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Bijlage bij verzamelvoorstel jaarrekeningen 2019 en begrotingen 2021 van diverse 

gemeenschappelijke regelingen 

Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op verschillende verbonden partijen en wordt 

aangegeven of een zienswijze is bijgevoegd. In de verdere bijlagen zijn de complete jaarrekeningen 

en begrotingen van deze verbonden partijen opgenomen.  

Het al dan niet opstellen van een zienswijze is naast actuele ontwikkelingen getoetst aan de nota 

verbonden partijen en de risicoclassificatie die op 21 februari 2019 in de gemeenteraad is besproken. 

Die risicoclassificatie is opgevolgd.  

 

 

Overzicht jaarrekeningen en begrotingen diverse verbonden partijen 

1) GR Drechtsteden – zienswijze  

2) Dienst Gezondheid & Jeugd – zienswijze  

3) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid – zienswijze  

4) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

5) Gevudo/HVC  

6) Reiningsdienst Waardlanden  

7) GR Openbare Verlichting 

8) SVHW 
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1) GR Drechtsteden – zienswijze 

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden wordt een zienswijze voorgesteld op de jaarstukken 2019 en de 

begroting 2021. Hieronder leest u de belangrijkste ingrediënten. 

Jaarrekening 2019 

Het jaarresultaat over 2019 bedraagt in totaal € 265.000 positief. Het resultaat dat ter bestemming 

wordt voorgelegd, is € 830.000 positief. Doordat hier met gemeenten op basis van voor-en 

nacalculatie wordt afgerekend, maakt dit geen onderdeel uit van het resultaat van de GRD waarover 

resultaatbestemming plaatsvindt. Ten aanzien van de resultaat-bepalende onderdelen is het 

resultaat € 565.000 negatief.  

Resultaatbestemming 

Aan de Drechtraad wordt een bestemmingsvoorstel voorgelegd van € 830.000. Het voorstel is om het 

resultaat van de Groeiagenda ad € 61.000 uit te betalen aan de gemeenten en om een bedrag van 

€ 769.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor het project ICT Verandert. Dit is een 

resterend incidenteel budget uit 2019. De plannen zijn in 2019 niet uitgevoerd in afwachting van 

definitieve planvorming en schuiven daarmee door. Wij kunnen hier bij wijze van uitzondering mee 

instemmen. Dit vanwege de aard en onvermijdelijkheid van de kosten en omdat we deze 

frictiekosten niet door willen schuiven naar de toekomst. De gemeentelijke begrotingen staan 

immers al onder druk.  

Het jaar 2019 stond verder in het teken van de taakstelling en de vaststelling van de Regionale Visie 

Sociaal Domein. Wij waarderen het dat deze visie tot stand gekomen is, maar stellen vraagtekens bij 

de uitvoerbaarheid hiervan in deze tijd van bezuinigingen. 

Begroting 2021 

De begroting 2021 is een voortzetting van 2020. Net als in 2020 is er sprake van een grotendeels 

beleidsneutrale begroting. Net als in 2020 is er ook voor gekozen om de kosten zo reëel mogelijk op 

te nemen en meer aandacht te hebben voor mogelijke financiële risico's. Wij onderschrijven het 

belang van een reële manier van begroten ('de groene lijn'), al dan niet via de risicoparagraaf van de 

begroting. We zien immers een trend van doorlopend stijgende kosten in het sociaal domein. Wij 

vinden het verder ook een meerwaarde dat de begroting nu is ingedeeld volgens de opgaves uit de 

nieuwe regionale visie op sociaal domein. 

