
 

 

Informatiememo 
 

Onderwerp 

Zienswijzen ontwerpbegroting 2022 inclusief kaderstelling en  
meerjarenperspectief 2023 – 2025. 

Samenvatting 

In deze notitie zijn de zienswijzen van de deelnemers op de ontwerpbegroting 2022, inclusief kaderstelling 
en meerjarenperspectief 2023 - 2025 samengevat. In bijlage A zijn de zienswijzen opgenomen. Door alle 
deelnemers is ingestemd met de (Ontwerp)begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. Een  
aantal deelnemers geeft aandachtspunten voor de toekomst mee.  
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Verzoek om actie/nadere informatie betreft: 

o De ratio van het weerstandsvermogen moet in 2023 weer groter of gelijk aan 1 zijn.  
o BghU moet zich blijvend inspannen om de kosten van de migratie zo laag mogelijk te houden. 
o Fluctuaties in de (meerjaren)begroting zouden in de toekomst moeten worden ondervangen door een 

bestemmingsreserve of een voorziening. 
o Er is steun voor noodzakelijke optimalisering van werkprocessen echter, gezien de krapte en 

bezuinigingsopgaven bij gemeenten, is men wat voorzichtig met de voorgestelde ambities om de 
beoordeling van de Waarderingskamer van ‘voldoende’ naar een ‘goed’ te verbeteren. 

o Het verzoek aan BghU om zich bij toekomstige negatieve bijstellingen van de meerjarenbegroting in te 
spannen om naar nieuwe besparingsmogelijkheden binnen de eigen bedrijfsvoering te zoeken 

 

  



 

Bijlage A  Zienswijze per deelnemer 

 

1. Gemeente Bunnik 
2. Gemeente De Bilt 
3. Gemeente Houten 
4. Gemeente Lopik 
5. Gemeente Nieuwegein 
6. Gemeente Stichtse Vecht 
7. Gemeente Utrecht 
8. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
9. Gemeente Zeist 
10. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

 

1) Gemeente Bunnik: De gemeente Bunnik heeft via een e-mail bericht op 20 mei jl. kenbaar gemaakt 
geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen op de begroting 
2022 en de (meerjaren)begroting 2023 - 2025.  
 

2) Gemeente De Bilt: Het college van B&W van de gemeente De Bilt heeft met haar brief van 30 juni 
2021 aangegeven in te stemmen met de (Ontwerp)begroting 2022 en het meerjarenperspectief 
2023-2025. Één en ander onder voorbehoud van instemming door de raad met de begroting 2022. 

Zienswijze 
Gemeente De Bilt verzoekt BghU zich bij toekomstige negatieve bijstellingen van de 
meerjarenbegroting in te spannen om naar nieuwe besparingsmogelijkheden binnen de eigen 
bedrijfsvoering te zoeken. 

 
3) Gemeente Houten: Het college van B&W van de gemeente Houten heeft met haar brief van 28 mei 

jl. aangegeven geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de (Ontwerp)begroting 2022 en 
het meerjarenperspectief 2023-2025.  
 

4) Gemeente Lopik: De gemeente Lopik heeft via een e-mail bericht op 7 september jl. kenbaar 
gemaakt geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen op 
de begroting 2022 en de (meerjaren)begroting 2023 - 2025.. 
 

5) Gemeente Nieuwegein: De gemeente Nieuwegein heeft met haar raadsbesluit van 3 juni 2021 te 
kennen gegeven als zienswijze op de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 in te 
dienen met de strekking dat de gemeente Nieuwegein geen opmerkingen heeft bij genoemde 
documenten.  
 

6) Gemeente Stichtse Vecht: Met haar brief van 8 juli 2021 heeft de gemeente Stichtse Vecht laten 
weten geen zienswijzen in te dienen en in te stemmen met de (Ontwerp)begroting 2022 inclusief 
meerjarenbegroting 2023-2025. 
 

7) Gemeente Utrecht: De gemeente Utrecht heeft met haar brief van 20 mei jl. aangegeven in te 
stemmen met de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting. 
 
Zienswijze 
Utrecht verzoekt BghU zich te blijven inspannen om de verwachtte kosten van de migratie van het 
ICT-systeem en daarmee de bijdrage van de gemeente te beperken. 
 
Utrecht geeft aan er vanuit te gaan dat de ratio van het weerstandsvermogen vanaf 2023 weer 
groter of gelijk aan 1 zal zijn. 
 

8) Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft 
met haar brief van 26 mei jl. aan dat zij voornemens is geen zienswijze in te dienen ten aanzien 
van de begroting 2022, kaderstelling en meerjarenperspectief 2023 – 2025, hetgeen door de raad 
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 24 juni is bevestigd.  
 



 

9) Gemeente Zeist: Op 8 juni jl. heeft de gemeenteraad van de gemeente Zeist haar goedkeuring 
verleend aan de brief van instemming over de zienswijzen van het College van B&W inzake de P&C 
stukken gedagtekend 12 mei 2021. 

Zienswijze 
Wij zijn van mening dat de kwaliteit van de P&C-stukken van BghU verbeterd is. De cijfermatige 
informatie is voorzien van een heldere toelichting en de cijfers in tabellen wordt afgezet tegen 
resultaten uit andere jaren. Hierdoor zijn de ambities en bedrijfsvoering van BghU ook goed te 
begrijpen voor personen die de voortgang van de organisatie meer op afstand volgen, zoals 
raadsleden en inwoners. 
 
Met betrekking tot de jaarrekening hebben wij begrip voor het gedeeltelijk onvoorzien positief 
resultaat van € 939.870 dat zich in 2020 voordeed en het voornemen om dit resultaat te 
gebruiken voor de bekostiging van de nieuwe softwarevoorziening. Wij vinden de onderbouwing 
van de omstandigheden die leiden tot deze financiële meevaller goed te volgen. Namelijk, een 
combinatie van budget voor onvoorziene omstandigheden, lagere proceskosten, een voorzichtige 
begroting na toetreding van gemeente Stichtse Vecht en bovenal de lagere lasten die 
voortkwamen uit de coronapandemie, in de vorm van weinig personeelslasten door minder 
opleidingskosten, woon-werkverkeer en openstaande vacatures. 
 
Wij steunen de ambities die geformuleerd staan in de ontwerpbegroting 2022. Wij begrijpen dat 
na een periode van stevige groei en toenemende schaalvoordelen, het nodig is om de organisatie 
te verstevigen. We zijn echter voorzichtig met voorgestelde ambities om de beoordeling van de 
Waarderingskamer te verbeteren van een ‘voldoende’ naar ‘goed’. We zien graag dat BghU 
excelleert in haar functioneren, maar wijzen BghU ook op de krapte en bezuinigingsopgaven die 
bij gemeenten spelen. Wij steunen investeringen die noodzakelijk zijn en nodig zijn om de 
werkprocessen te optimaliseren. Zo blijft de kwaliteit van dienstverlening op orde en blijft BghU 
een toekomstbestendige organisatie. 
  

10) Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
heeft met haar brief van 18 mei jl. aangegeven in te stemmen met de begroting 2022 inclusief 
meerjarenraming 2023-2025.  
 
Zienswijze 
Het kiezen voor een Saas-oplossing waarbij de implementatielasten in één keer in de exploitatie 
moeten worden opgenomen levert begrotingstechnisch geen gelijkmatig beeld op (eerst een 
relatief sterke stijging van de bijdrage, daarna weer een afname). Het verdient de voorkeur om 
dergelijke fluctuaties in de toekomst te ondervangen door de vorming van een bestemmingsreserve 
of een voorziening. 
 
  


