
 

 

 Raadsvoorstel 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Zienswijzen resultaatsbestemming jaarrekening 2021 en begroting 2023 

van de regio Gooi en Vechtstreek 
 
 
Raadsvergadering 30 juni 2022, agendapunt 7 
 - zie apart besluitblad - 
  
Datum raadsvoorstel 24 mei 2022 
Bijlage(n) 4 
Zaaknummer Z.221836/D.1338355 
Behandeld in commissies Gecombineerde commissies 15 juni 2022, agendapunt 6 
Portefeuillehouder Wethouder G. Rebel 
Informatie bij Rudi van Zuiden 
E-mail / telefoonnummer w.vanzuiden@huizen.nl / (035) 528 14 35 

 

Voorstel 
Als zienswijze naar de regio Gooi en Vechtstreek aangeven dat: 

1. ingestemd wordt met het voorstel voor resultaatsbestemming 2021 in de jaarrekening 
2021; 

2. ingestemd wordt met de begroting 2023. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Bij brief van 14 april 2022 zijn de financiële stukken van de Regio voor een zienswijze van de 
raad aangeboden. Het betreft de regiobegroting 2023-2026 en de jaarrekening 2021 voor wat 
betreft de bestemming van het resultaat. 
 
Argumentatie
Beslispunt 1.: Voorlopige jaarstukken 2021 en ontwerpvoorstel resultaatbestemming 2021 
De jaarrekening 2021 laat een voordelig resultaat op de uitvoering van de programma’s zien van  
€ 929.919. Hierin zijn alleen de vastgestelde mutaties op reserves meegenomen. 
 
1. Voorstel Regio mutaties reserves: Er wordt voorgesteld om reservemutaties uit te voeren die 
een verplichtend karakter hebben maar nog niet zijn vastgesteld.  
Toelichting: Het gaat hierbij (per saldo) om dotaties aan reserves die leiden tot een 
verslechtering van het rekeningresultaat van € 1.225.378. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
• doteren van € 200.112 aan de reserve Werken aan werk; 
• doteren van € 95.807 aan de reserve Dak- en thuisloosheid; 
• doteren van € 97.051 aan de reserve Bescherming en opvang; 
• doteren van € 32.258 aan de reserve Laaggeletterdheid; 
• doteren van € 754.920 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAV); 
• doteren van € 132.500 aan de reserve Nieuwe meldkamer ambulancezorg 2025; 
• onttrekken van € 87.270 aan de reserve rampenbestrijding (GHOR). 

Advies: Wij kunnen instemmen met deze reservemutaties gezien het verplichte karakter. 
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Na verwerking van deze mutaties resteert een negatief resultaat zien van € 295.460, op een 
lastentotaal van ongeveer € 112 miljoen (=0,26% afwijking van het lastentotaal). Het negatieve 
resultaat is als volgt opgebouwd. 

 
 
2. Reserve Bescherming en Opvang (B&O) 
Bij het instellen van de reserve Bescherming en Opvang hebben gemeenteraden afgesproken 
dat de bestemmingsreserve maximaal € 2 miljoen mag bedragen. Ultimo 2021 komt deze 
reserve op een totale hoogte van € 3.035.780. Er is sprake van een overschot van € 1.035.780.  
 
Voorstel Regio balansreservering reserve B&O: De regio stelt voor om van dit overschot ad. € 
1.035.780 een bedrag van € 545.707 te reserveren voor de vergoeding van de meerkosten 
Sociaal Domein 2021. Na deze reservering resteert een totaal van € 2.490.073 in de reserve 
Bescherming en Opvang. 
Toelichting: Ook in 2021 hebben aanbieders meerkosten gemaakt om de zorg te continueren in 
de coronacrisis. Gemeenten zijn voor deze meerkosten tot 1 januari 2022 ook gecompenseerd 
door het Rijk. In 2021 zijn er nog geen vergoedingen hiervoor uitgereikt. De verwachting is dat de 
zorgaanbieders deze kosten nog in rekening zullen brengen bij de Regio. 
Advies: Wij kunnen instemmen met deze balansreservering vanuit reserve Bescherming en 
Opvang gezien de verwachting dat hier nog kosten tegenover komen die betrekking hebben op 
2021. 
 
3. Afrekening 
Het resterende overschot in de reserve Bescherming & Opvang van € 490.073 (=€ 2.490.073-€ 
2.000.000) wordt gerestitueerd aan gemeenten. Daarnaast is er sprake van een negatief 
jaarrekeningresultaat over 2021 van € 295.460. 
 
