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VERZONDEN -5 JULI 2018

Geachte heer/mevrouw Uneken,

Het bijgaande wordt u toegezonden:

O

9 Ter verdere behandeling

O Met het verzoek om nadere inlichtingen

O Met het verzoek om advies

O Ter kennisname/informatie

O Volgens afspraak

O Onder dankzegging retour

O Ter ondertekening/parafering

O

Met vriendelijke groet

S. Fong ^ "J 
Financieel AcK/isèur

bezoekadres Rading 1. 1231 KB Loosdrecht 
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht 
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595)

e-mail info@wijdemeren.nl website www.wijdemeren.nl
fax (035) 65 59 599 

IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33



na beraadslagingen zonder hoofdelijke stemming
AKKOORD 

met het voorstel Griffiei

wŭ ţÀwţčun RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2018

Gelet op

BESLUIT
a) Geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2017 en de Ontwerpbegroting 2019 van
de Regio Gooi en Vechtstreek.
b) Middels dit raadsbesluit het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te
informeren over het volgende:
1. Kennis te hebben genomen van de voorlopige jaarrekening 2017 en het concept voorstel 

bestemming resultaat 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te hebben genomen van de aanvullende onderbouwing van de HHT gelden en de 

GGD projecten in het kader van Alles is Gezondheid.
3. Akkoord te gaan met de concept begroting 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek en 

geen zienswijze hierover in te dienen.
4. Akkoord te gaan met de ontwerpbegrotingswijzigingen 5 t/m 9 begrotingsjaar 2018 van 

de Regio Gooi en Vechtstreek en geen zienswijze hierover in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 juni 2018

è griffier?) de vooi

F. Osselde Heus

Afschriften van dit besluit naar: Financiën en Regio Gooi en Vechtstreek



Griffier
RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd
Kenmerk RV/1190/180615/SF
Zaaknummer Z.
Raadsvergadering 21 juni 2018
Commíssie(s) Bestuur Ã Middelen

Datum: 5 juni 2018
Gewijzigd voorstel Ja
Bijlagen Ja
Portefeuillehouder weth. J.J. Klink
Domein SDD
Ambtenaar/telefoonnummer S. Fong, 14035, 

s.fong@wijdemeren.nl
Datum 15 juni 2018
Onderwerp Jaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 2019 Regio Gooi en 

Vechtstreek
CONCEPT-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
a) Geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2017 en de Ontwerpbegroting 2019 van
de Regio Gooi en Vechtstreek.
b) Middels dit raadsbesluit het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te
informeren over het volgende:
1. Kennis te hebben genomen van de voorlopige jaarrekening 2017 en het concept voorstel 

bestemming resultaat 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te hebben genomen van de aanvullende onderbouwing van de HHT gelden en de 

GGD projecten in het kader van Alles is Gezondheid.
3. Akkoord te gaan met de concept begroting 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek en 

geen zienswijze hierover in te dienen.
4. Akkoord te gaan met de ontwerpbegrotingswijzigingen 5 t/m 9 begrotingsjaar 2018 van 

de Regio Gooi en Vechtstreek en geen zienswijze hierover in te dienen.

1. Inleiding
Op vrijdag 13 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de 
volgende P&C stukken van de Regio G&V toegestuurd aan de raden van de deelnemende 
gemeenten.
1. ontwerpbegrotingswijzigingen 5 t/m 9 begrotingsjaar 2018
2. ontwerpbegroting 2019
3. voorlopige jaarstukken 2017
4. concept voorstel bestemming resultaat 2017

De kadernota van de Regio Gooi en Vechtstreek is op 20 november 2017 vastgesteld in het 
Algemeen Bestuur en dient als basis voor de ontwerpbegroting 2019. Op donderdag 12 juli 
2018 zal de begroting 2019 worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regio 
Gooi en Vechtstreek. Tot uiterlijk 2 juli worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld 
om een zienswijze kenbaar te maken over zowel de ontwerp-begrotingswijzigingen 5 t/m 9 
over begrotingsjaar 2018, als de Ontwerpbegroting 2019.



Raadsvoorstel
Onderwerp : Jaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 2019 Regio Gooi en Vechtstreek 
Datum : 15 juni 2018

2. Argumenten
2.1 GGD projecten in het kader van Alles is Gezondheid (C 75.000)
Door de regio wordt voorgesteld om C 75.000 te bestemmen voor het project “Alles is 
Gezondheid”.

Zienswijze: Na ontvangst en beoordeling van de aanvullende onderbouwing stemt de 
gemeente Wijdemeren alsnog in met dit bestedingsvoorstel.

2.2 Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) C7.030.463 (aandeel Wijdemeren is C 1.132.159)
In het overleg van 8-2-2018 van de Stuurgroep 18 plus, is richting gegeven aan de besteding 
van de HHT middelen.
Over de vorming en bestedingsdoeleinden voor meer werkgelegenheid in kansrijke sectoren, 
volgt nog een nader voorstel ter goedkeuring aan de gemeenteraden.

Door de Regio wordt thans voorgesteld om de niet-bestede middelen HHT in 2017 te 
reserveren in een nieuw te vormen reserve HHT.
Deze middelen zullen dan naar verwachting ruimer worden ingezet voor:
a) Aansluiten bij het Regionaal Actieplan Tekorten. Het is krachtig als gemeenten, 
aanbieders en de brancheorganisatie de handen ineen slaan om samen met één plan te 
komen dat leidt tot meer werkgelegenheid in de zorg. Omdat er grote overlap is met het 
concept Zorgbanenpact, is dit ook vanuit de Ínhoud geredeneerd verstandig.
b) Arrangementen met werkgevers, het onderwijs, re-integratie- en zorgpartners in de voor 
de participatiegerechtigden kansrijke sectoren om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
c) Het continueren van SchoonThuis.

Zienswijze: Na ontvangst en beoordeling van de aanvullende onderbouwing stemt de 
gemeente Wijdemeren alsnog in met dit bestedingsvoorstel.

3. Kanttekeninqen/Risico’s
Het eventueel indienen van bezwaren c.q. het niet instemmen met de begroting leidt niet 
direct tot wijziging van de begroting. Immers, op basis van de gemeenschappelijke regeling 
heeft elke deelnemer een stem.

4. Financiële consequenties
De toename van de financiële bijdrage van de gemeente Wijdemeren aan de Regio Gooi en 
Vechtstreek kan als volgt worden gespecificeerd:
Omschrijving Bedrag
Regionale Samenwerkings Agenda (RSA) en 
de MRA bijdrage 105.000
Werkgeversdienstverlening 44.000
Stijging prijsindex en aantal inwoners 102.000
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis 96.000 
Overige voor-en nadelen 46.000
Totale toename 393.000

De verhoging van de RSA en de MRA bijdragen is budgetneutraal. Tot en met 2018 werden 
de bijdragen van de RSA en MRA afzonderlijk begroot, maar vanaf 2019 worden deze 
bijdragen via de Regio G&V begroot.
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Raadsvoorstel
Onderwerp : Jaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 2019 Regio Gooi en Vechtstreek 
Datum : 15 juni 2018

Met de werkgeversdienstverlening is in de begroting 2018 al rekening gehouden, en dus ook 
voor de jaarschijf 2019 in de meerjarenbegroting 2018-2021.

De stijging in verband met de prijsindex en het inwoneraantal kan worden gedekt uit de 
algemene uitkering; deze schommelt mee met de prijsindex en het inwoneraantal.

Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis betreft een open-einderegeling. Dit betreft een 
autonome ontwikkeling waarop we niet kunnen bezuinigen. Mogelijk zal de gemeente bij de 
meicirculaire 2018 een tegemoetkoming ontvangen voor Maatschappelijke Dienstverlening 
Veilig Thuis.

De overige voor- en nadelen betreffen onder andere een hogere bijdrage aan de GAD 
(verbranding restafval), een hogere bijdrage voor het Consultatie en Adviesteam. De 
verhoging van de bijdrage in verband met de GAD wordt doorberekend in het tarief van de 
afvalstoffenheffing.

De wijziging van de financiële bijdrage (ad f 393.000) die de Regio Gooi en Vechtstreek van 
Wijdemeren vraagt is reeds opgenomen in de Kadernota 2019 van de Gemeente 
Wijdemeren.

5. Aanpak (planninq/uitvoering/communicatie)
De gemeenteraad heeft tot 12 juli 2018 gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken 
aan de Regio Gooi en Vechtstreek. Behandeling in de raad zal plaatsvinden op 21 juni. Na 
de behandeling in de raad wordt een brief gestuurd aan het algemeen bestuur van de Regio, 
waarin wordt aangegeven dat de gemeente Wijdemeren afziet van een zienswijze.

6. Duurzaamheidsapecten
n.v.t.

7. Standpunt commissies (en derden)
De commissie Bestuur en Middelen van 5 juni 2018 adviseert de zienswijze op de 
jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Regio Gooi en Vechtstreek als een 
bespreekstuk te behandelen.

Wijdemeren, 19 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
de secretaris, de burgemeester,
W. Heeg F. Ossel
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