
 

 

Regio Gooi en Vechtstreek  |  Postbus 251, 1400 AG Bussum 

Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum  |  T: (035) 692 64 44  |  info@regiogv.nl 

KvK 32170415  |  IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94  |  BIC BNGHNL2G  |  BTW NL 0019.37.194.B01 

 

 

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze privacyverklaring. 

Datum 18 oktober 2019  Gemeenteraad Hilversum 

 

 

 

Kenmerk 19.0013688 

Inlichtingen Hans Uneken 

Telefoon (06) 227 375 44 

Onderwerp Zienswijze Begrotingswijzing 

Transformatiefonds Jeugd 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

De colleges van burgemeesters van gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben in 2018  het 

Transformatieplan Jeugd vastgesteld. In dit transformatieplan hebben wij – in regionaal verband- acties 

uitgewerkt waarmee we de veranderopgave in het jeugddomein versneld realiseren. Voor de uitvoering 

van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar 

van 2018 een subsidie van € 1.578.453 toegekend aan de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek 

(Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren). Gemeenten hebben de Regio 

verzocht het plan te coördineren en voor de uitgaven van de middelen een kassiersfunctie te vervullen.  

 

Besluit college Hilversum 

De gemeente Hilversum ontvangt de middelen voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd  via de 

circulaires. Op 18 december 2018 heeft het college burgemeesters en wethouders van Hilversum 

ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio, teneinde haar kassiersfunctie te 

vervullen.  

 

Uw eventuele zienswijze(n) kenbaar maken 

Gelet op het bovenstaande, zijn wij voornemens om de Rijkssubsidie te verwerken in de begroting van de 

Regio Gooi en Vechtstreek. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage bent u in de gelegenheid een 

zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de Regio. Wij verzoeken u om op uiterlijk 13 

december 2019 uw zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging bij het Algemeen Bestuur van de Regio 

in te dienen. De behandeling in het Algemeen Bestuur is gepland op 19 december 2019.  

 

Begrotingswijziging 2019 

Begrotingswijziging Gemeente Incidenteel/structureel Bedrag wijziging 

Transformatieplan 

Jeugd 

Hilversum 

(centrumgemeente) 

Meerjarig incidenteel € 1.578.453 
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Uitvoering Transformatieplan Jeugd 

Op 9 mei 2019 heeft uw college u een informatiebrief gestuurd over de uitvoering van het 

Transformatieplan Jeugd. Via die brief heeft u kennis kunnen nemen van de stand van zaken. In het 

vierde kwartaal van dit jaar ontvangt u opnieuw een informatiebrief met daarin een uiteenzetting van de 

voortgang.  

 

Vragen  

Graag ontvangen wij uw zienswijze uiterlijk 13 december  2019. Bij vragen of opmerkingen naar 

aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 375 44 of 

h.uneken@regiogv.nl.  

 

 
Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 17 oktober 2019, 
de secretaris,  
 
 
J.J. Bakker 
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