Voorstel Regio rekeningresultaat verrekenen met overschot Bescherming en Opvang: De regio 
stelt voor om het nadelig resultaat van de jaarrekening 2021 van € 295.460 te verrekenen met 
het overschot op de reserve bescherming en opvang van € 490.073 en het restant van € 194.613 
te restitueren aan gemeenten. 
Toelichting: De Regio zal de afrekening opstellen op basis van een nacalculatorische 
verdeelsleutel (inwoners). Deze afrekening zal echter pas opgemaakt worden na vaststelling van 
de jaarstukken. Uitgaande van een Huizer aandeel van 16% zal dit voor Huizen neerkomen op 
een restitutie uit de reserve Bescherming en Opvang van € 79.412 en een te betalen afrekening 
van € 47.274. Per saldo ontvangt Huizen naar verwachting € 32.138 van de Regio m.b.t. 
jaarrekening 2021. 
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Advies: Wij kunnen instemmen met deze verrekening gezien de praktische uitvoering van deze 
twee onderlinge afrekeningen/ geldstromen. De twee afrekeningen zullen wel separaat in de 
Huizer administratie worden verwerkt. 
 
4. Aanpassen van de ratio weerstandscapaciteit 
Voorstel Regio ratio weerstandscapaciteit: Vaststellen dat de ratio weerstandscapaciteit van de 
Regio over 2021 0,82 bedraagt en daarmee de norm “ratio weerstandscapaciteit dient minimaal 
1,0 te zijn” niet na te leven. 
Toelichting: In 2016 hebben de colleges van de regiogemeenten de nota “spelregels verbonden 
partijen” opgesteld. In deze spelregels is onder andere opgenomen dat de ratio van de 
weerstandscapaciteit van de Regio minimaal 1,0 dient te zijn. Na opstelling van de jaarrekening 
2021 bedraagt de ratio van de weerstandscapaciteit echter 0,82. Dat betekent dat de Regio bij 
het provinciaal toezichtkader matig scoort op dit onderdeel. De omvang van de 
weerstandscapaciteit is echter geen harde norm maar wordt bepaald door gemeenten. De 
gevolgen van de lagere ratio dient wel betrokken te worden in de lokale risicoparagraaf. 
Advies: Wij kunnen instemmen met het voorstel om de ratio weerstandscapaciteit van 1,0 voor 
2021 niet na te leven. Omdat de regiogemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de Regio 
zijn zij altijd achtervang. Hierdoor kan volstaan worden met een lagere weerstandscapaciteit.  
N.b. Bij de jaarstukken 2020 was de ratio voor 2020 op 0,75 vastgesteld. 
 
Beslispunt 1.: Regiobegroting 2023-2026 
Algemeen 
Met de begroting geeft de Regio Gooi en Vechtstreek uitvoering aan de financiële kaders van 
gemeenten. De in 2021 gevraagde bezuinigingsmaatregelen op de gemeentebijdrage worden 
volgens planning uitgevoerd en geïmplementeerd bij de diensten en eenheden. Met de 
ontwikkeling van de organisatie is de verwachting dat het wegvallen van de gemeentebijdrage 
Weesp binnen de programmabegroting opgevangen kan worden. Door de krachten van diensten 
(GGD en Jeugd & Gezin) en eenheden (Sturing en Inkoop & Contractbeheer) te bundelen, een 
strategische heroriëntatie op de huisvesting en het bundelen en digitaliseren van werkprocessen 
is de verwachting dat daarbij de kwaliteit van dienstverlening voor inwoners en gemeenten op 
peil gehouden kan worden.  
 
Zoals aangekondigd in de kaderbrief ziet de Regio Gooi en Vechtstreek – net als gemeenten – 
de noodzaak om informatieveiligheid te verbeteren. De omvang van risico’s vraagt een 
structurele versterking van de bedrijfsvoering op het terrein van ICT. Deze versterking heeft een 
verhoging van de gemeentebijdrage tot gevolg van regionaal € 250.000.  
In de ontwerp-Programmabegroting 2023 wordt voldoende ingegaan op de door de wethouders 
financiën eind 2021 bij de Regio Gooi en Vechtstreek ingebrachte uitgangspunten voor het 
opstellen van de programmabegroting 2023, waaronder de wijze van indexatie van lonen en 
prijzen (uitsluitend over materiele contracten).  
 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
Toegankelijkheid
Niet van toepassing.
 
Alternatieven
Niet van toepassing. 
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Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn
De regio vraagt om zienswijzen uiterlijk 1 juli a.s. kenbaar te maken. 
 
Financiële paragraaf
Jaarrekening 2021 
De financiële gevolgen zullen na ontvangst van de afrekening per gemeente in de begroting 
2022 worden opgenomen via de begrotingsactualisering. De afrekening op grond van de 
jaarrekening van het onderdeel GAD wordt financieel vertaald bij de begrotingsaanlevering 2023 
en meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2023.  
 
Regiobegroting 2023-2026 
Op basis van de nu voorliggende regiobegroting 2023 stijgt de totale gemeentelijke bijdrage voor 
de gemeente Huizen van € 9.069.493 in 2022 naar € 9.334.115 (excl. btw) in 2023. Op pagina 8 
van de begroting 2023 is een overzicht opgenomen waarin het verloop van baten en lasten 
inzichtelijk wordt gemaakt tussen de begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023. 
 
In onderstaande tabel zijn de uit de ontwerpbegroting 2023-2026 voortvloeiende financiële 
gevolgen voor Huizen opgenomen. 
 

