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Het aan de raad voorsestelde besluit:

Proqram mabeqrotino 201 9-2022

1. De volgende zienswijzen indienen:

a) De gemeente Huizen gaat niet akkoord met de in de programmabegroting20lg-2020

opgenomen structurele financiering van de RSA en de MRA. Er is nog geen formeel

raadsbesluit over structurele financiering van de RSA en de MRA.

b) De gemeente Huizen wil graag de bijlage waarin de gemeentelijke bijdragen per gemeente

gepresenteerd worden niet alleen voor het voorliggende begrotingsjaar ontvangen maar in

meerjarig kader.

c) De gemeente Huizen wil voor de overige onderdelen (behoudens beslispunt 1b) graag de

huidige indeling van de programmabegroting handhaven voor de komende jaren. Het jaarlijks

wijzigen van de indeling in de programmabegroting bemoeilijkt het inzicht in de kosten van

dienstverlening van de Regio.

Jaarrekeninq 2017

2. Kennisnemen van de concept jaarrekening 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

3. Kennisnemen van het conceptvoorstel voor bestemming van het (voorlopige) positieve

rekeningresultaat

van € 12.761.316,-.

4. De volgende zienswijze indienen op de concept jaarrekening 2017 van de Regio Gooi en

Vechtstreek:

a) De gemeente Huizen gaat niet akkoord met het ontbreken van een afrekening waarbij de

kosten van

de dienstverlening op basis van nacalculatie wordt opgenomen. Hierdoor wordt de geleverde

dienstverlening niet zoveel mogelijk afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten per

gemeente maar op basis van begrote te leveren dienstverlening per gemeente.

5. De volgende zienswijze indienen op het bestemmingsvoorstelvan het rekeningresultaat 2017 van

de Regio Gooien Vechtstreek:

a) De gemeente Huizen stemt niet in met het bestedingsvoorstel om de overgebleven middelen

voor huishoudelijke hulp toelage (HHT) te reserveren in een nieuw te vormen reserve.

b) De gemeente Huizen stemt niet in met het voorstel om regionaal € 250.000,- te bestemmen

voor investeringen in het primaire proces en interne bedrijfsvoering van Jeugd en Gezin.
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c) De gemeente Huizen stemt niet in met het voorstelom regionaal€ 75.000,- te bestemmen
voor projecten in het kader van Alles in gezondheid.

De hiermee gemoeide bedragen terug te betalen aan de gemeenten.

Het door de raad qenomen besluit:

Overeenkomstig het daartoe strekkende voorstel van het college, vervat in zijn mededeling aan de
commissie ABM van 3 juli 2018, heeft de raad ingestemd met het laten vervallen van beslispunt
1a in het voorstel, waardoor dit beslispunt geen deel meer uitmaakte van de beraadslagingen en
besluitvorming.

Conform het aldus gewijzigde voorstel besloten.

De griffier, De

a

a
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Onderwerp: Zienswijze programmabegroting 2019-2022 Regio Gooi en Vechtstreek en opmerkingen
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Bijtage(n)
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Behandeld in de commissies

Portefeuillehouder

lnformatie bij
E-mail / telefoonnummer

28 juni 2018
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2.049793 I D.755394

Sociaal Domein 19 juni201B, Fysiek Domein 20 juni201B,

Algemeen Bestuur en Middelen 21 juni 2018

wethouder G. Rebel

Rudi van Zuiden

w.vanzuiden@huizen.nl / (035) 528 14 35

Voorstel

Proorammabeorotinq 201 9-2022

1. De volgende zienswijzen indienen:

a) De gemeente Huizen gaat niet akkoord met de in de programmabegroting20'19-2020 opgenomen

structurele financiering van de RSA en de MRA. Er is nog geen formeel raadsbesluit over structurele

financiering van de RSA en de MRA.

b) De gemeente Huizen wil graag de bijlage waarin de gemeentelijke bijdragen per gemeente

gepresenteerd worden niet alleen voor het voorliggende begrotingsjaar ontvangen maar in meerjarig

kader.

