
ALGEMEEN

Kenmerk  19.0013996

Programma Sturing

Onderdeel Bestuur en beleid

Taakveld 3.1 economie en innovatie

Begroting 

Sturing 2020

Wijziging Invest 

ROM/MRA

Bijgestelde 

Begroting 

Sturing 2020

Wijziging 

ROM/MRA Invest 

2021

Wijziging 

ROM/MRA Invest 

2022

Wijziging 

ROM/MRA Invest 

2023

BATEN

Gemeenten -3.648.622 -242.500 -3.891.122 -242.500 -242.500 -242.500

Centrumgemeente -633.563 -633.563

Bijdragen Rijk -97.948 -97.948

Bijdragen derden -99.125 -99.125

Overige 0

Totaal baten -4.479.258 -242.500 -4.721.758 -242.500 -242.500 -242.500

LASTEN 0

Personeelskosten 2.876.235 2.876.235 0

Kapitaallasten 0 0

Materiële kosten 1.279.800 242.500 1.522.300 242.500 242.500 242.500

Subtotaal 4.156.035 242.500 4.398.535 242.500 242.500 242.500

Overhead 575.501 575.501

Te betalen VpB

Verrekeningen

Totaal lasten 4.731.536 242.500 4.974.036 242.500 242.500 242.500

TOTAAL 

Baten minus lasten 252.278 0 252.278 0 0 0

RESERVE

Onttrekking reserves -278.436 -278.436

Dotatie reserves 26.158 0 26.158

Voorziening

dotatie 0 0 0

onttrekking 0 0

BIJDRAGE GEMEENTE **

Blaricum -134.748 -9.978 -144.726 -9.978 -9.978 -9.978

Eemnes -32.082 -8.422 -40.504 -8.422 -8.422 -8.422

Gooise Meren -803.046 -52.998 -856.044 -52.998 -52.998 -52.998

Hilversum (gemeente) -1.368.363 -82.746 -1.451.109 -82.746 -82.746 -82.746

Hilversum (centrumgem) -633.563 0 -633.563 0 0 0

Huizen -586.861 -38.238 -625.099 -38.238 -38.238 -38.238

Laren -154.698 -10.302 -165.000 -10.302 -10.302 -10.302

Weesp -251.150 -17.947 -269.097 -17.947 -17.947 -17.947

Wijdemeren -317.675 -21.868 -339.543 -21.868 -21.868 -21.868

-4.282.186 -242.500 -4.524.686 -242.500 -242.500 -242.500

TOELICHTING

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 19-12-2019

 De secretaris, De voorzitter, 

De regio’s Amsterdam en Utrecht zetten in samenwerking met hun deelregio’s, waaronder Gooi en Vechtstreek, investeringsfondsen op om economische 

ontwikkeling financieel te stimuleren. Deze fondsen worden strategisch partner van de investeringsbank Invest-NL met een werkkapitaal van € 2,5 miljard. 

ROM Utrecht investeert in initiatieven gericht op gezondheid/life sciences , circulaire economie/energietransitie en ICT/creatieve industrie met een participatie 

van € 250.000,- tot € 2,5 miljoen per project. 

Invest-MRA heeft als focus circulaire economie en energietransitie met een participatie van € 2,5 miljoen tot € 5 miljoen per project. 

De gemeenten stellen voor om vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek voor € 2,5 miljoen deel te nemen in ROM Utrecht en voor € 2,5 miljoen in Invest-MRA. Voor de 

€ 2,5 miljoen inzake Invest-MRA wordt een voorziening ingesteld voor de çapital calls’.

Bedragen (€)

BW 2020-1 Invest ROM / MRA

**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente


