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VERSLAG 

Overleg dagelijks bestuur 12 april 2018 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum); dhr. H. ter Heegde (Gooise Meren), dhr. 

B.J. van Bochove (Weesp), mevr. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), mw. S. Von dem 
Borne (controller); dhr. E. Vriesen (accountant); dhr. S. Hofsteenge (accountant); 
dhr. J.J. Bakker (secretaris), dhr. I. Meuwese (algemeen directeur), mw. M. 
Mansfeld (communicatie) 

Afwezig  
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
E-mail j.bakker@regiogv.nl  
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0003649 

 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
De vergadering is vanaf 21 maart openbaar en biedt gecombineerd ruimte voor het bijwonen door 
de overige AB leden. 
De heer Meuwese deelt mee dat goed overleg heeft plaatsgevonden met de rentmeester GNR. Op 
de beleidsmatige raakvlakken worden de bestuurlijke gremia bij de Regio in de toekomst benut. 
Voor ondersteuning op Piofach taken wordt goed contact onderhouden. 
De heer Ter Heegde geeft aan dat ook het Veiligheidshuis via de Regio goed is geregeld.  
De heer Meuwese meldt dat in overleg met de gemeentesecretarissen tot de conclusie is gekomen 
dat bij de P&O samenwerking op afroep vanuit de Regio wordt ingezet.  
De heer Uneken meldt dat naar aanleiding van de goed georganiseerde introductie verbonden 
partijen veel animo bij gemeenteraadsleden is gebleken om de regionale opgaven gezamenlijk op te 
pakken. Op 14 mei 20.00 uur tot 22.00 uur staat het eerste Regiopodium geheel in het teken van de 
actualisering van de regionale samenwerkingsagenda. Met de gemeentesecretarissen wordt 
komende weken gewerkt aan een notitie RSA ter ondersteuning van de kaderstelling door de 
gemeenteraden. Die notitie zal in alle raden afzonderlijk aan de orde worden gesteld en worden 
toegelicht. Op die manier komen de gemeenteraden daadwerkelijk aan de voorkant van het proces 
van actualisering van de regionale samenwerkingsagenda. 

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Conform 

 

3. Ingekomen en verzonden 

Inhoud 
1. Kennisgeving besluit gemeenteraad Weesp keuze voor A’dam nr. 18.0003228 
2. Verzonden reactie op nieuwbouw meldkamer nr. 18.0003181  
De heer Van Bochove vraagt aandacht voor de ambtelijke fusie van Weesp met Amsterdam. Voor de 
verbonden partijen kan dit effect hebben op de formatie en de samenwerkingsafspraken. 
Ook de overige gemeenten in de regio doorlopen een Arhi-proces waarin het treffen van een 
voorziening voor verbonden partijen vast onderdeel is in de verdere fase van uitwerking en 
besluitvorming. Het bestuur dient tijdig de koers bij te stellen en eventuele stappen te zetten die 
noodzakelijk zijn.  
De heer Meuwese geeft aan dat uit het onderzoek dat eerder door Rein Schurink is uitgevoerd 
expliciet naar voren is gekomen en bestuurlijk onderschreven dat bij een herindeling naar drie grote 
gemeenten een samenwerking en wettelijke taakuitvoering op de schaal van de regio noodzakelijk 
zal blijven. Voor de komende periode van drie jaar is het beeld nog te globaal om hierop gericht te 
kunnen acteren. De gemeentesecretarissen hebben de ontwikkelingen in de regionale 
samenwerking en de bestuurskracht op de gezamenlijke agenda staan en kunnen het algemeen 
bestuur hierover adviseren. 
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Acties 
Volgende vergadering in gesprek enkele lichte scenario-oefeningen. 
Besluit 
De ingekomen en verzonden brieven worden voor kennisgeving aangenomen 

 

4. Verslag van 7 december 2017 

Inhoud 
Ontwerp-verslag nr. 17.0013761 
Acties 
geen 
Besluit 
Conform concept nr. 17.0013761 vastgesteld.  

 

5. Parafenbesluitenlijsten 2018 

Inhoud 
Nrs. 18.0001630, 18.0002435, 18.0002883 
Acties 
geen 
Besluit 
Er is kennisgenomen van de parafenbesluiten nr. 18.0001630, nr. 18.0002435 en nr.18.0002883. 

