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OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2020, kennisnemen van het accountantsverslag en 

de controleverklaring en besluit inzake bestemming resultaat 2020 

Verspreiden Nee beperkt 

Contactpersoon Sabien von dem Borne 

Eenheid Staf 

E-mail s.vondemborne@regiogv.nl 

Kenmerk 21.0004486 

Datum 1 juli 2021 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Kennisnemen  Kennisnemen van de jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2020 met 
kenmerk 21.0000922 

Kennisnemen Kennisnemen van het accountantsverslag van de controle over het boekjaar 
2020 (21.0004466) en controleverklaring over de in de jaarstukken 
opgenomen jaarrekening 2020 (nr. 21.0004467)  

Besluit 1.  Over te gaan tot de volgende dotaties aan de reserves voor een totaalbedrag 
van € 714.857: 
a. toe te voegen € 189.380 aan de reserve werken aan werk; 
b. toe te voegen € 301.701 aan de reserve bescherming en opvang; 
c. toe te voegen € 19.687 aan de reserve rampenbestrijding (GHOR); 
d. toe te voegen € 204.089 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAV). 

Besluit 2.  Over te gaan tot de volgende onttrekkingen aan de reserves voor een 
totaalbedrag van € 106.674: 
a. Te onttrekken € 75.917 aan de reserve rampenbestrijding (GHOR); 
b. Te onttrekken € 30.757 aan de reserve transformatieplan jeugd.  

Besluit 3.  Het negatieve rekeningresultaat à € 610.435 te verrekenen met gemeenten. 

Besluit 4.  De ratio weerstandscapaciteit van de Regio op 0.75 vast te stellen en 
daarmee de norm ‘ratio weerstandscapaciteit dient minimaal 1.0 te zijn’ niet 
na te leven. 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 

8 april 2021 Portefeuillehoudersoverleg Adviseren  

15 april 2021 Dagelijks bestuur Vrijgeven  

1 juli 2021 Gemeenteraden Zienswijze  

8 juli 2021 Algemeen bestuur Vaststellen  

14 juli 2021 Verzending naar Provincie Noord-Holland Kennisnemen  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 

De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek sluit het jaar 2020 af met een negatief 
resultaat van totaal € 2.252. Ter voorbereiding hierop is aan gemeenteraden van de regiogemeenten 
een voorstel inzake deze resultaatbestemming (nr. 21.0002287) ter zienswijze aangeboden. 
 
Gemeenteraden hebben tot 1 juli 2021 de gelegenheid om hun zienswijzen op de 
resultaatbestemming 2020 in te dienen. De Regio komt met een bestemmingsvoorstel, wat in het AB 
van 8 juli wordt besproken tezamen met de jaarstukken. De zienswijzen van gemeenteraden worden 
hierbij betrokken. Na vaststelling door het AB worden de Jaarstukken 2020 en de 
resultaatbestemming uiterlijk 15 juli bij de Provincie Noord Holland ingediend en ontvangen de 
gemeenteraden een kopie van de vastgestelde Jaarstukken 2020.  
 
De jaarrekening 2020 is voorzien van een accountantsverklaring.  De jaarrekening 2020 is 
gecontroleerd door HZG Accountants & Adviseurs. Deze controle heeft geleid tot een 
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controleverklaring met een goedkeurende strekking ten aanzien van de getrouwheid en de 
rechtmatigheid.   

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  AB Besluit inzake bestemming resultaat 2020 (21.0004485) 

Bijlage 2.  Resultaatbestemming 2020 (21.0002287)  

Bijlage 3.  Jaarstukken (21.0000922) 

Bijlage 4.  Accountantsverslag van de controle over het boekjaar 2020 (21.0004466)   

Bijlage 5.  Controleverklaring accountant over de in de jaarstukken opgenomen 
jaarrekening 2020 (21.0004467) 

 