c) De gemeente Huizen wil voor de overige onderdelen (behoudens beslispunt 1b) graag de huidige

indeling van de programmabegroting handhaven voor de komende jaren. Het jaarlijks wijzigen van de

indeling in de programmabegroting bemoeilijkt het inzicht in de kosten van dienstverlening van de Regio

Jaarrekeninq 2017

2. Kennisnemen van de concept jaarrekening 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

3. Kennisnemen van het conceptvoorstel voor bestemming van het (voorlopige) positieve rekeningresultaat

van € 12.761.316,-.

4. De volgende zienswijze indienen op de concept jaarrekening 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek:

a) De gemeente Huizen gaat niet akkoord met het ontbreken van een afrekening waarbij de kosten van

de dienstverlening op basis van nacalculatie wordt opgenomen. Hierdoor wordt de geleverde

dienstverlening niet zoveel mogelijk afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten per gemeente

maar op basis van begrote te leveren dienstverlening per gemeente.

5. De volgende zienswijze indienen op het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2017 van de Regio

Gooi en Vechtstreek:

a) De gemeente Huizen stemt niet in met het bestedingsvoorstel om de overgebleven middelen voor

huishoudelijke hulp toelage (HHT) te reserveren in een nieuw te vormen reserve.

b) De gemeente Huizen stemt niet in met het voorstel om regionaal€ 250.000,- te bestemmen voor

investeringen in het primaire proces en interne bedrijfsvoering van Jeugd en Gezin.

c) De gemeente Huizen stemt niet in met het voorstel om regionaal € 75.000,- te bestemmen voor

projecten in het kader van Alles in gezondheid.

De hiermee gemoeide bedragen terug te betalen aan de gemeenten.
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Toelichtins op het te nemen besluit

Aanleiding

Door het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de jaarrekening 2017, enkele ontwerp-begrotings-

wijzigingen 2018 (volgt separaat voorstel over) en de programmabegroting 2019-2022 in procedure

gebracht. Daarbij bestaat voor de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de

programmabegroting. De jaarrekening 2017 ligt slechts ter kennisneming voor (de gemeenschappelijke

regeling kent ter zake geen zienswijzeprocedure). lndien gewenst kunnen gemeenten bij voorstellen met

financiële impact echter altijd bedenkingen inbrengen aan het algemeen bestuur. Voorgesteld wordt om

van deze mogelijkheid gebruik te maken, omdat wij van mening zijn dat op enkele onderdelen de onderling

afgesproken spelregels niet nageleefd worden.

Argumentatie

Proqrammabeorotinq 201 9-2022

Alqemeen / bestuurliike ontwikkelinoen

De Regio is een van onze belangrijkste verbonden partijen: op veel terreinen binnen regioverband vindt

beleidssamenwerking en -afstemming plaats, terwijl ook de intergemeentelijke beleidsuitvoering de

burgers op meerdere terreinen raakt (GGD, GAD). Ook in de nieuwe raadsperiode zal dus de nodige

aandacht en financiering moeten uitgaan naar de Regio, in een wellicht veranderend bestuurlijk landschap

gelet op de provinciale beleidsvoornemens (fusies) en het vertrek op termijn (in de volgende raadsperiode)

van Weesp. Daarbij geldt dat vanaf nu het nieuwe governance-model van kracht is: de besluitvorming

binnen de Regio is "versimpeld" (iedere gemeente 1 stem in het algemeen bestuur) en de beleidsmatige

aansturing vanuit het AB wordt versterkt.

ln het nieuwe collegeprogramma is verder een passage opgenomen over een betere democratische con-

trole op de Regio door middel van een duidelijke, gestructureerde en efficiënte informatievoorziening en

een betere afstemming van jaarplanningen van o.a. de Regio op de gemeentelijke raadscycli. Ons college

zal zich beraden over een zo gericht mogelijke uitvoering hiervan. De in 2019 vast te stellen regionale

samenwerkingsagenda 2019-2022 zal wat ons betreft daartoe zo smart mogelijk moeten worden opgezet.

