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Inlichtingen S. von dem Borne 

Telefoon (06) 82 013339 

Onderwerp Reactie op zienswijzen Regio 

Gooi en Vechtstreek 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

 

Op 11 april 2019 bood het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de voorlopige jaarstukken 

2018, de Regiobegroting 2020 – 2023 en een voorstel voor de bestemming van het resultaat aan voor 

zienswijze door de gemeenteraden. Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft van 

onderstaande deelnemende gemeenten zienswijzen ontvangen.  

 

Gemeente  Jaarstukken 2018 Bestemming resultaat 2018 Begroting 2020 – 2023 

Blaricum niet ontvangen niet ontvangen niet ontvangen 

Eemnes geen zienswijze  zienswijze geen zienswijze 

Gooise Meren geen zienswijze  geen zienswijze geen zienswijze 

Hilversum zienswijze  zienswijze zienswijze  

Huizen geen zienswijze zienswijze zienswijze  

Laren geen zienswijze  zienswijze zienswijze 

Weesp geen zienswijze zienswijze zienswijze 

Wijdemeren geen zienswijze geen zienswijze zienswijze 

Totaal 1 zienswijze  5 zienswijzen 5 zienswijzen 

  

Onderstaand reageren wij op de zienswijzen van de gemeenten.   

 

 

Jaarstukken 2018 

Hilversum De gemeente Hilversum stelt voor om de verantwoording over doelen in twee kolommen te presenteren 

(begroting-realisatie) en om het beleid meer met “key performance indicators” te omkleden. 

 

Reactie 

Regio Gooi en Vechtstreek probeert continu de inhoud van haar planning en control producten te 

verbeteren. De voorstellen van de gemeente Hilversum worden betrokken bij dit verbeterproces, zeker 

daar waar het gaat om het zo inzichtelijk mogelijk presenteren van de resultaten van onze organisatie.     

 
  

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
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Bestemming resultaat 2018 

Het voorstel bestemming resultaat 2018 bestaat uit drie onderdelen: 

A. Budgetoverhevelingen 

B. Dotaties en onttrekkingen reserves 

C. Incidentele bestemmingsvoorstellen  

  

A. Budgetoverhevelingen  

Een aantal activiteiten uit de Regiobegroting zijn niet of niet volledig uitgevoerd. Het algemeen bestuur 

stelt in haar resultaatbestemming voor deze activiteiten over te hevelen naar 2019. Gemeenteraden 

hebben geen zienswijzen ingediend op dit onderdeel van de resultaatbestemming. Onderstaande 

activiteiten en budgetten worden overgeheveld naar begrotingsjaar 2019. 

 

Voorgestelde budgetoverhevelingen  

1. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)             50.000 

2. Projectleider Inclusief werkgeverschap             35.000  

3. Project FIT             32.230  

4. Alles is gezondheid             11.300  

5. Matchen op Werk           113.745  

6. Social Return on Investment (SROI)             63.467  

7. Digitaal leefplein ontwikkelbudget              63.835  

8. Tel mee met taal             50.000  

  419.577  

 

B. Dotaties en onttrekkingen aan reserves 

Wanneer mutaties aan een reserve niet in begroting of begrotingswijziging zijn opgenomen, is het een 

bevoegdheid van het algemeen bestuur om in te stemmen met deze mutaties. De gemeenteraden 

ondersteunen deze voorstellen. De zienswijzen van de gemeenteraden hebben geen betrekking op 

deze voorstellen. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met onderstaande dotaties en onttrekkingen 

aan de reserves. 

 

Mutaties reserves  

1) Onttrekken reserve Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)            - 35.921  

2) Onttrekken reserve nieuwbouw regionale ambulancevoorziening            - 115.573  

3) Doteren reserve bescherming en opvang  508.134 

4) Doteren reserve rampenbestrijding 36.520 

5) Doteren reserve Aanvaardbare Kosten ambulancevoorziening (RAK) 239.111 

  632.271 
 

 

 

C. Incidentele bestemmingsvoorstellen 2019 

In het voorstel bestemmingsvoorstellen 2019 zijn onderstaande voorstellen opgenomen.  

