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ONDERWERP 
Conceptbegroting 2022 en concept rapport inzake jaarstukken 2020 Stichting 
Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting RIJK). 
 
SAMENVATTING 
De gemeente Heemstede geeft haar zienswijze op de concept begroting 2022 en 
het concept rapport inzake jaarstukken 2020 van Stichting RIJK.  
De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien. 
De bijdrage van de gemeente aan Stichting RIJK blijft in 2022 nagenoeg gelijk aan 
2021. 
 
BESLUIT B&W 
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 en het concept rapport 

inzake jaarstukken 2020; 
2. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting van Stichting RIJK 

zoals verwoord in de uitgaande brief (bijlage); 
3. Stichting RIJK overeenkomstig te berichten; 
4. Dit besluit ter kennisname te brengen van de Commissie Middelen (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
Stichting RIJK heeft op 21 mei jl. de begroting 2022 samen met het jaarverslag en 
de jaarrekening 2020 toegezonden om de deelnemende gemeenten in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze te geven.  
 
MOTIVERING 
 
Concept begroting 2022 
De begroting 2022 bouwt voort op eerder vastgesteld beleid. Kern van dit beleid is 
dat gemeenten te maken hebben met ingrijpende ontwikkelingen zoals corona en 
tekorten op de begrotingen van de gemeenten. Stichting RIJK streeft er naar een 
bijdrage te leveren aan het verminderen van de kosten van gemeenten en met hen 
op zoek te gaan naar bezuinigingen. Stichting RIJK heeft ook kritisch gekeken naar 
haar eigen organisatie. In de begroting 2022 is Stichting RIJK er in geslaagd een 
gelijkblijvende deelnemersbijdrage aan de gemeenten te presenteren. 
 
Gezien het feit dat er de afgelopen twee jaar een ruim positief resultaat behaald is 
(2019: € 592.000 en 2020: € 633.000) geeft het college in de zienswijze mee dat er 
mogelijk sprake is van een te ruime begroting. 
 
Dit jaar zal een nieuwe huisvestingsovereenkomst worden gesloten met een 
gastgemeente. Deze wordt op 8 juli 2021 in het AB gekozen. De gemeente 
Heemstede heeft zich als gastgemeente beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de 
keuze door het AB kan dit leiden tot een kostenverhoging of-verlaging voor het 
boekjaar 2022. De verwachting is echter dat dit geen significante impact op de 
begroting zal hebben. 
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Concept rapport inzake jaarstukken 2020  
 
De dienstverlening van Stichting RIJK heeft veranderingen doorgemaakt onder 
invloed van de COVID-19 crisis. Stichting RIJK heeft zich onder meer moeten 
richten op een andere manier van werken. Desondanks heeft RIJK de gemeenten 
adequaat kunnen ondersteunen. 
 
De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van € 592.000 (resultaat 2019 
€ 633.000 positief). Vooruitlopend op het besluit in de vergadering van het AB op 8 
juli 2021 is dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. 
Vorig jaar is het positieve resultaat ook toegevoegd aan de algemene reserve 
waarmee het gestelde maximum van 15% van het begrotingstotaal werd bereikt. 
Als het positieve resultaat van 2020 wederom aan de algemene reserve wordt 
toegevoegd, is dit percentage 36%. In de zienswijze vraagt het college kritisch te 
kijken naar de omvang van de algemene reserve. Het college stelt voor om het 
resultaat 2020 terug te laten vloeien naar de in 2020 deelnemende gemeenten. 
 
De gemeente Heemstede is het afgelopen jaar gestart met de doorontwikkeling 
van de inkoopfunctie om het inkoopbeleid beter aan te laten sluiten bij de 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord en 
circulair inkopen, maar ook op het gebied van (cyber)veiligheid en 
toegankelijkheid. Heemstede geeft in de zienwijze aan dat ze zich samen met 
Stichting RIJK op deze terreinen wil blijven ontwikkelen. 
 
FINANCIËN 
De bijdrage voor 2022 is € 216.410. Dit bedrag wordt in de begroting 2022 van 
Heemstede verwerkt. De bijdrage 2022 blijft nagenoeg gelijk aan de bijdrage 2021 
(€ 216.922). 
 
PLANNING 
De begroting 2022 alsmede het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zullen op 8 juli 
2021 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting RIJK worden 
vastgesteld. 
 
BIJLAGEN 

 Concept begroting 2022 Stichting RIJK 
 Concept rapport inzake jaarstukken 2020 Stichting RIJK inclusief de 

jaarrekening 2020 en de controleverklaring van de accountant 
 Brief met zienswijze aan Stichting RIJK 

 