Beslispunt la:
Door de gemeenteraad van Huizen is besloten de deelname aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ad

€ 1,50 per inwoner tot en met 2021 en de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) ad € 3,00 per inwoner

vanaf 2019 tot en met 2020 in de tijd te begrenzen. Dit is aan het algemeen bestuur van de Regio kenbaar

gemaakt in een brief van 19 juli 2017 (z.01BTB9). ln het collegeakkoord 2018-2022 is rekening gehouden

met structurele financiering van RSA en MRA voor € 4,50 per inwoner. Aangezien de beschikbaarstelling

van de benodigde middelen voor structurele financiering nog een raadsbesluit vereist, is de vraag of nog

onderstaande zienswijze moet worden ingediend.

De Regio heeft aangegeven dat de kosten van deze dienstverlening structureel zijn geworden doordat het

AB de programmabegroting 2019 - 2022 heeft aangeboden inclusief structurele financiering RSA en MRA.

De kosten van de RSA en de MRA zíjn niet concreet terug te vinden in de programmabegroting2019-2022

door de gewijzigde indeling. Bij navraag blijkt dat de kosten deel uitmaken van de diverse onderdelen van

de RVE Sturing.

ln te dienen zienswiize: De gemeente Huizen gaat niet akkoord met structurele financiering van de RSA en

de MRA aan de Regio. Er is nog geen formeel raadsbesluit over structurele financiering van de RSA en de

MRA.

Beslispunt 1b:

De bijdragen die de deelnemende gemeenten voor de diverse onderdelen moet betalen, worden

opgenomen in de bijlage "gemeentelijke bijdragen (zie blz. 64 - 72).ln dit overzicht wordt echter alleen de

bijdrage voor het voorliggende begrotingsjaar gepresenteerd.
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Dit geeft geen inzicht in de bedragen die de gemeente voor de jaren 2020 -2022 moet betalen. Omdat

enkele bijdragen in 2019 incidenteel beschikbaar zijn gesteld, is meerjarig inzicht in de te betalen bijdrage
per gemeente wel gewenst.

ln te dienen zienswiize: De gemeente Huizen wil graag de bijlage waarin de gemeentelijke bijdragen per

gemeente gepresenteerd worden niet alleen voor het voorliggende begrotingsjaar ontvangen maar in
meerjarig kader.

Beslisount 1c:

De gemeente Huizen wil voor de overige onderdelen (behoudens beslispunt I b) graag de huidige indeling

van de programmabegroting handhaven voor de komende jaren. Het jaarlijks wijzigen van de indeling in de
programmabegroting bemoeilijkt het inzicht in de kosten van dienstverlening van de Regio.

Financiële ontwikkelinqen

De bijdrage van Huizen aan de Regio stijgt in 2019. Op pagina I van de programmabegroting 2019-2022

is een overzicht opgenomen waarin het verloop van de baten en lasten inzichtelijk wordt gemaakt tussen

de begrotingen 2018 en 2019.

ln onderstaande tabel zijn de uit de programmabegroting2019-2022 voortvloeiende financiële gevolgen

voor Huizen opgenomen.

ffi ffi@llME[E¡ N@@ m
2 RVE lnkoop on contractbeheer

3 RVE Maatschappslüke Dienst\€rlening

4 RVE Jeugd Gezondheidszofg

6 RVE Gewêstelijke Gszondheidsdlenst (GGD)

7 RVE Regionale Ambulanco Voorzien¡ng (RAV)

I RVE Gewostelljko Añ€lstoftn Diðnst (GAD)

243.572

472.153

1.286.462

272.526

52.6r0

3.773,3U

13.679

257.910

460.162

1.238.924

257.U1
¿18.507

3.658.900

rs.oaf

14.338

-1 1.991

47.538
-14.885

4.103
-'1144U

-597I Samenwerking Personeel gn (P&o)

(baten conpensabele BTW ln €xplonatle afvalsloffen.heffing

doorb6rekônd) 2O2'l: €33.O75

2022: €33.075

GAD - (baten compensabele BTW in exploitatie afualstoffenheffing doorberekend)

De gevraagde bijdrage voor 2019 is € 114.434,- hoger dan waarmee in de gemeentebegroting rekening is
gehouden. Dit wordt aan de burger doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing via de exploitatie

afvalstoffenheffing 2019. De in de exploitatie afvalstoffen door te berekenen BTW wijzigt evenredig.