Hoewel de begroting uitgaat van continuïteit zullen 2020 en 2021 in meerdere opzichten een 

keerpunt vormen ten opzichte van de voorgaande jaren. Meer nog dan voorgaande jaren zijn er 

ontwikkelingen die zorgen voor toenemende onzekerheid en risico's: 

 Nieuwe wettelijke taken waarvan de wetstrajecten nog lopen en waarvan in een aantal 

gevallen nu al duidelijk is dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn of dat forse 

investeringen nodig zijn; 

 Onzekerheid over financiering door het Rijk; 

 Het feit dat besluiten over de invulling van de taakstelling en keuzes over Drechtstedelijke 

samenwerking nog gemaakt moeten worden. 
 

De begroting geeft een goed inzicht in de huidige situatie. Wij maken ons echter zorgen over de 

toekomst. In de huidige begroting ontbreekt het nog teveel aan concrete keuzes richting de 

toekomst, hoe begrijpelijk ook vanwege de onzekerheid op allerlei vlak. Dat moeten we uiteraard 

doen in goede samenwerking en in een zorgvuldig proces. De oplevering van een nieuw financieel 

kader in de tweede helft van 2020 is daarvoor een geschikte gelegenheid. Wat ons betreft is het 
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onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke taken daarbij een goed vertrekpunt. Vanuit de 

inhoud bekijken we welke voorzieningen we in de toekomst moeten (blijven) bieden, zodat we juist 

die inwoners ondersteunen die dit het hardste nodig hebben. 

2) Dienst Gezondheid & Jeugd - zienswijze 

Bij de Dienst Gezondheid & Jeugd wordt een zienswijze voorgesteld op de jaarstukken 2019 en de 

begroting 2021. Hieronder leest u de belangrijkste ingrediënten.  

Resultaat DG&J 2019 

In de jaarstukken wordt apart het resultaat van de DG&J, de SOJ en de RAV verantwoord (geen 

consolidatie). In voorliggende zienswijze beperken wij ons uitsluitend tot het resultaat van de DG&J 

over 2019. Dit omdat voor SOJ de bijdrageverordening is vastgelegd en De RAV de kosten verrekend 

met CAZ. 

Resultaatbestemming 2019 

Met betrekking tot de resultaatbestemming zijn wij van mening dat dit geld terug zou moeten 

vloeien naar de gemeenten in plaats van het te besteden aan nieuwe taken. Er is immers 

afgesproken dat nieuwe taken alleen dan opgepakt worden wanneer oude taken afgestoten kunnen 

worden. Gemeenten kunnen dit geld dan lokaal inzetten.  

Jaarstukken 2019 SOJ 

In het tweede kwartaal van 2019 ontvingen wij de eerste Burap met daarin een prognose van de 

verwachte uitgaven over heel 2019, gebaseerd op de verwachte declaraties van aanbieders. Deze 

prognose liet een schrikbarende kostenstijging zien, waarin we ons niet herkenden. Een jaar later 

ontvangen wij de jaarstukken en moeten we constateren dat de kostenstijging inderdaad flink is 

geweest. Gelukkig niet zo fors als in Burap I gepresenteerd, maar nog steeds aanzienlijk.  

We kijken terug op een jaar waarin, zoals u terecht schrijft, er zware bestuurlijke thema's speelden. 

Forse kostenstijgingen behoeven zware maatregelen. Maatregelen waar in de Omdenknotitie een 

voorzet is gedaan om meer grip te krijgen op de uitgaven zijn uitgewerkt en worden 

geïmplementeerd. Om voldoende ruimte hiervoor te krijgen nemen we zelfs afscheid van de 

financiële solidariteit, die in drie jaren wordt afgebouwd.  

Het dashboard geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de kosten, hiermee kan er meer data-

gestuurd gewerkt worden. We zijn blij met de inzet om de transformatie verder in te zetten en deze 

kostenstijging aan banden te leggen, lokaal, maar ook in samenwerking met de regio. Integraal en in 

samenwerking met betrokken partij zoals de aanbieders. De focus op de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering en de beweging naar de voorkant stemmen ons positief. We zijn blij met de 

gezamenlijke inzet. Het instemmen van het AB met betrekking tot het voorstel van de beweging naar 

de voorkant is voor ons belangrijk. We kunnen eindelijk aan de slag om hulpvragen nog dichter op 

het gezin en nog meer vroegtijdig op te pakken. Het evalueren van het huidige inkoopkader en het 

vaststellen van het inkoop- kader voor 2022 kan een positieve bijdrage leveren aan de transformatie 

en bovenstaande projecten ondersteunen. 

