Amendement zienswijze begroting regio G&V 2022 – 2025
A21/99
De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 6 juli 2021, ter behandeling van de
Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Regio Gooi en Vechtstreek,
overwegende dat:
! de regio een lijst bezuinigen heeft voorgesteld op verzoek van de gemeenten in de regio;
! er ook een extra post van 3,2 miljoen bijgekomen is;
! de raad nu onverwachts in moet stemmen met de complete lijst zonder daar van te voren een
besluit over te hebben kunnen nemen;
! het college voornemens is om in de brief wensen en bedenkingen in te stemmen met de lijst
met bezuinigen, op één punt na,
opmerkende dat:
! de regio al langer wist dat de grootste tegenvaller, de uitvoering en opbrengsten van VANG,
zwaar tegenvallen,
nuancerende dat:
! de regio in principe slechts beleid uitvoert dat door de gemeenten is vastgesteld,
van mening zijnde dat:
! de raad wil bepalen wat het dienstverleningsniveau is dat wij onze inwoners bieden;
! de raad het niet eens is met de (volledige) lijst bezuinigingen,
besluit:
de bij het concept-raadsbesluit gevoegde zienswijze aan te passen zoals hieronder weergegeven,
waarna beslispunt 6 luidende ‘Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de
Regio Gooi en Vechtstreek’ in stand kan blijven:
de alinea onder “Zienswijze ten aanzien van de begroting 2022” wordt aangepast zodat deze
luidt:
“Wij gaan niet akkoord met de volgende maatregelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het stoppen met de inzet van verenigingen bij het ophalen van OPK
Het beperken van de openingstijden van de scheidingsstations
Het tariferen van puin en grof huishoudelijk afval
Het verhogen van de inzamelfrequentie van PMD en OPK
Het verlagen van de inzamelfrequentie van Restafval
Het verlagen van de inzamelfrequentie van GFT
Het stopzetten van de regioconservator museale instellingen

De raad verwacht voor het afschalen van het dienstverleningsniveau minstens dezelfde
besluitvorming als bij het uitbreiden ervan. De raad verzoekt de Regio om:

a) een diepere analyse uit te voeren naar manieren om te bezuinigen op onderwerpen die niet het
dienstverleningsniveau verlagen
b) de raad via het college op de gebruikelijke manier in staat te stellen zich te laten informeren
over de voorgenomen bezuinigingen, opdat zij daar op eveneens gebruikelijke wijze een beeld
en oordeel kan vormen, en er een besluit over kan nemen, en dit uiterlijk najaar 2021 aan te
bieden aan de raden
c) het effectueren van de genoemde 7 bezuinigingsmaatregelen uit te stellen tot 2023
d) de met dit uitstel gepaard gaande kosten in de tussentijd te verhalen op de deelnemende
gemeenten, die dit in hun begroting 2022 zullen moeten opnemen. Hilversum zal dit in de
begroting moeten verwerken op een manier die niet leidt tot een verhoging van de totale
woonlasten.
e) de deelnemende gemeenten voor 1 september te laten weten welke kosten dat zullen zijn
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