 
6. Voorlopige jaarstukken 2017 

Inhoud 
Oplegger nr. 18.0003367 en de concept jaarstukken nr. 18.0002140 worden besproken  
De heer Hofsteenge geeft aan dat er prima jaarstukken voorliggen. Op de vraag zijn de stukken in 
orde kan zoals het er nu naar uitziet bevestigend worden geantwoord. Op de vraag kan dit jaar een 
verklaring zonder beperking worden tegemoet gezien, moet ontkennend worden geantwoord. Vorig 
jaar werd een verklaring afgegeven met een beperking wegens noodzaak tot aanpassing van de 
interne inkoopprocessen vanwege de aanscherping van de aanbestedingsregels. Dit betreft niet de 
regionale inkoop van zorg, maar de gangbare bestel- en inkoopprocessen zoals bv. brandstoffen, 
materialen en de inhuur van personeel. Hiervoor is medio vorig jaar een verbeterplan in gang gezet 
dat een doorlooptijd heeft van ca. anderhalf jaar. De heer Vriesen licht toe dat expiratiedata van 
lopende contracten een vertragende factor vormen. Het is niet mogelijk om in een periode van één 
kalenderjaar voor alle lopende contracten de vereiste aanbestedingsprocedures te hebben 
doorlopen.  
De heer Ter Heegde doet de aanbeveling om bij de kennisgeving van de voorlopige jaarstukken mee 
te nemen richting de gemeenteraden de verwachte beperking in de rapportage van de accountant. 
Verder is overzichtelijk om de resultaten weer te geven in een schema met de herkomst en de wijze 
waarop de middelen voor het overgrote deel zijn geoormerkt.  
Het voornemen is de middelen in te zetten en te bestemmen voor de opgaven die voorliggen.  
In relatie tot punt 7 van de DB agenda worden de raden alvast geïnformeerd over het gedeelte dat in 
aanmerking komt voor teruggave aan de gemeenten. 
Acties 
Het controleverslag van de accountant wordt in mei verwacht 
Besluit 
De voorlopige jaarstukken 2017 ter informatie toezenden aan de gemeenteraden met een 
verklarende oplegger over de verwachte beperking in de rapportage, de herkomst van de resultaten 
de voorgenomen teruggave en bestemming van het resultaat. 

 
7. Concept-voorstel resultaatbestemming 

Inhoud 
Oplegger nr. 18.0003368 en conceptvoorstel resultaat bestemming 2017 18.0003271 
Het resultaat van de Regio 2017 is na onttrekking van de reserves RSA, B&O en RAK conform 
begrotingswijzigingen, € 12.761.316. Dit resultaat is inclusief het voorlopige resultaat op 
Beschermd Wonen van € 1.440.206. In het conceptvoorstel inzake de bestemming van het resultaat 
uiteengezet. 
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Acties 
De voorlopige jaarstukken 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek (nr.18.0002140) staan 
geagendeerd ter bespreking in het AB van 12 april. Uiterlijk 14 april worden de Jaarstukken ter 
informatie aan de raden toegezonden. In juli 2018 zal in het AB een voorstel tot bestemming van het 
resultaat ter vaststelling worden aangeboden. Ter voorbereiding hierop worden de 
portefeuillehouders in de periode mei/juni geconsulteerd. 
Besproken is om het conceptvoorstel alvast mee te zenden met de P&C stukken met een 
toelichting. Gebruikelijk is vervolgens e.e.a. met de portefeuillehouders te bespreken. Door 
bestuurlijke wisseling is het wethoudersoverleg financiën en zijn de portefeuillehoudersoverleggen 
nog niet bij elkaar geweest.  
Besluit 
Het overzicht en het conceptvoorstel zijn besproken. Streefdatum is de behandeling en vaststelling 
op 12 juli in het algemeen bestuur. 

 

8. Jaarverslag RBL 2016-2017 

Inhoud 
Oplegger nr. 18.0002750 jaarverslag  nr 18.0002749 
Verslag van de activiteiten die in het achterliggende schooljaar door het RBL zijn uitgevoerd.  
De Regio Gooi en Vechtstreek hoort ook dit jaar weer bij de top 5 van Nederland als het gaat om het 
terugdringen van Voortijdig Schoolverlaters. Wat betreft het aantal thuiszitters en vrijstellingen blijft 
deze regio onder het landelijk gemiddelde. 
Het aantal meldingen van schoolverzuim was in het schooljaar 2016/2017 jaar meer dan vorig jaar, 
namelijk 378  meldingen. In de regio is de afspraak dat schoolverzuim van meer dan 16 uur in vier 
weken voor alle jongeren tot 23 jaar gemeld wordt door school. Voor jongeren ouder dan 18 jaar is 
dat niet wettelijk verplicht. In onze regio is wél daarvoor gekozen, omdat schoolverzuim een 
voorbode is voor voortijdig schoolverlaten. 
Acties 
Dit verslag is als eerste ter vaststelling aan het DB aangeboden, daarna wordt het verslag ter 
informatie gestuurd naar het TUSD, DO, Stuurgroep 18-/18+. 
Besluit 
Met waardering conform nr. 18.0002749 vastgesteld 

 