Dit geeft een BTW-voordeel voor 2019. Ðe jaren 2O2O tlm 2O22laten een vergelijkbaar beeld zien.

c ru

2019

2020

2021

2022

3.773.3U

3.823.700

3.816.400

3.816.400

3.658.900 - 164.800

3.658.900 - 157.500

3.658.900 - 157.500

3.658. -11 434

ffi ffi ffiffi
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Toe I ichti ng ond erdee I C: i nzet sfe/posf nomi nale prijsontwikkel i ng

De verhoging van de Huizer bijdrage in de programmabegroting2019-2022 is enerzijds veroorzaakt door

de nominale prijsontwikkeling van materiële en personele kosten. Anderzijds is de verhoging ontstaan

doordat de bijdrage aan het Regionaal Bureau Toerisme Gooi & Vecht (RBT) (regionaal€ 93.000,-) en de

functionaris gegevens-bescherming (regionaal € 93.000,-) in de programmabegroting 2019-2022 zijn

opgenomen. De verhoging die betrekking heeft op de nominale prijsontwikkeling (m.u.v. onderdeel GAD,

die via de afvalstoffenheffing aan de eindgebruiker wordt doorberekend) wordt in de begroting van Huizen

opgevangen door de stelpost nominale prijsontwikkeling.

Jaarrekeninq 2017

De jaarrekening 2017 geeft een (voorlopig) positief resultaat van € 1 2.761.316,-. Dit is inclusief het

voorlopige resultaat op Beschermd wonen van € 1 .440.206,-. De omvang van dit resultaat wordt in grote

mate bepaald door de huishoudelijke hulp toelage (€ 7 miljoen), de GAD (€ 2 miljoen), beschermd wonen

(€ 1,5 miljoen) en de werkkamer Participatiebudget (€ 700.000,-). Het dagelijks bestuur heeft een

bestemmingsvoorstel opgesteld (zie bijlage). Het bestemmen van het resultaat vindt tegelijkertijd met het

vaststellen van de jaarstukken 2017 plaats. Voor € 10.626.669,- worden door het DB

bestemmingsvoorstellen aan het AB voorgesteld. Een bedrag van regionaal€2.134.647,- wordt aan

gemeenten gerestitueerd. Hiervan heeft € 1.839.944,- betrekking op de GAD.

Er is (nog) geen specificatie beschikbaar van het Huizer aandeel hierin. Bij een Huizer aandeel van 17o/o,

gaat het voor Huizen om een restitutie van € 362.890,-, waarvan €.312.790,- op de GAD betrekking heeft.

De terug-gaaf voor de GAD komt ten gunste van de voorziening afvalstoffen. ln het college-akkoord 2018-

2022 wordt rekening gehouden met een bodem in de voorziening afvalstoffen ter egalisatie van jaarlijkse

tariefschomme-lingen. Door deze teruggaaf kan minder compensabele btw worden doorberekend in de

exploitatie afvalstoffen (nadeel € 65.686,-). Budgettair komt dit btw-nadeel ten laste van het begrotings-

resultaat 2018.

De restitutie op grond van de jaarrekening en de bodem in de voorziening afvalstoffen worden financieel

vertaald bijde bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2019.

