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Samenvatting 
Stichting RIJK biedt het college van Ouder-Amstel de jaarrekening 2018 en de  begroting 

2020 aan. Het college is akkoord met de jaarrekening 2018 welke sluit met een positief 

saldo van € 5087 en de begroting 2020. 

 

Het college stelt de raad voor tot het nemen van de navolgende besluiten: 

1. Het bestuur van Stichting RIJK mee te delen dat het jaarverslag 2018 en de begroting 

2020 geen aanleiding geven tot opmerkingen.  

2. De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 5.087. Aan het bestuur wordt 

voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.  

3. De begroting 2020 is sluitend. De deelnemersbijdrage is, behoudens indexering, in lijn 

met de deelnemersbijdrage over 2019.  

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
In de Wgr (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) is opgenomen dat de gemeenteraad 

besluit tot het instellen van gemeenschappelijk regelingen. Ook het college kan voor de 

uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden een  gemeenschappelijke regeling 

aangaan (de zogenaamde collegeregeling), na verkregen toestemming van de 

gemeenteraad. Tevens geeft de Wgr de kaders aan rond de begroting en verantwoording 

van de gemeenschappelijke regelingen. 

 

In de nota verbonden partijen, vastgesteld op 12 oktober 2017, zijn deze kaders 

uitgewerkt en is opgenomen de wijze en intensiviteit van sturing en toezicht op de 

verbonden partijen. In deze nota is opgenomen dat de verbonden partijen ingedeeld 

worden naar risicoclassificatie. Stichting Rijk is qua risicoprofiel geclassificeerd in de 

categorie “laag”. Het risicoprofiel is een indicator voor het sturing- en toezichtpakket 

waarvan gebruik wordt gemaakt.   

Zoals gesteld heeft de gemeenteraad binnen de gemeente een kaderstellende en 

controlerende taak. Zij stelt de bestuurlijke kaders vast door middel van de 

gemeentelijke begroting en de vaststelling van de beleidskaders. De gemeentelijke 

jaarstukken en de evaluatie van de beleidskaders vormen de basis voor de controlerende 

taak. De kaderstellende rol van de raad komt naar voren in de goedkeuring bij een 

voorstel voor het aangaan van een samenwerking (veelal een gemeenschappelijke 

regeling) en bij het begrotingsmoment van een gemeenschappelijke regeling (= wettelijk 

geregeld).   

De controlerende taak met betrekking tot verbonden partijen houdt in, dat de 

gemeenteraad nagaat resp. zich laat informeren of de samenwerking tussen de 

gemeente en een verbonden partij plaatsvindt binnen de gestelde kaders en vooral of 

deze bijdraagt aan de doelrealisatie die met die samenwerking wordt beoogd met een 

voldoende beheersing van de risico’s. 
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Wat is de voorgeschiedenis? 
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een  

samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK  

is een organisatie opgericht om de deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en  

advies te voorzien. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en  

procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, zowel op basis van een lange  

termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK, als tussen de gemeenten samen.  

Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning  

van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Stichting RIJK is een onafhankelijke  

stichting, die op initiatief van de 8 participerende gemeenten per 1 april 2009 is   

opgericht. Op dit moment maken 17 gemeenten deel uit van Stichting RIJK.  

 

Naast dat ze de zorg dragen voor de inkoopvraagstukken van de gemeenten die  

betrekking hebben op Buurt, Burger en Bedrijfsvoering, hebben ze zich gespecialiseerd in 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Social Return on Investment (SROI).   

Daarnaast draagt RIJK sinds een enige tijd ook zorg voor contractmanagement. RIJK 

ondersteunt gemeenten met complexe inkoop en aanbestedingsvraagstukken, zowel op 

landelijk- als Europees niveau.    

 

Jaarrekening 2018   

Uit de jaarrekening 2018 blijkt een resultaat van positief € 5.087 (begroot negatief  saldo 

van de rekening van baten en lasten 2018 € 6.640). De realisatie 2018 ligt in lijn met de 

begroting 2018. De deelnemersbijdrage vanuit onze gemeente, begroot op € 114.626 is 

gelijk aan de gerealiseerde bijdrage.  

 

Het eigen vermogen mag maximaal 15% van het begrotingstotaal bedragen (besluit  

Algemeen Bestuur dd. 3 december 2009). Bij de vaststelling van het jaarverslag 2013 

zijn de bestemmingsreserves ICT en opvang langdurig verzuim uitgezonderd van deze  

normering. De normering is daarom alleen van toepassing op de algemene reserve. 

 

Het eigen vermogen voor resultaatbestemming bedraagt per 31-12-2018 € 78.334 

hetgeen minder is dan 15% van het begrotingstotaal over 2018 groot € 2.516.838; 

derhalve mag het eigen vermogen maximaal € 377.526 bedragen. De omvang van het 

eigen vermogen voldoet aan het besluit dat door het Algemeen Bestuur is genomen ten 

aanzien van de omvang van het eigen vermogen. 

 

Begroting 2020 

Uit de begroting 2020 blijkt een jaarlijkse bijdragen voor de gemeente Ouder-Amstel van 

€ 145.852. De toename in deelnemersbijdrage is in de begroting 2019 ingezet en 

vastgesteld. De toename van de deelnemersbijdrage in de begroting 2020 ten opzichte 

van 2019 betreft de implicaties van indexeringen waarbij er gerekend is met een index 

van 2,25% op de personele kosten en een algemene prijsindex van 2,40%. De begroting 

geeft geen reden tot het maken van opmerkingen. 
 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Stcihting rijk valt qua risicoprofiel in de categorie “laag”. Op grond van de nota 

verbonden partijen en de risicoprofiel “laag” is er sprake van reguliere sturing. Reguliere 

sturing is de meest standaard wijze van sturing en informeren. 

De onderstaande sturingsinstrumentarium wordt hierbij gehanteerd:   

a. Het college bespreekt de begroting en de jaarrekening van een verbonden partij met 

ambtelijk advies en voorzien van het beoordelingsformat;   

b. De instemming op de ontwerp-begroting van de verbonden partij wordt als hamerstuk   

geagendeerd in de gemeenteraad (er is in principe geen zienswijze door de raad). 

                                                        

Wat gaan we doen? 
Vaststellen van de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van Stg Rijk. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
U kunt er voor kiezen de jaarrekening 2018 en begroting 2020 niet vast te stellen, echter 

de documenten geven hiertoe geen aanleiding en daarmee zou u niet voldoen aan de 

afspraken zoals opgenomen in de nota verbonden partijen.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Stichting RIJK. Uw reactie wordt kenbaar gemaakt via uw vertegenwoordiger in het  

Algemeen Bestuur, de heer L. Heijlman, op 4 juli 2019. 

 

Wat is het vervolg? 

Uw besluiten ter kennis brengen aan de Stichting RIJK via uw vertegenwoordiger.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman J. Langenacker 
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