
 
 
 
 
 
Schriftelijke vragen art. 33 RvO 
 

Naam indiener: Hugo Bellaart (VVD) 
 Schriftelijke vragen raadsleden 

Aan college of burgemeester (opvattingen). Art 33 RvO (niet zijnde informatieve vraag  van feitelijke/technische  aard  ogv  verordening ambtelijke bijstand 
voor bijv. raadsvoorstellen. Zie daarvoor apart formulier technische vragen). De griffier zorgt voor verspreiding. Beantwoording zsm en in ieder geval 
binnen 4 weken. 

Onderwerp: Bestuurlijke/financiële verhoudingen met Huizen 

Vragen (art. 33 RvO)  Inlichtingen (art. 34 RvO) 
 

Concrete vragen: 
 
Op 10 januari jl. stond in een Gesprek de eventuele fusie van archiefdiensten centraal. Uit de onderbouwing (blz. 15 Business 
Case, “Het Archief van Morgen”) van het raadsvoorstel lijkt naar voren te komen dat de gemeente Gooise Meren meer dan 
een factor 3 méér betaalt dan de gemeente Huizen voor de gezamenlijke archiefdienst Huizen/Gooise Meren dan je op basis 
van het inwoneraantal zou verwachten.  

1. Klopt de veronderstelling dat de gemeente Huizen in verhouding veel minder betaalt dan Gooise Meren? 
2. Wat is de reden voor deze discount en hoe lang bestaat deze situatie, voor welk bedrag jaarlijks? 
3. Acht het college een verschil in het niveau van de bijdrage tussen Gooise Meren en Huizen redelijk?  

 
Recent bleek dat de gemeente Huizen bij de invoering van een nieuwe verdeelsleutel bij de Veiligheidsregio niet wil 
bijdragen aan een solidariteitsregeling dat een ingroeimodel beoogt voor nadeelgemeenten. Als gevolg van die weigering 
wordt de gemeente Gooise Meren geconfronteerd met hogere kosten. Gooi & Eemlander berichtte daar (25/1) ook over, en 
berichtte ook dat de gemeente Huizen zelf eerder wel gebruik maakte van het voordeel van een dergelijke regeling. 
 

4. Klopt het dat Huizen in casu niet wil bijdragen en dat dit leidt tot hogere kosten voor Gooise Meren? 
5. Zijn er andere gemeenten in de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek die ook niet willen bijdragen aan de 

solidariteitsregeling? 
6. Klopt de berichtgeving dat Huizen in recente jaren wel gebruik maakte van het voordeel toen de gemeente 

zelf nadeelgemeente was? 
 
Tijdens  de raadsvergadering van 24/1 jl. stelde de CDA-fractie voor een motie te agenderen die intrekking beoogde van de 
verordening Vermakelijkhedenretributie en alternatieve dekking te zoeken – ondanks eerdere afwijzing door een aantal 
partijen, waaronder het CDA – in het sociaal domein. De motie en de bijbehorende brief van de vertegenwoordigers van 
Speelpark Oud-Valkeveen en het Muiderslot was mede in samenwerking met het CDA Huizen tot stand gekomen. Naar 
verluid is ambtelijke ondersteuning van de gemeente Huizen betrokken geweest bij de CDA motie, c.q. de bijlage, in Gooise 
Meren.  

7. Is het College bekend met ambtelijke betrokkenheid van de gemeente Huizen bij deze motie in Gooise Meren? 
8. Uit de beantwoording van vragen is gebleken dat Gooise Meren opdraait voor kosten gemoeid met de brug (agv  

bovengemiddeld busverkeer i.v.m. het speelpark), terwijl de brug zich bevindt op grondgebied van gemeente 
Huizen. Indachtig nader onderzoek in kosten en kostensoorten i.v.m. Speelpark Oud-Valkeveen, welke kosten 
komen naar het inzicht van het College wél voor rekening van de gemeente Huizen en kunt u bij benadering 
aangeven hoe die kosten zich verhouden tot die voor de gemeente Gooise Meren? 

9. Hoe beoordeelt de gemeente Gooise Meren de betrokkenheid van het ambtenarenapparaat van de gemeente 
Huizen in bovengenoemd verband? 

 
 
Bovenstaande voorbeelden kunnen verschillende beelden oproepen. Algemeen: 

10. Herkent de gemeente Gooise Meren een algemeen beeld met betrekking tot de bestuurlijke en financiële 
relatie met de gemeente Huizen? 

 

 
 



Antwoorden  
 

1. De bijdrage van de gemeenten Huizen was in 2016 €74.000. Op basis van een inwoneraantal van 41.373 
komt dit neer op €1,79 per inwoner. In 2017 is deze bijdrage op basis van indexering verhoogd naar 

€79.000, wat neerkomt op €1,91 per inwoner. 
 

De kosten per inwoner voor de gemeente Gooise Meren zijn als volgt berekend.  
 