De jaarrekening 2017 ligt slechts ter kennisneming voor. De gemeenschappelijke regeling kent ter zake

geen zienswijzeprocedure. lndien gewenst kunnen gemeenten bij voorstellen met financiële impact echter

altijd bedenkingen inbrengen aan het algemeen bestuur. Voorgesteld wordt om van deze mogelijkheid

gebruik te maken, omdat wij van mening zijn dat op enkele onderdelen de onderling afgesproken

spelregels niet nageleefd worden (zie onderstaande uitwerkingen). De in te brengen kanttekeningen zullen

in het AB van 12juli 2018, bij de behandeling van de programmabegroting 2019-2022 en de jaarrekening

2017, besproken worden. lndien de ingebrachte zienswijzen niet worden opgevolgd, is het indienen van

een administratief beroep bij het GS het zwaarst in te zetten instrument.

Beslispunt 4a:

ln artikel 32van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat kostenverdeling plaatsvindt zoals

afgesproken naar rato van inwoners of andere verdeelmaatstaven. Deze kostenverdeling is vastgelegd in

de begroting van 2017. Een specificatie in de jaarrekening ontbreekt en in de praktijk wordt een afwijkende

kostenverdeling gehanteerd voor de meeste diensten, omdat geen nacalculatie wordt toegepast. Eén en

ander is naar ons oordeel in strijd met de Gemeenschappelijke Regeling.
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ln te dienen zienswiize: De gemeente Huizen gaat niet akkoord met het ontbreken van een afrekening

waarbij de kosten van de dienstverlening op basis van nacalculatie wordt opgenomen. Hierdoor wordt de
geleverde dienstverlening niet zoveel mogelijk afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten per

gemeente maar op basis van begrote te leveren dienstverlening per gemeente.

Ten aanzien van de voorstellen van de Regio voor de bestemming van het rekeningresultaat 2017, wordt
onder andere voorgesteld :

Beslispunt 5a:

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) € 7.030.463,- (aandeel Huizen: € 1.116.562,):

Door de Regio wordt voorgesteld om de niet-bestede middelen HHT te reserveren in een nieuw te vormen
reserve HHT. Over de vorming en bestedingsdoeleinden volgt nog een nader voorstel aan de Regio-
gemeenten (verwacht: september 2018). Deze middelen zullen dan naar verwachting ruimer worden

ingezet voor:

1. Aansluiten bij het Regionaal Actieplan Tekorten. Het is krachtig als gemeenten, aanbieders en de

brancheorganisatie de handen ineen slaan om samen met één plan te komen dat leidt tot meer
werkgelegenheid in de zorg.

2. Arrangementen met werkgevers, het onden¡vijs, re-integratie- en zorgpartners in de voor de
participatiegerechtigden kansrijke sectoren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het

werk te helpen.

3. Het continueren van SchoonThuis.

Als regionale norm voor beoordeling van het weerstandsvermogen van verbonden partijen geldt dat

bestemmingsreserves inhoudelijk en financieel onderbouwd moeten zijn. Een financiële onderbouwing

ontbreekt. Bovendien behoeft instelling van bestemmingsreserves bij voorkeur voorafgaande
besluitvorming. Hiervan is geen sprake.

lndien de middelen terugkomen naar de gemeente, wordt voorgesteld deze middelen vooralsnog te

oormerken voor arbeidsmarktbeleid. De Regio geeft aan dat dit een voorwaarde is voor de rijkssubsidie.

ln te dienen zienswiize: De gemeente Huizen stemt niet in met het bestedingsvoorstel om de overgebleven

middelen voor huishoudelijke hulp toelage (HHT) te reserveren in een nieuw te vormen reserve.

Beslispunt 5b:

Jeugd en Gezin, investeringen in het primaire proces en in de interne bedrijfsvoering (€ 250.000,).

ln de rapportage lopende bestuursopdracht Jeugd en Gezin wordt nut en noodzaak van extra middelen

niet benoemd. Ook vindt er overigens geen onderbouwing van dit voorstel plaats. De gemeente Huizen

wenst dergelijke initiatieven via begrotingsvoorstellen, waarop een zienswijzeprocedure van toepassing is,

voorgelegd te krijgen.

ln te dienen zienswiize: De gemeente Huizen stemt niet in met het voorstel om regionaal€ 250.000,- te

bestemmen voor investeringen in het primaire proces en interne bedrijfsvoering van Jeugd en Gezin.