Hiermee zijn we er nog niet. We hebben de begroting negatief moeten wijzigen, dit ondanks onze 

realistische begroting. Er staat ons een flinke uitdaging te wachten om alle maatregelen goed te 

implementeren, maar de genomen stappen en intensieve inzet van afgelopen jaren geven ons 

vertrouwen.  

Begroting 2021 

De conceptbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-
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Holland Zuid (GR DG&J) betreft de begrotingsprogramma's van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, 

de regionale Ambulancevoorziening  ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd  ZHZ. In de stukken is tevens 

een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2022-2024. Met ingang van het begrotingsjaar 

2021 is de inwonerbijdrage voor het onderdeel DG&J gebaseerd op de bijdrageverordening zoals 

deze op 16 mei 2019 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwde systematiek is 

om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast 

te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële 

effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een 

ingroeimodel te hanteren. Voor 2021 betekent dit dat de inwonerbijdrage voor 1/3 gebaseerd is op 

de nieuwe systematiek en voor 2/3 op basis van de oude systematiek. 

Indexatie 

Wij constateren dat de begroting 2021 is opgesteld conform de uitgangspunten van de door het 

algemeen bestuur vastgestelde kaderbrief 2021. Dit betekent dat de lonen met 2,6% zijn geïndexeerd 

en de materiele budgetten met 1,8%. De totale financiële omvang van de indexatie, en daarmee de 

voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt circa € 657.000.  

Dienst Gezondheid & Jeugd –  Inhoudelijke voorstellen 

In de begroting 2021 zijn vier inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een aanpassing van de 

inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DG&J. In de zienswijze wordt per stuk ingegaan op: 

 Meldpunt Zorg & Overlast – voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage voor het opvangen 
van de extra meldingen OGGZ structureel te verhogen. Wij blijven – net als voorgaande jaren 
- van mening dat wij de resultaten van onze lokale aanpak voor personen met verward 
gedrag, terug willen zien in de bijdrage van onze gemeente aan het Meldpunt Zorg & 
Overlast. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een eigen aanpak voor personen met 
verward gedrag. Hierin werken we nauw samen met het Sociaal Team aan meer preventie 
en, naar verwachting, minder aanmeldingen bij OGGZ. Door te kiezen voor een 
inwonerbijdrage benadeelt u gemeenten die een effectieve, lokale aanpak hebben. Daarom 
stellen wij – net als voorgaande jaren - voor om bij de begroting van de DG&J uit te gaan van 
een gebruikersbijdrage per gemeente, en niet, zoals nu wordt voorgesteld, met een 
inwonerbijdrage. Wij realiseren ons dat wij daarmee de gebruikelijke verdeelsleutel binnen 
de GR ter discussie stellen en willen dit standpunt graag bespreken met de andere 
deelnemers in de GR. Het is in onze ogen een stimulans voor een snellere beweging naar een 
preventieve aanpak aan de voorkant. 

 Gezondheidsbevordering - In onze zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan DG&J hebben wij 
juist gepleit voor het maken van dit soort maatwerkafspraken met gemeenten die zelf meer 
aan preventie willen doen en dit willen terugzien in een lagere inwonerbijdrage. Wij 
betreuren het dan ook dat nu  een tegenovergestelde beweging wordt gemaakt, waarmee de 
(lokale) preventiemiddelen verplicht bij de DG&J gepositioneerd worden. 

 Infectieziektenpreventie - De actualiteit van de Corona-crisis benadrukt het belang van dit 
voorstel. Wij hebben hierover geen verdere opmerkingen. 

