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RESUMÉ 

Overleg algemeen bestuur 6 juli 2017 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Dhr. A. Ph. Hertog (vicevoorzitter) (Huizen), dhr. H. ter Heegde (Gooise Meren), 

dhr. E.J. Roest (Laren), dhr. B.J. van Bochove (Weesp), mevr. J.N. de Zwart-Bloch 
(Blaricum), dhr. J. den Dunnen (Eemnes), dhr. F. Ossel (Wijdemeren), dhr. R. 
Schurink (adviseur), dhr. J.J. Bakker (secretaris), dhr. I. Meuwese (algemeen 
directeur), mw. M. Mansfeld (communicatieregisseur); mw. S. von dem Borne 
(concerncontroller) 

Afwezig Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum) 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 17.0009695 

 
Begrotingswijziging nr. 8 2017 Crisisdienst 

Ingestemd is met de begrotingswijziging. Vanaf 1 januari 2017 draait de 24-uurs Crisisdienst bij de 
Regio als onderdeel van Veilig Thuis.  

 
Vaststelling Jaarrekening 2016 en bestemming resultaat 2016 

De jaarrekening 2016 is vastgesteld. 
De bestemming van het rekeningresultaat 2016 is als volgt vastgesteld: 

 Het bedrag van € 1.102.183,-- wordt gerestitueerd aan de gemeenten (bestaande uit 
voordelig resultaat GAD van € 447.183 en de teruggave reserve verbrandingsbelasting 2016 
van € 655.000). 

 Het resultaat Beschermd Wonen van € 1.842.642,-- wordt gestort in de bestemmingsreserve 
Bescherming en Opvang. 

 Voor het project FIT wordt € 80.000,-- gereserveerd. 
 Voor het versterken van de inkoopfunctie wordt € 265.000,-- gereserveerd voor versterking 

van de concern inkoopfunctie en voor enkele specifieke aanbestedingstrajecten. 
 Voor de doorontwikkeling van de organisatie wordt € 215.000,-- gereserveerd. 
 Voor het noodzakelijk te verstevigen weerstandsvermogen wordt € 316.500,-- toegevoegd 

aan de algemene reserve.  
 
Stand van zaken financiering regionale samenwerkingsagenda 
Alle deelnemende gemeenten brengen de benodigde middelen bij elkaar voor het gezamenlijk 
uitvoeren van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). Het voorstel tot begrotingswijzing waarin 
de financiering van de RSA voor meer jaren achtereen wordt vastgelegd, staat op 19 oktober ter 
vaststelling op de agenda van het algemeen bestuur.  

 
Stand van zaken wijziging gemeenschappelijke regeling 
Meer dan 2/3 van de gemeenten heeft ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek is daarmee 
vastgesteld. De wijzigingen in de regeling treden na 21 maart 2018 in werking.  
De raad van de gemeente Gooise Meren heeft vorige maand een amendement aangenomen met als 
inzet om de gewogen stemverhouding in het algemeen bestuur (huidige artikel 11) te handhaven. 
De overige gemeenten zijn hierin desgevraagd niet meegegaan.  
De Regio gaat dit najaar met de gemeente Gooise Meren in gesprek over de betekenis van een 
onderdeel van het amendement voor de bestaande uitvoeringspraktijk. Het gaat om het onderdeel 
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waar de koppeling wordt gelegd met de unanimiteit die noodzakelijk is voor actualisering van de 
artikelen 5 en 7 van de GR.  
Eerder dit jaar werd door alle regiogemeenten en ook door de gemeenteraad van Gooise Meren  
besloten om enkele nieuwe taken en bevoegdheden aan de Regio op te dragen en in de gewijzigde 
GR op te nemen. Het gaat concreet om de 24 uurs crisisdienst en de uitvoering van de nota 
bescherming en opvang. Het is ongewenst als medewerkers in het veld bij hun werk in crisissituaties 
te lang verkeren in de huidige schemertoestand van wel of niet opgedragen taken en 
uitvoeringsbevoegdheden. 

 
Stand van zaken samenwerking RAV G&V en RAV Flevoland 
In 2016 is onderzocht en door het algemeen bestuur vastgesteld dat de ambulancedienst RAV in 
Gooi en Vechtstreek weliswaar uitstekende resultaten kent, maar op termijn te klein en te kwetsbaar 
is. Samenwerking met de ambulancedienst (RAV) Flevoland loopt al enige jaren goed, maar kan nog 
beter door meer dingen samen te doen. Bij de ondernemingsraden ligt momenteel om advies een 
ontwerp-samenwerkingsovereenkomst RAV Flevoland en Gooi & Vechtstreek.  
De samenwerkingsvoorstellen gaan uit van één operationele directeur, en één staf- en 
ondersteuningsfunctie. De intensievere samenwerking start per 1 januari 2018.  
Een fusie zit er voorlopig niet in omdat de Minister van VWS tot 2021 de bestaande situatie heeft 
bevroren. In heel Nederland moet met de bestaande aanwijzingen en rechtsvormen voorlopig 
doorgewerkt worden.  

 