Beslispunt 5c:

GGD projecten in het kader van A4les is Gezondheid (€ 75.000,).

Er ontbreekt een voorafgaande bestuurlijke opdracht met financiële onderbouwing en projecten

gezondheidszorg moeten binnen de reguliere budgetten uit de regiobegroting gefinancierd worden

ln te dienen zienswiize: De gemeente Huizen stemt niet in met het voorstel om regionaal € 75.000,- te

bestemmen voor projecten in het kader van Alles in gezondheid.
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Ove r ige be ste m m i ngsvoorste I le n

Met de overige bestemmingsvoorstellen van de Regio kan worden ingestemd. Opgemerkt wordt dat
beschikbaarstelling van middelen voor Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) (€ 50.000,-)

en de middelen voor de in de loop van 2018 benoemde Functionaris Gegevensbescherming (€ 75.000,-)

voortvloeit uit wettelijke verplichtingen en de wens om het vragen van extra middelen aan de deelnemende
gemeenten in een lopend begrotingsjaar zoveel mogelijk te voorkomen.

Geheimhouding

Niet van toepassing

Alternatieven

Niet van toepassing

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Beslistermijn

Reactietermijn voor de zienswijze van de raad loopt tot 2 juli a.s.. Formeel kan uw raad eerst besluiten op

5 juli; wel kan, onder voorbehoud van raadsbesluitvorming, na de commissiebehandeling van juni het

raadsvoorstel met de voorgestelde zienswijze ter zake worden gecommuniceerd met de regio.

Financiële paragraaf

Zie boven.

Overise Raadsinformatie

Bevoegdheid

Op grond van de WGR (artikel 35) en de gemeenschappelijke regeling (artikel 29) is uw raad bevoegd

een zienswíjze in te dienen.

Collegeprogramma

Onderdeel4.6.4:

De volgende kosten, die thans incidenteel in de begroting zijn opgenomen, worden structureel in de

begroting opgenomen: inhuur personeel ad € 300.000,- vanaf 2019, Regionale Samenwerkingsagenda ad

€ 125.000,- vanaf 2021 en Metropool Regio Amsterdam ad € 65.000,- vanaf 2022.

Onderdeel4.B.2:

lngezet wordt op een betere democratische controle op de Regio Gooi & Vechtstreek. Dit houdt onder
meer in een duidelijke, gestructureerde en efficiënte informatievoorziening richting de gemeenteraad.

Onderdeel4.B.3:

lngezet wordt op een betere afstemming van de jaarplanningen van de aan de gemeente verbonden
partijen op de gemeentelijke raadscycli en omgekeerd. Regionaal moet de afspraak gemaakt worden dat

de raden zienswijze tijdig kunnen indienen.

Begroting

Niet van toepassing

Eerdere besluiten
Niet van toepassing
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Voorgeschreven procedure

Zienswijzen worden behandeld in de vergadering algemeen bestuur van 12juli a.s. bij het vaststellen van

de programmabegroting 2019-2022 en de jaarrekening 2017.

Kader- en beleidsnota's
Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Programmabegroting 2019-2022

2. Jaarrekening20lT.

3. AanbiedingsbriefRegio.

Burgemeester en wethouders,

De

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergaderingen van de commissies Sociaal Domein van 19 juni 2018, Fysiek

Domein van 20 juni 2018 en Algemeen Bestuur en Middelen van 21 juni 2018

De commissies adviseren u in meerderheid in te stemmen met dit voorstel.

Op onderdelen is door enkele fractievertegenwoordigingen in de commissie Sociaal Domein en in de

commissie Algemeen Bestuur en Middelen nog een voorbehoud gemaakt en konden zij nog geen standpunt
geven.
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