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Zienswijze P&C stukken Regio
Gooi en Vechtstreek

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte raadsleden,
Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek stelt in haar vergadering d.d. 8 juli 2021 de
resultaatbestemming 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 – 2025 vast. Wij verzoeken
u uiterlijk 1 juli 2021 uw zienswijze(n) bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en
Vechtstreek in te dienen. De jaarstukken zijn ter kennisname bij deze stukken gevoegd. Onderstaand een
toelichting.

Jaarstukken 2020
Ter kennisname
Al in het begin van de coronacrisis werden onze diensten door het Rijk als vitaal betiteld voor het
functioneren van de samenleving. Onze GGD coördineert nu al meer dan een jaar de bestrijding
van Covid-19. Enorme pieken in de spoedzorg hebben veel gevraagd van onze RAV. Het aanbod van
huishoudelijk afval steeg enorm en daarmee ook de hoeveelheid werk voor de GAD. Omdat goede
jeugdgezondheidszorg en een veilig thuis niet vanzelfsprekend waren, was extra inzet vanuit Veilig Thuis
en Jeugd en Gezin nodig. Ons RBL zette zich in om onderwijsachterstanden te voorkomen en te zorgen
dat jongeren aansluiting houden op de arbeidsmarkt. Inkoop en Contractbeheer maakt goede
samenwerking tussen (jeugd)zorgorganisaties en gemeenten mogelijk om zo continuïteit van zorg voor
inwoners te realiseren. En ook de ontwikkeling en uitvoering van (crisis)beleid en de aansturing van de
operatie met de gemeenten ging vanaf de eerste coronadag in digitale vorm door. Bijgevoegd ontvangt u
het jaarverslag en de jaarrekening ter kennisname.

Resultaatbestemming 2020
Zienswijze: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdemeren
Het is ons gelukt om continuïteit van dienstverlening te realiseren en de meerkosten voor gemeenten zeer
beperkt te houden. Na verrekening van corona gerelateerde (meer)kosten bij het RIVM en de gemeenten
presenteren wij een nadelig resultaat van € 40.000 op een jaaromzet van € 90 miljoen. Omdat de
weerstandscapaciteit van de Regio al onder de gemeentelijke norm ligt, brengt de Regio dit
rekeningresultaat samen met een deel van de extra coronakosten (€ 569.187) in rekening bij de
gemeenten. Gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding in het gemeentefonds voor deze extra
coronakosten. Gelet op hun tekorten hebben de gemeenten de Regio verzocht de weerstandscapaciteit
op het huidige niveau te houden. Gemeenten is gevraagd uiterlijk 1 juli 2021 de norm voor de
weerstandscapaciteit van verbonden partijen neerwaarts bij te stellen. Met dit resultaat zijn wij samen
met gemeenten erin geslaagd om in jaar vol uitdagingen toch goede dienstverlening te verlenen voor
onze inwoners. Wij zijn trots op de medewerkers van de Regio en de samenwerking met gemeenten en
maatschappelijke partners die dit hebben mogelijk gemaakt.
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Begrotingswijziging 2021
Zienswijze: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdemeren
Op verzoek van gemeenten zijn wij voornemens om vier wijzigingen door te voeren in de begroting 2021
met gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
Regionaal leerhuis
Medio 2014 is het Regionaal leerhuis van start gegaan. Via het Regionaal leerhuis worden jaarlijks zo’n 20
cursussen en trainingen voor professionals in de uitvoering georganiseerd om kennis en deskundigheid te
bevorderen. Het kan hierbij gaan om scholing over onderwerpen waar gemeenten op samenwerken,
scholing over wetten en beleid én andere scholingsbehoeften van gemeentelijke uitvoeringsdiensten
sociaal domein. In 2014-2017 subsidieerde de provincie Noord-Holland het Regionaal leerhuis. Daarna
financierde de Regio vanuit de regionale samenwerkingsagenda. Gemeenten willen het Regionaal leerhuis
structureel inbedden. De Regio heeft geen ruimte in haar begroting om in de structurele dekking te
voorzien. De gemeenten stellen daarom voor de gemeentelijke bijdrage met € 27.000 te verhogen.
Begrotingswijziging
Regionaal leerhuis
Regionaal leerhuis
Regionaal leerhuis
Regionaal leerhuis
Regionaal leerhuis
Regionaal leerhuis
Regionaal leerhuis
Regionaal leerhuis