 

Voorgestelde bestemmingen 

1) GAD – Inbedden Participatiewet          100.000 
2) RBL – Verzuim in het primair onderwijs           60.000  
3) GGD – Aanschaf MUIZ 20.000 
4) GGD – tandheelkundige- en voetzorg voor dak- en thuislozen 10.000 
5) Regio – Organisatie Ontwikkel Agenda 198.244 

  388.244 
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Op deze voorstellen zijn de volgende zienswijzen binnengekomen. 

 

Blaricum  Niet ontvangen 

  

Eemnes Niet instemmen met bestemmen van € 60.000 om het verzuim in het primair onderwijs te voorkomen. 
Wij wensen dergelijke initiatieven via begrotingsvoorstellen (waarop een zienswijzeprocedure van 

toepassing is) voorgelegd te krijgen. 

  

Hilversum Uit de ontvangen stukken van de Regio Gooi & Vechtstreek blijkt onvoldoende waarom deze middelen 

noodzakelijk zijn. Wij verzoeken u derhalve met een nadere onderbouwing te komen voor de hierboven 

genoemde  bestemmingsvoorstellen. 

 

Huizen Wij zijn van oordeel dat het doen van resultaatbestemmingsvoorstellen in de jaarrekening voor zaken 

die niet eerder gesignaleerd zijn in de begroting onwenselijk is. In bovengenoemde voorstellen worden 

nut en noodzaak van extra middelen onvoldoende uitgekristalliseerd. De gemeente Huizen wenst 

dergelijke initiatieven via begrotingsvoorstellen (waarop een zienswijzeprocedure van toepassing is) 

voorgelegd te krijgen. Het bedrag à € 388.244,- dient te worden teruggestort naar de gemeenten. 

 

Laren Voorstel om het resultaat à € 388.244,- terug te storten naar de gemeenten, omdat bestemming van 

het resultaat 2018 voor nieuw beleid onvoldoende onderbouwd is. 

 

Weesp De bestemmingsvoorstellen Participatiewet, primair onderwijs en organisatie ontwikkelagenda  dienen 

beter onderbouwd te worden. Daarbij is het van belang aandacht te hebben voor de mate waarin 

structurele vraagstukken aan worden gepakt met incidenteel geld.  

 

 

Reactie 

Het algemeen bestuur heeft op basis van de ontvangen zienswijzen besloten om:  

1. incidenteel € 30.000 te bestemmen voor het meldpunt uitbraken infectieziekten en de 

tandheelkundige- en voetzorg voor dak- en thuislozen;  

2. de bestemmingsvoorstellen verzuim in het primair onderwijs, het uitvoeren van de banenafspraak en 

de organisatie ontwikkelagenda  in te trekken en het totaal van € 358.244 te restitueren aan de 

deelnemende gemeenten; 

3. binnen de gemeenschappelijke regeling met de gemeenten in 2019 nadere afspraken vast te leggen  

met als doel een (financieel) beleidskader te ontwikkelen in hoeverre de Regio het rekeningresultaat 

mag gebruiken voor nieuw(e) incidenteel beleid/initiatieven. 

 

De gemeenten Huizen en Laren stellen zich op het standpunt dat zij niet instemmen met de 

bestemmingsvoorstellen inzake de incidentele inzet van middelen in 2019. De gemeente Gooise Meren 

en Wijdemeren stellen zich op het standpunt dat zij kunnen instemmen met de bestemmingsvoorstellen. 

De gemeente Hilversum en Weesp hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nadere 

onderbouwing. De gemeente Eemnes neemt partieel deel aan de Regio Gooi en Vechtstreek en gaat 

daarom in haar zienswijze alleen in op het bestemmingsvoorstel verzuim in het primair onderwijs. Aan de 

overige bestemmingsvoorstellen neemt de gemeente Eemnes geen deel. Op basis van verhoudingen in 

het algemeen bestuur (1 gemeente, 1 stem) heeft het bestuur besloten over de bestemmingsvoorstellen. 

