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Onderwerp

Bestuursrapportage en zienswijze
begrotingswijziging

Aan de gemeenteraden van de gemeenten
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte raadsleden,
Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek ter kennisname aan. Wij
rapporteren over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2020. Wij zijn voornemens een wijziging
door te voeren in de Regiobegroting 2020 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij
verhoging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij u in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken.
Wij verzoeken de gemeenteraad om uiterlijk 4 december 2020 haar zienswijze op bijgevoegde
begrotingswijziging regioconservator en erfgoedfestival bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.
Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2020
Regio Gooi en Vechtstreek heeft haar dienstverlening aan inwoners en gemeenten van de Regio en
Vechtstreek in de eerste acht maanden van dit jaar onder bijzondere omstandigheden uitgevoerd. De
wereld om ons heen veranderde door het Covid-19 virus in een rap tempo. Het takenpakket van de Regio
werd al snel als cruciaal betiteld. Onze diensten hebben het met de nodige aanpassingen mogelijk
gemaakt dat de dienstverlening aan inwoners is gecontinueerd. Denk aan de infectieziektebestrijding, het
ophalen van het huishoudelijk afval, het afnemen van de hielprik, de financiering van een deel van de zorg,
de crisisdienst van Veilig Thuis en de ambulancedienst. De impact van Covid-19 op de programma’s uit
onze begroting is zeer verschillend geweest. In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de
Regio Gooi en Vechtstreek ook in deze Corona tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de
kaders van de Regiobegroting 2020 uit te voeren. Op 8 oktober heeft het dagelijks bestuur van de Regio
Gooi en Vechtstreek de bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2020 vastgesteld.
Begrotingswijziging regioconservator (ter zienswijze)
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 20 september 2019 is afgesproken om structurele financiering
van de regioconservator en het erfgoedfestival vanaf 2021 mee te nemen in de kadernota’s 2020. Door
tekorten op de gemeentebegroting bij verschillende gemeenten is structurele financiering nu niet
mogelijk. Daarbij is het erfgoedfestival als gevolg van corona verschoven naar 2021 en zijn er
mogelijkheden voor subsidie vanuit het Rijk. De portefeuillehouders cultuur en recreatie hebben op 19 juni
2020 afgesproken de regioconservator voor 2020 en 2021 incidenteel te financieren, waarbij de
gemeenten voor 2020 € 60.000 en voor 2021 € 40.000 bijdragen. Tevens is afgesproken om in 2021
opnieuw de mogelijkheden van structurele financiering van de regioconservator en het erfgoedfestival te
onderzoeken.
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Voor meer informatie over de gemaakte afspraken in het portefeuillehoudersoverleg verwijzen wij u naar
de volgende stukken:
Portefeuillehoudersoverleg 19 juni 2020
1
Oplegger regioconservator en erfgoedvoorstel
2
3
Memo regioconservator en erfgoedfestival met bijlage
4
Resumé portefeuillehoudersoverleg 19 juni 2020
Portefeuillehoudersoverleg 20 september 2019
Oplegger cultuur en recreatie
Voorstel cultuur en recreatie 20 september 2019
Uitvoeringsprogramma cultuur en recreatie 2020-2023
Resumé portefeuillehoudersoverleg 20 september 2019
Vragen
Vragen naar aanleiding van de begrotingswijziging? Neem dan contact op met Hans Uneken, bereikbaar
op (06) 227 37 544 of per mail h.uneken@regiogv.nl.

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur op 8 oktober 2020, in de gezamenlijke vergadering met
het algemeen bestuur, genomen besluit
de secretaris,

J.J. Bakker

Bijlagen:
1: Bestuursrapportage 2020 nr. 20.0003271
2: Begrotingswijziging 2020-21 nr. 20.000493
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https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/06/12a-Oplegger-financiering-regioconservator-en-erfgoedfestival.pdf
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https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/06/12b-Memo-Regio-PFHO-financiering-regioconservator-erfgoedfestival.pdf
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https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/09/12c-Memo-CERT-nagekomen-optie-financiering-regioconser.pdf
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https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/08/2a-Resume-PFHO-18-en-19-juni-2020-2.pdf
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