 Programma seksuele gezondheid - Dit onderwerp is geen speerpunt binnen ons lokaal 
gezondheidsbeleid. Wij kunnen dan ook niet instemmen met uw voorstel. Wij begrijpen dat 
bepaalde onderdelen van dit programma wettelijk verankerd zijn, maar stemmen niet in met 
een uitbreiding van taken op dit gebied. Wel vinden wij het een goed idee dat aan de hand 
van een oriënterende themabijeenkomst eerst wordt uitgezocht of er voldoende bestuurlijk 
draagvlak is voor een eventuele uitbreiding van het project Nu niet Zwanger in de hele regio. 
Wij verzoeken u de themabijeenkomst breder te trekken en te onderzoeken in hoeverre het 
hele programma seksuele gezondheid op voldoende bestuurlijk draagvlak kan rekenen. 
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In de zienswijze wordt daarnaast ingegaan op andere inhoudelijke thema's zoals Veilig Thuis, toezicht 

kinderopvang en de OGGZ.  

Begroting 2021 SOJ 

De conclusie die getrokken kan worden uit de jaarstukken van 2019 is dat de kosten nog harder 

gestegen zijn dan realistisch begroot was. Deze kostenontwikkeling baart ons zorgen.  

De begroting 2021 (en de meerjarenraming) gaat ervan uit dat het ambitieuze en financiële kader zal 

worden gerealiseerd (scenario 1). Tegelijkertijd  worden in de concept-begroting meerdere scenario's 

aangegeven. Deze scenario's schetsen een beeld waarbij het realiseren van de doestellingen niet 

haalbaar is, omdat de maatregelen later worden geëffectueerd en ook de kostenstijging zich onverkort 

voortzet. Er wordt ons gevraagd om een keuze te maken voor het te volgen scenario. Het kernteam 

vraagt om meer inzicht te geven in de mogelijke scenario's om een realistische en haalbare keuze te 

maken. Wij maken ons zorgen dat dit de verdere ontwikkeling zal gaan vertragen, terwijl wij juist 

vooruit willen om de transformatie door te zetten. Onze voorkeur gaat er daarom naar uit om scenario 

1 te volgen, te meer om de ombuigingen daadwerkelijk te gaan realiseren. Dit scenario is meest 

realistisch bij onze begroting  van 2020.  Wel willen wij onze zorgen betreft scenario 1 kenbaar maken. 

Scenario 1 is een ambitieus scenario, aangezien er al een vertraging is in de realisatie van de 

taakstellingen 2019. Wij hopen met de ingezette lokale maatregelen toch een kostenbesparing te 

realiseren.  

Op 4 juli 2019 is in het AB een pakket aan maatregelen vastgesteld, inhoudelijk worden deze 

maatregelen beschreven in de Omdenknotitie en het Aanjaagplan jeugdhulp ZHZ. Om deze 

maatregelen uit te kunnen voeren is er eerst een investering nodig om de besparende effecten later 

terug te zien. In Hardinxveld-Giessendam zijn wij al druk bezig met deze maatregelen, zoals het project 

'Jeugdhulp naar de voorkant' en 'Anders Zorgen', waar wij op de langere termijn besparingen op 

jeugdhulp verwachten. Hier willen wij graag mee verder aan de slag. 

De beweging naar de voorkant past bij Hardinxveld-Giessendam. Het geeft ons de mogelijkheid om 

zorg dichtbij bij de burger te organiseren en op lokale ontwikkelingen in te spelen. Daarnaast heeft 

Hardinxveld-Giessendam de transformatiemaatregelen met beide handen aangepakt om de kosten 

voor komende jaren te niet verder op te laten lopen.  

3) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - zienswijze 

In de voorgestelde zienswijze bij de begroting 2021 wordt ingegaan op onder meer de 

voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

(Wnra). Voor onze brandweervrijwillgers kan de Wnra grote (financiele) gevolgen hebben. We vragen 

de Veiligheidsregio om de gemeente tijdig te informeren.  