9. Ontwerpbegrotingswijzigingen 2018 nummers 5 t/m 9 
Inhoud 
In verband met regionale ontwikkelingen met financiële consequenties voor de Regio Gooi en 
Vechtstreek zijn bijstellingen van de begroting 2018 opgesteld. Deze zijn verwerkt in verschillende 
begrotingswijzigingen. In de raadsbrief is voor elke begrotingswijziging een toelichting opgenomen 
Raadsbrief begrotingswijzigingen 2018 (5 t/m 9) (18.0003269) 
Begrotingswijziging 2018-5 Zorg- en veiligheidshuis (18.0003266) 
Begrotingswijziging 2018-6 Consulenten banenafspraak (18.0003254) 
Begrotingswijziging 2018-7 Social return on investment (18.0003256) 
Begrotingswijziging 2018-8 Werktoeleiding GGZ (18.0003257) 
Begrotingswijziging 2018-9 Cultuureducatie Met Kwaliteit (18.0003260) 
Acties 
Toezenden voor een zienswijzen van gemeenteraden (8 weken). Op 12 juli ter behandeling en 
vaststelling in het
Algemeen bestuur 
Besluit 
1. De begrotingswijziging 2018-5 Zorg- en veiligheidshuis in zienswijze procedure brengen 
2. De begrotingswijziging 2018-6 Consulenten banenafspraak in zienswijze procedure brengen 
2. De begrotingswijziging 2018-7 Social return in zienswijze procedure brengen 
3. De begrotingswijziging 2018-8 Werktoeleiding GGZ in zienswijze procedure brengen 
4. De begrotingswijziging 2018-9 Cultuureducatie met kwaliteit in zienswijze procedure brengen 
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10. Ontwerpbegroting 2019 

Inhoud 
Oplegger 18.0002843 en ontwerpbegroting 2019 18.0000964 
Acties 
De heer Ter Heegde geeft aan dat voor gemeenteraden van belang is kennis te nemen van het 
antwoord op de vraag of de begroting binnen het jaarlijkse accres blijft en welke majeure mutaties 
zich hebben voorgedaan. 
Mw. Von dem Borne licht toe dat de ramingen blijven binnen de financiële planning van de regionale 
samenwerkingsagenda, daarnaast volgt de begroting de trends als het gaat om de going concern 
taken.  
Twee nieuwe elementen zijn 1. het structureel onderbrengen van de nieuwe wettelijk verplichting tot 
een functionaris gegevensbescherming en 2. het besluit om het Regionaal Bureau Toerisme te 
financieren via de begroting van de Regio. Voor gemeenten worden de subsidies RBT omgezet in 
een financiering die loopt via de begroting van de regio 
Besluit 
De ontwerpbegroting 2019 wordt gebundeld aangebonden met de overige P&C producten en voor 
een zienswijze van gemeenteraden in procedure gebracht. Op 12 juli ter behandeling en vaststelling 
in het algemeen bestuur.  

 
11 Regeling openbaarmaking nevenfuncties ambtenaren 

Inhoud 
Oplegger nr. 18.0002291 Voorstel nr. 18.0002289 Regeling nr. 18.0002288 en stukken van 
Hilversum nrs. 17.0013231 11.0004090 
Op 12 april 2011 heeft het college van B&W van de gemeente Hilversum de nota, zoals opgenomen 
in bijlage vastgesteld. Onlangs is de daaruit voortgekomen ‘Regeling openbaarmaking 
nevenfuncties van topambtenaren bij de gemeente Hilversum‘ die verlaat is opgenomen in de ARH. 
Aangezien de Regio op meerdere punten afwijkt van de gemeente Hilversum, heeft de Regio een 
eigen regeling voorgelegd. In de vergadering worden hierover geen opmerking gemaakt. 
Acties 
Behandeling GO  
Besluit 
Onder voorbehoud van instemming door het GO: 
1. Het voorstel (nota) aan het college van B&W van de gemeente Hilversum met als onderwerp 
“Uitwerking bepalingen m.b.t. ambtelijke integriteit” nr. 11.0004090 niet voor kennisgeving aan te 
nemen omdat de Regio deze regeling niet volgt en af wil wijken van de Hilversumse regeling. 
2. Vast te stellen dat de ‘Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren bij de 
gemeente Hilversum’ nr. 17.0013231, zoals deze vanaf 1 juli 2011 geldt voor de gemeente 
Hilversum niet gevolgd wordt door de Regio Gooi en Vechtstreek en daarmee niet in werking treedt 
voor de medewerkers van de Regio. 
3. Vast te stellen de door de Regio zelf opgestelde ‘Regeling openbaarmaking nevenfuncties van 
topambtenaren’, per 1 januari 2018 nr. 18.0002288. 

