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1. Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 9 november, waarbij de jaarstukken van het GNR werden besproken,
is er een motie ingediend door de PvdA en het CDA waarin wordt gevraagd om de eerstvolgende BTWcompensatie, die Gooise Meren ontvangt vanwege de steun aan het Goois Natuurreservaat, eenmalig
aan het GNR af te staan en deze uitgave te dekken uit het overschot van de begroting van dit of
komend jaar.
Tijdens de raadsvergadering is er gevraagd om extra informatie over de gevolgen van het eventuele
teruggeven van de extra ontvangen BTW-compensatie. Voor de volledigheid is voor zowel 2022 als
2023 omschreven hoe de BTW-compensatie is verwerkt in de begroting. Daarnaast werd er gevraagd of
er vanuit de BTW-compensatie die wordt ontvangen altijd iets terugvloeit naar het GNR.
2. Beantwoording vragen
Extra teruggave BTW-compensatie
Het GNR is door de belastingdienst aangemerkt als samenwerkingsverband dat met betrekking tot
omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen. Dit betekent dat de door het GNR betaalde
omzetbelasting verrekend kan worden door de participanten van het Goois Natuurreservaat. Dat zijn
de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Blaricum, Laren en Huizen. Omdat de gemeente Amsterdam
en Noord-Holland zijn uitgetreden, neemt het aandeel te compenseren BTW voor de Gooise
participanten toe.
BTW-compensatie 2022
Door het uittreden van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam in 2021 is voor 2022 de
BTW-compensatie hoger dan begroot in de meerjarenbegroting. Dit verschil is verwerkt in
Voortgangsverslag 2. Het bedrag dat de gemeente ontvangt uit de BTW-compensatie is volledig
ingeboekt (via begrotingswijziging zijn de lasten verlaagd). Anders gezegd is de desbetreffende btw in
de begroting meegenomen en daarmee onderdeel van het begrotingssaldo en niet vrij besteedbaar.
BTW-compensatie 2023
De totale participantenbijdrage van Gooise Meren aan het GNR is voor 2023 vastgesteld op €581.230,-.
In de begroting van 2023 zijn de uitgaven van de gemeente aan het GNR begroot op €500.016,-. Het
bedrag dat de gemeente ontvangt uit de BTW-compensatie van het GNR is volledig ingeboekt. Dat
betekent dat het bedrag dat de gemeente tegenwoordig meer ontvangt uit de BTW-compensatie door
het uittreden van de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam al is meegenomen in de
begroting, onderdeel is van het begrotingssaldo en niet vrij besteedbaar is.
Vloeit er vanuit de BTW-compensatie die wordt ontvangen altijd iets terug naar het GNR?
Nee. De gemeente Gooise Meren betaalt elk jaar de participantenbijdrage aan het GNR. Dit is het
totaal bedrag dat het GNR jaarlijks ontvangt van de gemeente.
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