In 2021 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Vanuit Hardinxveld-Giessendam wordt aandacht 

gevraagd voor de eventuele gevolgen van de Omgevingswet en de evaluatie van de wet 

veiligheidsregio’s. Ook de speerpunten zelfredzaamheid en risicocommunicatie zien we graag terug 

in het beleidsplan.  

De Veiligheidsregio geeft aan zich bewust te zijn van de mogelijke effecten van de covid19-crisis op 

de begroting 2021. Wij vragen om tijdige bestuurlijke informatie, zodra meer bekend is.  

De reserve inhaalslag investeringen materieel die in 2019 is gevormd, loopt nog door na 2021. De 

gemeente Hardinxveld-Giessendam is benieuwd naar de verwachte realisatie van het 

investeringsplan en het verloop van de reserve inhaalslag investeringen. 
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Jaarstukken 2019 

De jaarrekening 2019 heeft een positief jaarresultaat van € 3,8 miljoen. In dit positief resultaat is 

rekening gehouden met de transitievergoeding voor de uittreding van de gemeente Leerdam en 

Zedering van € 5,1 miljoen. Zonder deze vergoeding heeft de Veiligheidsregio een negatief resultaat 

van € 1,4 miljoen. Deze is ten laste gebracht van de reserve. De transitievergoeding wordt ingezet om 

de te korten t/m 2023 af te dekken. Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring van 

de accountant gevoegd. 

Voorgesteld wordt om het restant van de ontvangen transitievergoeding Vijfheerenlanden boven de 

nullijn van € 3.696.618 te reserveren en hier een bestemmingsreserve “Transitievergoeding 

Vijfheerenlanden” voor te vormen. Daarnaast wordt voorgesteld om de meerjarenplan-component 

uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Wij kunnen ons in deze voorstellen vinden. 

4) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Jaarstukken 2019 

2019 stond voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) in het teken van nieuwe 

vraagstukken. Vooral de stikstofproblematiek heeft veel impact gehad. Gemeenten zijn geholpen 

met advisering op dit gebied. Ook wetswijzigingen op het gebied van energie en de aanstaande 

Omgevingswet hebben extra aandacht gevraagd. Samen met verschillende gemeenten is OZHZ 

verder gegaan met de voorbereiding hiervan.  

Nagenoeg alle kritische prestatie indicatoren afkomstig uit de reguliere jaarprogramma's zijn 

behaald. Ook de structurele invulling van het personeelbestand, hetgeen voorgaande jaren lastig 

bleek, begint steeds meer vorm te krijgen.  

OZHZ sluit 2019 af met een positief bedrijfsresultaat van €253.000. Voorgesteld wordt dit resultaat 

toe te voegen aan de algemene reserve. Zo wordt het weerstandsvermogen op het vereiste niveau 

gebracht en ontstaat een verdere buffer om de gevolgen van de Covid 19 crisis op te vangen.  

Begroting 2021 
In de meerjarenbegroting wordt vooruitgelopen op nieuwe ontwikkelingen. Daarbij gaat het onder 
meer om de overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten, het saneren van asbestdaken 
en het bijhouden van het Register Externe Veiligheid. Vanwege het regionale karakter van de laatste 
twee ontwikkelingen zijn de financiele consequenties hiervan alvast opgenomen in de 
ontwerpbegroting 2021.  
 
De ontwerpbegroting 2021 is meerjarig in evenwicht. De gevolgen van de Covid 19 crisis zijn nog 
onzeker en derhalve nog niet verwerkt in het begrotingsbeeld. Risico's zijn een achterblijvende omzet 
op korte termijn en bezuinigingen onder invloed van de economische omstandigheden op de langere 
termijn. Door het toevoegen van het positieve bedrijfsresultaat van 2019 aan de algemene reserve 
wordt hiervoor een buffer opgenomen. Op basis van de jaarrekening en de begroting is er geen 
aanleiding om een zienswijze in te dienen. 
 