 

Het algemeen bestuur ziet dat gemeenteraden er belang aan hechten mogelijkheid te hebben hun 

zienswijze op de besteding van het rekeningresultaat kenbaar te maken. Een zienswijze op het 

rekeningresultaat is voor ons allen nieuw. Het algemeen bestuur onderschrijft het belang achter de 

verschillende bestemmingsvoorstellen, maar is wel van mening dat de onderbouwing van de 

bestemmingsvoorstellen in vervolg beter kan en moet. Inhoudelijk ziet het algemeen bestuur geen grote 

bezwaren om de verschillende projecten/initiatieven tot uitvoering te brengen.  
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De zienswijzen van de gemeenteraden gaan veelal over de financiële kaders waarbinnen de gemeenten 

en de Regio werken. Is het nu wel of niet gewenst om nieuwe incidentele initiatieven/projecten vanuit de 

Regio te financieren met het rekeningresultaat of dienen hier aparte begrotingsvoorstellen voor te 

komen?  

Het algemeen bestuur wil hier graag in 2019 nadere afspraken over maken binnen de 

gemeenschappelijke regeling. Begrotingswijzigingen staan, net als de resultaatbestemming, open voor 

zienswijze door de gemeenteraad. In 2019 gaat het algemeen bestuur met de gemeenten aan de slag om 

te zorgen dat er goede nadere afspraken komen hoe om te gaan met het rekeningresultaat van de Regio.  

 
Begroting 2020-2023 

De zienswijzen van de gemeenten op de begroting 2020-2023 betreft een drietal punten: 

 

 De financiering van de Regionale Samenwerkingsagenda (Laren, Huizen & Eemnes) 

 De financiering van het programma VANG (Hilversum)  

 Resultaten en indicatoren (Hilversum, Laren, Huizen & Eemnes) 

 

 De financiering van de Regionale Samenwerkingsagenda (Laren, Huizen & Eemnes) 

Een aantal gemeenten wijst in haar zienswijze op de relatie tussen de financiering van de Regionale 

Samenwerkingsagenda en de begroting 2020. Het algemeen bestuur zal zich optimaal inspannen om zo 

snel als mogelijk hier helderheid over te geven. Het algemeen bestuur heeft ervoor gekozen om te werken 

met een uitvoeringsprogramma per programma; dit omdat er grote tempoverschillen zijn per programma. 

Het in kaart brengen van de financiële consequenties van de verschillende uitvoeringsprogramma’s staat 
voor de komende maanden op de agenda van de portefeuillehouders. De gemeenten zullen hierover na de 

zomer worden geïnformeerd.  

 

 De financiering van het programma VANG  (Hilversum)  

De gemeente Hilversum heeft in haar zienswijze opgenomen dat zij graag bekeken ziet in hoeverre het 

investeringsplan van het project VANG mogelijkerwijs moet worden bijgesteld aan het realisatievermogen 

van het project. De werkelijke kapitaallasten lopen niet in de pas met de begrote kapitaallasten. De Regio 

Gooi en Vechtstreek wil bestuursrapportage 2 (derde kwartaal) graag gebruiken om te bekijken in 

hoeverre een aanpassing gewenst is.  Hilversum wenst tevens tijdig over de relevante informatie over te 

beschikken ten einde de verordening Afvalstoffenheffing 2020 tijdig en correct te kunnen op- en 

vaststellen. Dit heeft te maken met de recent door het Rijk ingevoerde verbrandingsbelasting. De Regio 

Gooi en Vechtstreek zal hierover in contact met gemeenten treden. 

 
 Resultaten en indicatoren (Hilversum, Laren, Huizen & Eemnes)  
Verder geldt ook voor deze zienswijzen de reactie dat de Regio Gooi en Vechtstreek continu werkt aan de 

verbetering van haar P&C cyclus; zowel als het gaat om het benoemen van resultaten als indicatoren, aan 

de hand waarvan deze resultaten in kaart kunnen worden gebracht.  

 

De inhoudelijke suggesties in de zienswijzen van de gemeenten over de programmabegroting 2020-2023 

zullen worden overgenomen. 
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Vragen 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer I. Meuwese, algemeen directeur van de Regio Gooi en 

Vechtstreek.  

 

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli 2019.  

 

Secretaris,                                                 Voorzitter, 

 

 

 

 

J.J. Bakker                                                                      P.I. Broertjes 
   

 

 

 


