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OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Begrotingswijzigingen zonder zienswijze 2021 

Verspreiden Ja 

Contactpersoon Sabien von dem Borne 

Eenheid Staf 

E-mail s.vondemborne@regiogv.nl 

Kenmerk 21.0004495 

Datum 17 juni 2021 

 
Besluit 

Nummer Omschrijving 

Besluit 1.  De begrotingswijziging laaggeletterdheid met kenmerk 21.0002295 vast te 
stellen. 

Besluit 2.  De bestemmingsreserve laaggeletterdheid met een maximale hoogte à 
€ 490.000 in te stellen met einddatum 31 december 2024. 

Besluit 3.  De begrotingswijziging tijdelijke versterking Veilig Thuis met kenmerk 
21.0002617 vast te stellen. 

Besluit 4.  De begrotingswijzigingen subsidie dak- en thuisloosheid met kenmerk 
21.0002279 en met kenmerk 21.0002280 vast te stellen. 

Besluit 5.  De bestemmingsreserve dak- en thuisloosheid met een maximale hoogte à 
€ 1.372.000 in te stellen met einddatum 31 december 2022. 

Besluit 6.  De begrotingswijziging regionaal mobiliteitsteam met kenmerk 21.0003497 
vast te stellen. 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Toelichting 

Meerdere 
data 

Portefeuillehoudersoverleg Adviseren Pho’s hebben op verschillende 
datums gesproken over de voorstellen 
(zie onderstaande hyperlinken voor de 
adviezen) 

08-07-21 Algemeen bestuur Vaststellen  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 

De gemeenten hebben gezamenlijk verscheidene subsidies aangevraagd vanuit de Regio Gooi en 
Vechtstreek. De Rijksoverheid heeft deze subsidie toegekend en geeft de middelen vrij via de 
centrumgemeente uitkeringen. De Regio voert het beheer van deze 
subsidies/centrumgemeenteuitkeringen uit. Omdat het subsidies/centrummiddelen betreft, gaat het 
hier om technische begrotingswijzigingen, waarbij er geen sprake is van een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage. Het algemeen bestuur wordt gevraagd de begrotingswijzigingen vast te 
stellen.  
 
Voor de begrotingswijzigingen laaggeletterdheid en dak- en thuisloosheid is het nodig een 
bestemmingsreserve in te stellen. Het Rijk verstrekt deze subsidie in één jaar met een meerjarige 
looptijd.  
 
Voor meer informatie over de begrotingswijzigingen en achterliggende voorstellen:  
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/C3-Plan-van-Aanpak-Laaggeletterdheid.pdf  
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/03/C6-Impuls-VT.pdf  
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/Definitief-pva-terugdringen-terugdringen-dak-
en-thuisloosheid-regio-Gooi-en-Vechtstreek.pdf  
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=hilversum&id=100457838 (mobiliteitsteam) 

 
 
 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/C3-Plan-van-Aanpak-Laaggeletterdheid.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/03/C6-Impuls-VT.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/Definitief-pva-terugdringen-terugdringen-dak-en-thuisloosheid-regio-Gooi-en-Vechtstreek.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/Definitief-pva-terugdringen-terugdringen-dak-en-thuisloosheid-regio-Gooi-en-Vechtstreek.pdf
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=hilversum&id=100457838
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Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Besluit met kenmerk 21.0002834 

Bijlage 2.  Begrotingswijziging laaggeletterdheid met kenmerk 21.0002295 

Bijlage 3.  Begrotingswijziging tijdelijke versterking Veilig Thuis met kenmerk 
21.0002617 

Bijlage 4.  Begrotingswijziging subsidie dak- en thuisloosheid met kenmerk 21.0002279 

Bijlage 5.  Begrotingswijziging subsidie dak- en thuisloosheid met kenmerk 21.0002280 

Bijlage 6.  Begrotingswijziging regionaal mobilieitsteam met kenmerk 21.0003497 

 