5) Gevudo/HVC 

Begroting 2021 

De begroting Gevudo 2021 is cijfermatig nagenoeg identiek aan de begroting 2020. 

Jaarstukken 2019 

Het jaar is afgesloten met een resultaat van nihil. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd 

en voorzien van een goed gekeurde controle verklaring. Op basis van de begroting 2021 en de 

jaarstukken 2019 is geen zienswijze opgesteld. 
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6) Reinigingsdienst Waardlanden   

Begroting 2021 

Het samengestelde tarief voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afval stijgt in 2021 ten 

opzichte van het jaar 2020. Het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten stijgt met 

€11,63 tot €138,30 (tarief 2020 was €126,67). Het voorschottarief voor de afvalverwerking stijgt met 

€4,06 tot €93,88 (voorschottarief 2020 was €89,82) Het samengestelde tarief stijgt met €15,69 tot 

€232,18 (tarief 2020 was €216,49  tarief 2019 was €188,58 tarief 2018 was €168,56).  

De stijging van het tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten wordt veroorzaakt door: 

• Afschrijvingen nieuw afvalbrengstation Groot-Ammers  € 300.000 

• Personeel nieuw afvalbrengstation voor Groot-Ammers  € 150.000 

• Besparing stopzetting tijdelijk afvalbrengstation Groot-Ammers € 100.000  

• CAO stijging lonen en salarissen     € 100.000 

• Boven-formatief plaatsen voormalig-leidinggevende  €   75.000 

De stijging van het tarief afvalverwerking wordt veroorzaakt door het verder stijgen van de 

verwerkingskosten en het dalen van de inkomsten van grondstoffen zoals PMD. In de begroting van 

2021 is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van het nog vast te stellen nieuw afval- en 

grondstoffenbeleid. Na de vaststelling van het nieuwe beleid zal daarvoor in 2021 en 

begrotingswijziging worden ingediend. De tariefstijging van Waardlanden betekent een extra kosten 

post op de gemeentebegroting 2021.  Het college onderzoekt nog wat de gevolgen zijn van deze 

tariefstijging op het tarief van de nog dit jaar vast te stellen gemeentelijke afvalstoffenheffing 2021. 

Jaarstukken 2019 
Het resultaat op de dienstverlening is €145.507 positief. Het bestuur van Waardlanden stelt voor 
hiervan €37.507 toe te voegen aan de algemene reserve. Verder word voorgesteld hiervan €108.000 
toe te voegen aan de reserve grondwaardering. De verwerkingskosten vallen € 542.548 hoger uit dan 
begroot en zijn als vordering op de eigenaar gemeente opgenomen in de jaarrekening. De 
accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring.  
 
Op basis van de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 is geen zienswijze opgesteld. De 
argumentatie hiervoor is dat de begroting Waardlanden 2021 is gebaseerd op het bestaande 
afvalbeleid en dat er in samenspraak met de gemeenteraden wordt gewerkt aan de vorming van 
nieuw afval-en grondstoffenbeleid (geplande vaststelling begin 2021). De nog te bepalen richting 
nieuw beleid zal (financiële) gevolgen hebben voor de begroting Waardlanden 2021. De verwachting 
is dat in de loop van 2021 de nu voorliggende begroting zal worden bijgesteld met een door 
Waardlanden in te dienen begrotingswijziging. 
 