 
 
Per saldo is sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 205.758 (zie A). De 
verhoging van de Huizer bijdrage in de ontwerpbegroting 2023-2026 is hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de nominale prijsontwikkeling van materiële en personele kosten, de NEA-index, een 
actualisatie van het totale regionale inwoneraantal alsmede het inbedden van de structurele 
versterking van de bedrijfsvoering (door ons berekend Huizer aandeel van € 41.500). Na aftrek 
van de compensabele BTW van de GAD (zie B) en de inzet van de stelpost nominale 
prijsontwikkeling (zie C) resteert een financieel effect van € 38.847 nadelig (zie D). Hierop dient 
nog het resultaat van de GAD, die doorbelast wordt aan de burger, in mindering te worden 
gebracht. De voorliggende regiobegroting heeft zodoende een positief effect op het 
begrotingsresultaat 2023 van €  21.611 (zie E). 
 

Onderdeel Gemeente Huizen 
begroting jaarschijf 

2023

Gevraagde bijdrage 
Regiobegroting 
jaarschijf 2023

Verschil 
(+ = voordeel,

- = nadeel)

Opmerkingen

1 RVE Sturing 768.079 772.452 -4.373
2 RVE Inkoop en contractbeheer 364.553 380.913 -16.360
3 RVE Maatschappelijke Dienstverlening 366.717 381.360 -14.643
4 RVE Jeugd Gezondheidszorg 1.461.504 1.469.723 -8.219
6 RVE Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) 296.056 300.369 -4.313
7 RVE Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 0 0 0
8 RVE Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) 4.538.000 4.598.458 -60.458
9 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie (P&O) 9.434 0 9.434

10 BV Vervoer 1.294.203 1.401.029 -106.826 Inclusief BTW *¹
A  TOTAAL 9.098.546 9.304.304 -205.758
B GAD (baten compensabele BTW in exploitatie afvalstoffen-

heffing doorberekend)
12.696 2024: € 12.552

2025: € 11.543
2026: € 11.928

C Inzet stelpost nominale prijsontwikkelingen 154.215 *²
D Financieel effect gemeentebegroting 2023 -38.847 (D = A + B + C)
E Totaal effect begrotingsresultaat 2023 21.611 (E = D - GAD)
E Totaal effect begrotingsresultaat 2024 32.909
E Totaal effect begrotingsresultaat 2025 23.566
E Totaal effect begrotingsresultaat 2026 26.797
*¹ Leerlingenvervoer is inclusief BTW, WMO-vervoer is exclusief BTW
*² Huizer aandeel in Regionale nominale prijsontwikkelingen
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De gevraagde GAD-bijdrage voor 2023 is € 60.458 hoger dan waarmee in de 
gemeentebegroting rekening is gehouden. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de indexering uit 
de kadernota. De verhoging wordt aan de burger doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing 
via de exploitatie afvalstoffenheffing 2023. De in de exploitatie afvalstoffenheffing door de te 
berekenen BTW wijzigt evenredig. Dit geeft een BTW-voordeel voor 2023. De jaren 2024 t/m 
2026 laten een vergelijkbaar beeld zien. 
 

 
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling van de 
regio en bestuurlijke afspraken voor wat betreft de procedure over voorstellen inzake de 
bestemming van de regionale rekeningresultaten, is uw raad bevoegd tot het indienen van een 
zienswijze.
 
Collegeprogramma
Niet van toepassing. 
 
Begroting
Diverse onderdelen van veel programma’s zijn gerelateerd aan regionale samenwerking.
 
Eerdere besluiten
Niet van toepassing. 
 
Voorgeschreven procedure
Geen vormeisen. 
 
Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie
Niet van toepassing. 
 
 
 
 
 

GAD meerjarig Bijdrage GAD Huizen 
cf regiobegroting

Gemeentebegroting 
klp 7213000

Bijstelling raming 
(+ = voordeel, - = nadeel)

2023 4.598.458 4.538.000 -60.458
2024 4.598.771 4.539.000 -59.771
2025 4.548.968 4.494.000 -54.968
2026 4.550.801 4.494.000 -56.801

Effect op BTW
(+ = voordeel, - = nadeel)

2023 12.696
2024 12.552
2025 11.543
2026 11.928
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Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden. 
2. Voorlopige jaarstukken 2021. 
3. Ontwerpvoorstel resultaatbestemming jaarstukken 2021. 
4. Regiobegroting 2023-2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de gecombineerde vergadering van de commissies Sociaal Domein, 
Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en Middelen van 15 juni jl.. 
De fractievertegenwoordigingen in de gecombineerde commissie van Leefbaar Huizen, CDA, PvdA, 
GroenLinks, SGP en Transparant Huizen adviseren u in te stemmen met het voorstel.  
De fractievertegenwoordigingen van VVD, D66 en ChristenUnie namen het voorstel mee terug voor 
nader fractieberaad.  
De fractievertegenwoordiging van Dorpsbelangen Huizen adviseert u in te stemmen met het 2e 
beslispunt (begroting 2023), maar niet met het eerste beslispunt (bestemming jaarresultaat 2021). 
 
 

Burgemeester en wethouders, 
  
 
 

 

  
  
De secretaris De burgemeester 


