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BESLUIT 

Kenmerk: 19.0011722 
 
 
Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek, 
 
 
gelezen het voorstel resultaatbestemming behorend bij Jaarstukken 2018 van het dagelijks bestuur 
dd. 1 april 2019, nr. 19.0009852, 
 
gelet op de ontvangen zienswijzen vanuit de gemeenteraden 
 
 

BESLUIT 

 
1. Tot overheveling van een budget ad. € 419.577 vanuit 2018 naar 2019 conform onderdeel A uit 

het voorstel 19.0009852 
2. Over te gaan tot de volgende mutaties ten aanzien van de reserves conform onderdeel B uit het 

voorstel 19.0009852:  
o Ter dekking van het nadelige resultaat Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) € 35.921 te 

onttrekken aan de reserve HHT 
o Ter dekking van de gemaakte kosten voor inrichting van de nieuwbouw RAV in 2018 

€ 115.573 te onttrekken aan de reserve nieuwbouw RAV 
o Het overschot op Veilig Thuis ter hoogte van € 508.134 toe te voegen aan de reserve 

Bescherming en opvang 
o Het overschot op de GHOR ter hoogte van € 36.520 toe te voegen aan de reserve 

Rampenbestrijding 
o Het overschot op de RAV ter hoogte van € 239.111 toe te voegen aan de reserve 

Aanvaardbare Kosten ambulancevoorziening (RAK) 
3. De bestemmingsvoorstellen inzake de incidentele inzet van middelen in 2019 naar aanleiding van 

de ontvangen zienswijzen aan te passen door €358.244 extra te resitueren aan de gemeenten (in 
het voorstel opgenomen om 1) de participatiewet in te inbedden bij de GAD (€ 100.000), 2) 
verzuim in het primair onderwijs aan te pakken (€60.000) en 5) de organisatieontwikkelagenda te 
bekostigen (€ 198.244)) en in te stemmen met de overige opgenomen bestemmingsvoorstellen: 

o Vanuit het resultaat € 20.000 te bestemmen voor de aanschaf van MUIZ bij de GGD 
o Vanuit het resultaat € 10.000 te bestemmen voor tandheelkundige en voetzorg voor dak- 

en thuislozen 
4. Een bedrag van € 1.779.110 te restitueren aan gemeenten (€ 1.420.666 conform voorstel + 

€ 358.444). 
5. De reserve Bescherming en opvang, welke na toevoeging van het overschot op Veilig Thuis op 

€ 3.311.833 komt, terug te brengen naar € 2.000.000 op basis van afspraken, wat resulteert in een 
extra restitutie aan gemeenten van € 1.311.833.  

 
Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering 
gehouden op 11 juli 2019. 
 
De secretaris, De voorzitter, 

J.J. Bakker P.I. Broertjes 
 


