 
 
 
Fusie regionale archiefdiensten 
In de Gooi en Vechtstreek zijn in de loop der jaren twee archiefdiensten ontstaan: 
- het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum; voor de archieven van de gemeente Hilversum, 
Blaricum, Laren, Wijdemeren en van de regionale overheden (Regio en Veiligheidsregio). 
- het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen in Naarden; voor archieven van de gemeenten 
Gooise Meren en Huizen. 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van Gooise Meren en Hilversum hebben in april 2017 
besloten tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar een voorgenomen fusie van de 
archiefdiensten van Gooise Meren/Huizen en Hilversum. 
 
De fusie van beide archiefdiensten moet leiden tot de vorming van een stabielere en robuustere 
archieforganisatie, die in staat is om de drie belangrijkste opgaven voor nu en de nabije toekomst; (1) 
voldoen aan de minimale wettelijke taken, (2) verbetering van de digitale dienstverlening en (3) de 
transitie naar duurzaam digitaal archiefbeheer, onder andere door middel van een e-depot, adequaat 
op te pakken en uit te voeren. 
 
De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Huizen zijn in verregaande onderhandeling omtrent een 
fusie tussen de twee in de regio aanwezige archiefdiensten. Rapportage over een mogelijke fusie met 
ingang van 2023 is in een afrondende fase. 

 
Op basis van de geactualiseerde businesscase zou bij fusie de bijdrage van Huizen stijgen van € 1,94 
per inwoner tot € 4,37 per inwoner in 2023. Dit betekent een kostenstijging van uiteindelijk afgerond 
€ 101.000. Dit risico wordt in afwachting van de definitieve rapportage voor 100% opgenomen. 
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