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Inleiding 
Tijdens de beeldvormende raad van 1 september over de jaarstukken 2020; de begrotingswijzingen 2021 en de begroting 
2022 van het GNR is een technische vraag gesteld door de PvdA over de btw-compensatie en het onderhoud van de 
rijwielpaden. 
 
Vraag 1 
De bijdrage voor de rijwielpaden wordt gedekt vanuit de btw-compensatie. Is dit de hele compensatie of specifiek het 
compensatiedeel wat voor het GNR wordt bedoeld? 
Antwoord: Bij het GNR is er geen relatie tussen de berekende bijdrage voor het onderhoud van de rijwielpaden en dekking door 
het BTW compensatiefonds. Dit komt door het feit dat het GNR zelf geen BTW kan compenseren, dit is uitsluitend aan de 
participanten voorbehouden. 
 
Achtergrond: De participantenbijdragen bestaan uit twee onderdelen: de zogenaamde reguliere bijdrage en de bijdrage voor 
het onderhoud van de fietspaden van de voormalige Rijwielpadenvereniging. 
Voor 2022 (zie blz. 12 Begroting 2022 GNR) bedraagt de totale participantenbijdrage € 3.272.330, waarvan € 3.124.310 de 
reguliere bijdrage is (verdeling conform SOK) en € 138.020 de bijdrage voor het onderhoud van de fietspaden (verdeling 
conform brief uit 2006). 
Voor Gooise Meren wordt een bedrag geraamd voor 2022 van respectievelijk € 618.630 en € 17.400, in totaal derhalve € 
636.030 in 2022. Op het reguliere aandeel wordt een korting toegepast van € 61.690, het jaarlijkse “Gooise Meren deel” van 
de te ontvangen afkoopsombijdrage van de voormalige participant Amsterdam. Het feitelijk te betalen bedrag aan het GNR 
in 2022 komt daarmee in totaal op € 573.340.  
 
In de begroting 2022 van het GNR is in paragraaf 4.4 (blz. 24) een overzicht opgenomen van de te verwachten door te 
schuiven BTW, die de participanten bij het BTW Compensatiefonds kunnen terugvragen. Doordat de gemeente Amsterdam 
in 2022 niet meer participeert, krijgen alle achterblijvende participanten een hoger aandeel in de door het GNR door te 
schuiven BTW. 
Voor Gooise Meren wordt voor 2022 een bedrag geraamd van € 58.215. Zou de gemeente Amsterdam in 2022 nog 
participeren dan zou dit bedrag voor Gooise Meren geraamd zijn op € 52.654.  
Aanwending van het bedrag aan BTW compensatie  (de zogenaamde doorgeschoven BTW), is aan de participanten.  
 