Kosten Archief Gooise Meren (x1000) Gooise Meren en Huizen 

Personeelskosten € 252 

Overige kosten exploitatie (o.a. website, software, materialen etc.) € 23 

INKOMSTEN DEELNEMERS 
(Huizen) 

-€ 74 

TOTALE DIRECTE KOSTEN € 201 

Toegerekende overhead (2016) €141 

Totale kosten €342 

Bijdrage per inwoner op basis van 56.696 inwoners 
 

€6,03 

 
2. Voorheen was het archief onderdeel van de gemeente Naarden, welke een bijdrage in rekening bracht bij 

de deelnemers Huizen, Bussum en Muiden. In de tariefstelling richting de deelnemers werd een deel van 
de kosten doorbelast. De tariefstelling zorgde voor deelname van nieuwe gemeenten aan het archief in 
Naarden. In de tariefstelling van de gemeente Naarden klinkt ook het grote belang door wat de gemeente 
hechtte aan archieffunctie, en de intentie om deze binnen de gemeentegrenzen te willen houden. 
 
Na de fusie van de gemeenten Naarden, Muiden, Bussum is een wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling in de colleges van Huizen en Gooise Meren vastgesteld. Toen is ook afgesproken de afspraken 
over de werkzaamheden en bijdragen te prolongeren. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling is in 
de Raadsvergadering 15 juni 2016 vastgesteld.  
 

3. De archiefdienst staat voor een ontwikkelopgave (met name digitaal archiveren), die extra kosten met 
zich meebrengt voor de deelnemende partijen. Door een fusie kan deze opgave met minder meerkosten 
worden gerealiseerd.  De keuze voor een fusie met het streekarchief in Hilversum is het moment om de 
bijdragen van alle participerende gemeenten in beide archiefdiensten gelijk te trekken.   

 
4. Het klopt dat de gemeente Huizen niet wil bijdragen aan de solidariteitsregeling (€ 49.000 in 2017 en € 

24.000 in 2018 voor Huizen). Dat leidt tot hogere kosten van Gooise Meren van respectievelijk € 14.000 en 
€ 7.000.  
Op 24 januari 2018 heeft de raad hier een besluit over genomen inzake de 1

e
 begrotingswijziging 2017 en 

op 14 februari 2018 stond in het verlengde hiervan voorstel begrotingswijzing 2018 ter besluitvorming op 
de agenda.  
 

5. De andere gemeenten doen wel mee. Echter de gemeente Weesp wil niet bijdragen aan de verdeling van 
de kosten van Huizen. 
 

6. In het verleden, toen Huizen nadeelgemeente was, deed zij wel mee aan de solidariteitsregeling. 
 

7. Het klopt dat de gemeente Huizen betrokken was bij de invulling van de mogelijke privaatrechtelijke 
afspraken met Oud Valkeveen, voorafgaand aan de besluitvorming van de gemeenteraad in december 
2017. Vanuit beide gemeenten is gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden. Het college van Gooise 
Meren heeft geen bemoeienis gehad met de totstandkoming van de motie van het CDA dus de vraag naar 
betrokkenheid vanuit Huizen kan beter aan de CDA fractie gesteld worden. 
 

8. Het feit dat de kosten voor de brug voor rekening komen van gemeente Gooise Meren komt voort uit het 
eigendom van de brug. De kostentoerekening bij de vermakelijkhedenretributie betreft een algemene 
toerekening van kosten die de gemeente maakt voor bijvoorbeeld de infrastructuur, veiligheid en 
promotie op het eigen grondgebied. De vraag wat voor kosten de gemeente Huizen zou kunnen 
toerekenen aan vermakelijkheden  op haar grondgebied kan het college niet beantwoorden. 

 



9. De betrokkenheid van het ambtenarenapparaat van Huizen bij de voorbereiding van privaatrechtelijke 
afspraken is door het college van Huizen aan ons aangeboden en door ons aanvaard. Deze betrokkenheid 
achten wij dus legitiem en werd gewaardeerd. Voor wat betreft ondersteuning van het CDA bij het 
opstellen van de motie; het staat elke fractie vrij zich te laten ondersteunen door wie zij willen bij het 
formuleren van haar  standpunten en inbreng. Een fractie kan ook ondersteuning vragen vanuit het eigen 
ambtelijk apparaat via de griffie. 
 

10. Huizen geldt als een betrouwbare partner in de regio, met een gewaardeerde inbreng op diverse dossiers, 
zoals Wmo en onderwijs. In het algemeen geldt in de regionale samenwerking voor alle betrokken 
gemeenten dat er continu een balans gevonden moet worden tussen de voordelen van samenwerking op 
grotere schaal enerzijds en de eigen (financiële) belangen en legitimatie van het lokale bestuur anderzijds. 
De ene keer valt dat goed uit voor de ene gemeente, de andere keer voor de anderen. Het moet wel altijd 
een plus opleveren voor de regionale samenwerking!  
 

  


