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Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 

 
In het raadsvoorstel ”Zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio 

Gooi en Vechtstreek” wordt vermeld over BV Vervoer: De Huizer bijdrage voor de BV Vervoer stijgt met € 

166.320 ten opzichte van de huidige raming 2022. Deze stijging is te wijten aan de niet compensabele 

btw. De gevraagde en de lokaal vertaalde bijdrage voor Vervoer BV was exclusief btw in de begroting van 

Huizen opgenomen terwijl de bijdrage inclusief btw op de gemeente drukt. Dit was ook zodanig in de 

businesscase verwerkt en leidt hiermee niet tot een aanpassing van de businesscase. Met de vertaling 

van de regiobegroting 2022 wordt dit in de Huizer begroting hersteld. Dit heeft ook gevolgen voor 2021“ 

 
Graag licht ik deze vermelding toe: 
 
BTW 
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. 

 

Overigens is de exacte hoogte van de extra raming voor het doelgroepenvervoer in onze begroting nog 

niet bekend. In de begroting is na verwerking van deze mutatie alle vervoer inclusief kostprijs verhogende 

BTW opgenomen, dus zowel voor leerlingen- als Wmo-vervoer. Voor leerlingenvervoer liggen er 

gerechtelijke uitspraken dat de BTW voor gemeenten niet fiscaal verrekenbaar is en ook niet als 

compensabele BTW kan worden verrekend. Daar is de BTW dus altijd kostprijsverhogend. Voor WMO- 

en gehandicaptenvervoer ligt dit anders: wanneer wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, kan de 

BTW verrekend worden. Samen met de Regio en een fiscaal adviseur onderzoeken we wat deze 

voorwaarden precies zijn. Vervolgens is het de vraag of eventuele aanpassingen maatschappelijk en 

politiek gewenst zijn. Dit vraagt enige tijd. We verwachten hier bij de begrotingsraad uitsluitsel over te 

geven.   

 

Maatregelen 

Eerder dit jaar, bij de bespreking van de voorgestelde regionale besparingsmaatregelen sociaal domein, 

heeft u als raad aangegeven positief te staan tegenover het voorstel om in regionaal verband het 

verhogen en eventueel differentiëren van de vervoerstarieven uit te werken. De verwachting is dat het 

gelijktrekken van de reizigersbijdrage met het OV wel iets oplevert aan extra inkomsten, maar geen 

substantieel bedrag (tonnen). In regionaal verband is met de adviesraden gesproken over het volledig 

doorbelasten van de kostprijs van een rit aan de medereiziger (niet met een medische indicatie). De 

adviesraden steunen onderzoek hiernaar. Nu subsidieert de gemeente ongeveer 70% van deze rit, 

zonder dat er een medische indicatie is. Belast je bij deze mensen de kostprijs volledig door, dan kan dit 

op regionaal niveau een substantieel bedrag opleveren.  

 

Wij houden u via de mededelingen op de hoogte van de verdere uitwerking van deze maatregelen.   



                                                                                                           

 

Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher 
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