 
12. Aanpassing uitvoeringsregeling toelage beschikbaarheidsdienst 

Inhoud 
Oplegger 18.0003182 voorstel 18.0002614 uitvoeringsregeling  18.0002248 
De aanleiding voor dit voorstel is zorg dragen voor: 
- Adequate invulling roosters beschikbaarheidsdienst voor crisisfuncties bij de RVE 
Maatschappelijke Dienstverlening, Team Veilig Thuis, GHOR-functies bij de RVE GGD, Team GHOR 
en de artsen GGD bij de RVE GGD, team AGZ, 24 uur per dag, 7 dagen per week; 
- Functiebenamingen in de uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst in 
overeenstemming brengen met het bij de Regio geldende functiewaarderingssysteem HR21 
De extra kosten verbonden aan de ophoging van  het percentage overwerkvergoeding bedragen op 
jaarbasis (orde grootte) voor Veilig Thuis € 8.000 à € 9.000 én voor de GHOR en de artsen GGD 
tezamen € 7.000 à € 8.000. De extra kosten zijn gedekt binnen de begroting. 
De heer Van Bochove plaats de kanttekening dat het een substantiële verhoging is, met begrip voor 
de maatregel, gezien de aard van de functies. 
Acties 
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Zowel het GO als de OR hebben op respectievelijk 26 maart jl. en 27 maart jl. ingestemd met het 
voorstel tot aanpassing van de Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst. 
Besluit 
1. Aanpassing van de functiebenamingen in de bijlage bij de uitvoeringsregeling Toelage 
Beschikbaarheidsdienst, in overeenstemming met het functiewaarderingssysteem HR21; 
2. De Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst van toepassing te laten zijn op de  
functie “Medewerker beleidsuitvoering I binnen de RVE Maatschappelijke Dienstverlening” 
((werknaam: medewerker/onderzoeker Veilig Thuis) door het opnemen van deze functie in bijlage 1, 
onderdeel crisisfunctie, bij deze regeling; 
3. De in de ARH vastgelegde percentages overwerkvergoeding voor medewerkers Crisisfuncties, 
voor medewerkers GHOR functies én voor de artsen GGD als vermeld in bijlage 1 “Overzicht functies 
waarop de Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst van toepassing is” met 25 op te 
hogen en daartoe artikel 7 in de uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst aan te passen; 
4. De Uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst aan te passen in overeenstemming met 
de voorstellen onder 1 ,2 en 3 en vast te stellen conform bijgaand concept, nr. 18.0002248, onder 
gelijktijdige intrekking van de uitvoeringsregeling Toelage Beschikbaarheidsdienst nr. 15.0006793 
die op 1 mei 2016 in werking is getreden. 

 
13. Reparatie derde jaar WW 

Inhoud 
Oplegger 18.0003147 voorstel 18.0003144 
De Regio is rechtspositievolger van Hilversum  
De LOGA-circulaire, van 18 december 2017 (bijlage 1), is een aanvulling op de LOGA-circulaire van 
20 november 2017, waarin is aangegeven dat in de gemeentelijke sector besloten is tot het 
repareren van het derde WW-jaar. De uitwerking van de LOGA-circulaire van 20 november 2017 heeft 
u reeds in een voorstel van het team P&O ontvangen. De wijzigingen uit de circulaire van 20 
november 2017 waren niet volledig en worden aangevuld. In de circulaire van 18 december 2017 
worden twee artikelen, artikel 10c: 1 en 10c:7 ARH gecorrigeerd en aangevuld. Het betreffen 
technische wijzigingen die Hilversum ongewijzigd heeft vastgesteld en opgenomen in de  
Arbeidsvoorwaardenregeling van Hilversum. Deze technische wijzigingen liggen ter kennisgeving 
voor. 
Acties 
ARH volgen 
Besluit 
Kennisgenomen is van de aanpassingen van de ARH (rechtspositieregeling Hilversum) op basis van 
de  LOGA circulaires reparatie derde jaar WW.  

 

14 Actualiteiten en de rondvraag 

Inhoud 
Stand van zaken invoering PMD: In Hilversum zijn vragen gesteld door de raad over het 
procesverloop. Toegezegd wordt aan alle leden het overzicht van het tijdpad van de inspraak dat  
zowel voor het VANG plan als de wijziging van de Afvalstoffenverordening is doorlopen 
voorafgaande aan de invoering van de inzameling PMD.  
De heer Ter Heegde hecht er waarde aan o 12 juli bij de nieuwe raden op positieve wijze onder de 
aandacht te brengen het vele werk dat bij de Regio wordt verzet voor de inwoners met de 
gemeenten. 
Mw. Mansfeld brengt onder de aandacht de nieuwe website(s) van de Regio, mochten er aandachts- 
of verbeterpunten zijn dan graag inbreng. 
 
Acties 
Toezending heeft daags na de vergadering plaatsgevonden aan de AB leden (het complete 
dataoverzicht van het proces van voorbereiding en invoering van het VANG project)  

 