Gemeente
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren

Incidenteel/structureel
Structureel*
Structureel*
Structureel*
Structureel*
Structureel*
Structureel*
Incidenteel**
Structureel*

Gemeentelijke bijdrage
€ 1.264
€ 1.013
€ 6.357
€ 9.946
€ 4.519
€ 1.235
€ 1.977
€ 2.443

* Gepresenteerde bijdrage betreft de bijdrage vanaf 2022 (excl. Weesp)
** Weesp doet i.v.m. de bestuurlijke fusie met Amsterdam alleen in 2021 mee

Meer informatie
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2019/01/Continueren-Regionaal-Leerhuis.pdf
Schakelfunctionaris jeugdzorg
Om te sturen op minder wachtlijsten en kortere wachttijden in de jeugdzorg hebben de gemeenten een
schakelfunctionaris aangesteld. De schakelfunctionaris zorgt voor een betere aansluiting tussen vraag en
aanbod door consulenten en huisartsen te ondersteunen bij de verwijzing. De Schakelfunctionaris was bij
wijze van pilot voor een jaar aangesteld en gefinancierd vanuit incidentele Rijksmiddelen. Het
portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft de werking van de schakelfunctionaris geëvalueerd en
stelt voor de inzet met nog een jaar te continueren. Na dit jaar beoordelen de gemeenten of de
schakelfunctionaris structureel moet worden ingebed.
Begrotingswijziging
Schakelfunctionaris
Schakelfunctionaris
Schakelfunctionaris
Schakelfunctionaris
Schakelfunctionaris
Schakelfunctionaris
Schakelfunctionaris

Gemeente
Blaricum
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren

Incidenteel/structureel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Gemeentelijke bijdrage
€ 2.636
€ 13.582
€ 21.235
€ 9.712
€ 2.634
€ 4.550
€ 5.651

Meer informatie
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/C7-Schakelfunctionaris.pdf
Inburgering
Vanaf juli 2021 gaat de nieuwe Inburgeringswet in. Gemeenten zorgen dan voor een passend
inburgeringsaanbod en ondersteunen inwoners bij hun inburgering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
het aanbieden van inburgeringstrajecten. De portefeuillehouders sociaal domein adviseren om de inkoop
van deze trajecten gezamenlijk uit te voeren. Om dit te kunnen doen zijn middelen nodig voor extra
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inkoopcapaciteit á € 20.000 én is € 5.000 nodig voor onafhankelijke (onderwijskundige) toetsing van de
inkoopvoorwaarden. Het uitvoeren van de inkoop inburgering kost € 25.000 in 2021.
Begrotingswijziging
Inkoop inburgering
Inkoop inburgering
Inkoop inburgering
Inkoop inburgering
Inkoop inburgering
Inkoop inburgering
Inkoop inburgering

Gemeente
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Wijdemeren

Incidenteel/structureel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Gemeentelijke bijdrage
€ 1.170
€ 938
€ 5.886
€ 9.209
€ 4.184
€ 1.144
€ 2.470