7) GR Openbare Verlichting 

Begroting 2021 

De bijdrage van de gemeente voor 2021 is vastgesteld op €9,72 per lichtmast. Het tarief voor 2020 is 

€8,32. In onze gemeente heeft Bureau Openbare Verlichting 3338 lichtmasten in beheer. De 

verhoging van het tarief met €1,40 zorgt voor een extra bijdrage van de gemeente van €4673 in 

2021. De verhoging is noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. 

Jaarstukken 2019 

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van  €12.298 Het positieve resultaat wordt 

ingezet voor de vorming van een bestemmingsreserve bedrijfsvoering. Op basis van de begroting 

2021 en de jaarstukken 2019 is geen zienswijze opgesteld. 
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8) SVHW 

Begroting 2021 

De begroting 2021 van de SVHW is, evenals de voorgaande begroting, opgesteld op basis van de 

uitgangspunten zoals een aantal jaar terug is vastgesteld. In onze begroting 2020 is de daling als 

gevolg van een nieuwe tarievenstructuur verwerkt. De bijdrage voor 2021 stijgt licht, en kan binnen 

de budgettaire kaders in onze begroting worden opgevangen. SVHW vangt een deel van de stijging 

van de kosten op binnen de eigen begroting, waardoor het effect voor de deelnemers beperkt is. 

Jaarstukken 2019 

Ook de jaarstukken 2019, waarbij sprake is van een positief resultaat van € 479.000, waarvan 

€ 241.000  ten gunste van de deelnemers komt,  geeft geen aanleiding tot opmerkingen.  

Op basis van de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 is geen zienswijze opgesteld. 

 

Overige deelnemingen (laag risico) 

Vanuit de overige verbonden partijen leest u hieronder meer actuele informatie. Deze deelnemingen 

zijn door de gemeenteraad ingedeeld in het laagste risico ('groen'). Deze informatie wordt betrokken 

bij de risico-analyse op de verbonden partijen die de komende maanden wordt uitgevoerd. De 

nieuwe classificatie wordt in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd.  

OASEN NV 

De jaarrekening 2019 is nog niet beschikbaar. Er vinden geen dividenduitkeringen plaats. 

 

NV Bank Nederlandse Gemeenten 

BNG Bank heeft over het verslagjaar 2019 een nettowinst behaald van EUR 163 miljoen. De 

belangrijkste oorzaken van de daling van EUR 174 miljoen ten opzichte van 2018 zijn een lager 

resultaat financiële transacties en hogere voorzieningen voor kredietverliezen. 

Het resultaat en daarmee de dividenduitkering over 2019 vallen daardoor lager uit in vergelijking met 

voorgaande jaren. Het lagere dividend wordt meegenomen in het voorjaarsnotadeel bij de 

perspectiefnota 2021-2024 (effect van ca € 21.000 nadelig). Overigens wordt het dividend i.v.m. de 

Corona-crisis in het najaar van 2020 betaald. 

 

ENECO Holding NV 

Met de afronding van de verkoop van de aandelen ENECO Holding N.V. op 25 maart 2020 is de 

gemeente Hardinxveld-Giessendam geen aandeelhouder meer. Gelijktijdig met de transactie op 25 

maart is ook het dividend over 2019 uitgekeerd. De is de laatste keer, waarbij het dividend van 

€ 307.732 bedraagt. In de begroting 2020 was rekening gehouden met € 250.000, dus is sprake van 

een positief effect van ca € 57.000. Dit zal via het voorjaarsnotadeel van de perspectiefnota worden 

meegenomen. 

 

Stedin Holding NV 

In het jaarverslag 2019 van Stedin is opgenomen dat aan de algemene vergadering van 

aandeelhouders wordt voorgesteld te besluiten tot een dividenduitkering van € 52 miljoen, zijnde 

regulier 50% van de winst exclusief bijzondere baten en vermeerderd met eenmalig € 20 miljoen en 

het restant van € 273 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen. Dit betekent over 2019 een 

uitkering van € 10,46 per aandeel (2018: € 9,18 per aandeel). Voor onze gemeente betekent dit dat 

€ 235.000 dividend wordt ontvangen. De raming bedroeg € 110.000, waarmee de raming via de 

voorjaarsnota van de perspectiefnota met € 125.000 zal worden bijgesteld. 

 

 



9 
 

 


