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Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2015 en begroting 2017 Regio Gooi & 
Vechtstreek (54500) 

Datum 15 juni 2016 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

Potjer(VVD), De Haan (D66), De Lange (CDA), Wiss (PvdA), Lansink (GL), De 
Rooy(HvB), Van Roden (GOP), Bergh (50Plus). 

Meesprekers  

Aanwezig namens 
college 

Van Vliet – Kuiper, Van Meerten – Kok,  Struik 
 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Meuwese (regio G&V) 
 
 

Voorzitter Sweijen 

Griffie De Vries 

  

Besproken items 
 

Kosten interim directeur binnen vacatureruimte opvangen.  Hoogte 
exploitatiekosten VANG in volgende jaren. Geen voorstel voor bestemming 
overschot beschermd wonen. Verschillende reserves,  waarom en hoogte. 
Veilig thuis,  sociale kaart deze is er nog niet maar wordt binnenkort verwacht 
Risico’s voor extra geld voor expertise personeel.  Bij 75%  voor een risico is er grote 
kans  op begrotingswijziging. 
Reserve individueel keuze budget personeel heeft boekhoudkundige achtergrond. 
De post heeft een incidenteel karakter. Oordeel accountant wordt toegezonden 
(zit niet bij de stukken). 
 
Programmabegroting financiële positie, wat zijn de risico’s van de leningen. Deze 
vraag wordt later beantwoord. 
Dienstverlening hoe te beoordelen bijv.  GAD. Kan er met andere regio’s worden 
vergeleken. Komen er cijfers over. GAD scoort hoog bij inwoners tevredenheid. 
Betrokkenheid Florida. Vorig jaar tot deelname besloten. Ondernemers kunnen 
wellicht inspringen. 
Sociaal domein. Kwantificering. Urgentieverlening verschilt per jaar maar er is wel 
een zeker stabiel gemiddelde per gemeente over de jaren heen. 
 
Noodzaak bestemmingsreserve afvalstoffen heffing en waarvoor aan te wenden. 
Betreft  een Rijks heffing aan bedrijven die wordt doorberekend aan 
regiogemeenten, hetgeen betwistbaar is.. Gemeenten moeten zelf afwegen of ze 
hiervoor willen reserveren. Het  is een financieel vraagstuk.  
RSA is  een belangrijke ontwikkeling, bedrag co-financiering graag beter 
onderbouwen. RSA is in opbouw. Nu nog te vroeg voor een goede onderbouwing. 
Streven is niet heel veel extra budget te vragen (veel zaken zijn ook al begroot). 
Weerstandsvermogen,  afstemming tussen gemeente en regio vindt plaats (geen 
dubbeling). 
Gegevens over krediet unie (hoe verloopt dat/succesvol?). Vorig jaar gestart,  is 
initiatief van ondernemers. Nadere gegevens worden toegezonden. 
Overige taken, samenwerking op p&O. Hoe verloopt die. 
 
Interim directeur is onder Balkende norm  en is aangesteld voor een  jaar (onderzoek 



 

en aanbeveling verdere organisatorische inrichting) . VANG-kosten worden 
waarschijnlijk lager, nu nog niet te bepalen. Overschot beschermd wonen gaat terug 
naar de gemeenten. Streven is zo weinig mogelijk reserves in te stellen. In totaal is 
het onder de afgesproken norm  van de wethouders  financiën in de regio. 
Stand van zaken innovatieplatform wordt besproken. 
 
Verdeling (berekening) over de gemeenten van de teruggave. Wordt uitgezocht en 
nader over bericht. 
 
Status regiokaart. Deze is  alleen  inventariserend.  

Toezeggingen college Accountantsverklaring  wordt toegezonden evenals de  Regiokaart. 
Vragen over  risico’s leningen, kredietunie,  samenwerking p&O  en berekening 
teruggave jaarrekening worden schriftelijk beantwoord.  

Aanbevelingen 
fracties 

VVD, besluitvormend. 
D66, meningsvormend.  
CDA, meningsvormend. 
PvdA, meningsvormend. 
GL, besluitvormend 
HvB besluitvormend 
50PLUS meningsvormend 
GOP meningsvormend 

 


