
Geachte directie en leden van het dagelijks bestuur,

Heemstede

Op 6 juli jl. heeft het college van B&W de zienswijze vastgesteld.
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 gemeente Heemstede kijkt dan ook met tevredenheid terug 
op de samenwerking met Stichting RIJK.

Het afgelopen jaar is de gemeente Heemstede gestart met de dóórontwikkeling van 
de inkoopfunctie. Stichting RIJK geeft hier geregeld input voor en dat wordt 
gewaardeerd De komende tijd zal Heemstede aan de slag gaan met het herschrijven 
en moderniseren van het inkoopbeleid, zodat dit beter aansluit bij de ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen, maar ook op het 
gebied van (cyber)veiligheid en toegankelijkheid. We zien graag dat Stichting RIJK 
zich samen met ons op deze terreinen blijft ontwikkelen, zodat wij onze (regionaal 
afgesproken) doelen kunnen behalen.
Bij de volgende jaarstukken (2021) zien we graag terug in hoeverre de doelstellingen 
van stichting RIJK zijn behaald

Ten aanzien van de jaarrekening 2020 en de resultaatbestemming vraagt het college 
kritisch te kijken naar de omvang van de algemene reserve
Voor de algemene reserve wordt een maximum van 15% van het begrotingstotaal 
gehanteerd (AB 3-12-2009, 27-9-2012, jaarverslag 2019). Het huidige voorstel tot 
resultaatbestemming resulteert in een algemene reserve van 36% van het
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Verder wil het college meegeven dat er mogelijk sprake is van een te ruime begroting, 
dit gezien het feit dat er de afgelopen twee jaar een ruim positief resultaat is behaald 
(2019: € 592.000 en 2020: € 633.000). Het college vraagt of er onderzocht kan 
worden in hoeverre er structurele ruimte zit in de begroting van stichting RIJK.

Op 21 mei jl. heeft stichting RIJK het concept rapport inzake jaarstukken 2020 
(inclusief de jaarrekening 2020 en de controleverklaring van de accountant) en de 
concept begroting 2022 toegezonden. Op grond van artikel 10 lid 3 van de statuten 
worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze 
te geven.
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Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders,

begrotingstotaal. In de stukken zijn geen risico’s benoemd waaruit blijkt dat er een 
hogere algemene reserve en weerstandscapaciteit gevormd moet worden. 
Gelet op de hoge weerstandsratio van Stichting RIJK stelt het college voor het 
resultaat van 2020 naar rato terug te laten vloeien naar de in 2020 deelnemende 
gemeenten. Dit is conform de afspraak van het maximum van 15% wat achter mag 
blijven in de verbonden partij. /

mevr. H.W. de Vos Nienhuis