Meer informatie
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/C2-Inkoop-inburgeringstrajecten.pdf
Perspectief op werk en Werken aan werk
Gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken via twee arbeidsmarktplannen aan meer (praktische)
werkgelegenheid. Dit zijn de plannen ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’. De plannen worden
gefinancierd met subsidies vanuit het Rijk en zijn opgesteld vóór de corona-crisis. Een periode met een
werkloosheidscijfer van 2,9%. Door de coronacrisis zijn de economie en de arbeidsmarkt in een totaal
ander daglicht komen te staan. Volgend jaar wordt een werkloosheid van 7,3% verwacht, waarbij
flexwerkers en zzp’ers het hardst getroffen worden.
Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de
arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten, hebben de gemeenten de plannen versneld
bijgesteld. In nauwe samenwerking met werkgevers, FNV, CNV, UWV én het onderwijs zijn acht nieuwe
projecten ontwikkeld, die drie van de bestaande projecten vervangen. Met deze bijstelling spelen de
gemeenten en de sociale partners in op de nieuwe economische werkelijkheid als gevolg van corona. Dit
doen de gemeenten door het aanwezige subsidiegeld vrij te maken voor 1) het stimuleren van de
mobiliteit van werk naar werk, 2) het begeleiden van inwoners naar kansrijke sectoren en 3) het
voorkomen van langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid.
Onlangs heeft uw college u via een informatiebrief geïnformeerd over de bijstelling van de
1
werkgelegenheidsmaatregelen . Deze bijstelling vindt plaats binnen bestaande financiële kaders.
Enerzijds wordt geld vrijgemaakt door bestaande projecten te vervangen. Anderzijds zetten de colleges
2
het lokaal gereserveerde budget van de huishoudelijke hulp toelage in voor de bijgestelde
werkgelegenheidsmaatregelen. Dit budget was onderdeel van het jaarresultaat HHT (€ 7.030.463,-) dat in
2017 deels door de regio is teruggestort (€ 5.630.463,- ) aan gemeenten. Gemeenteraden in Gooi en
Vechtstreek hebben destijds besloten om het resterend totaalbedrag van € 1.245.000 te reserveren voor
de uitvoering van arbeidsmarktmaatregelen. Met de plannen voor bijstelling die onlangs aan uw raad zijn
gepresenteerd, wordt hier invulling aan gegeven.
Begrotingswijziging
Bijstelling WaW/PoW
Bijstelling WaW/PoW
Bijstelling WaW/PoW
Bijstelling WaW/PoW
Bijstelling WaW/PoW
Bijstelling WaW/PoW
Bijstelling WaW/PoW
Bijstelling WaW/PoW

1

Gemeente
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren

Incidenteel/structureel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Gemeentelijke bijdrage
€ 37.008
€ 31.262
€ 272.755
€ 473.887
€ 198.213
€ 42.733
€ 90.195
€ 98.947

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/werk-inkomen/aanpak-economie-en-arbeidsmarkt/aanpak-werkgelegenheid-in-

coronatijd/
2

Een Rijkssubsidie uit 2016
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Meer informatie
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/9.0-Bijstelling-arbeidsmarktprogrammas.pdf

Regiobegroting 2022 – 2025
Zienswijze: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren en Wijdemeren
Voor inwoners, met gemeenten. Vanuit dat principe pakken wij de uitdagingen voor 2022 en volgende
jaren aan. Als gevolg van de tekorten in het sociaal domein staan de gemeentefinanciën onder druk.
Bezuinigingen zijn nodig om de gemeentefinanciën op orde te kunnen houden. En dat tegen een
achtergrond, waarbij de vraag naar dienstverlening toeneemt, er een structureel financieel tekort is bij de
GAD als gevolg van verschuivingen op de grondstoffenmarkt en de gemeentelijke bijdrage van Weesp
wegvalt als gevolg van de bestuurlijke fusie met Amsterdam.
Afgelopen maanden zijn wij met de gemeenten aan de slag gegaan met deze financiële opgaven. Wij
stellen een maatregelenpakket voor, waarmee wij bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage, hoge
(frictie)kosten voorkomen, een sterke stijging van de afvalstoffenheffing voor inwoners dempen en het
kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan inwoners en gemeenten grotendeels op peil houden.
Opvangen van de gemeentelijke bijdrage Weesp
1. Langjarige dienstverleningsovereenkomsten A’dam

2022
-2.400.000

2023
-2.400.000

2024
-2.400.000

2025
-2.400.000

2. Wegvallen van taken, waarbij het werk voor Weesp
verdwijnt voor de Regio (mens volgt werk)

- 529.000

- 529.000

- 529.000

- 529.000

3. Herschikken van werkzaamheden op taken, waarbij
het werk niet verdwijnt voor de Regio

- 400.000

- 400.000

- 400.000

- 400.000

Totaal maatregelenpakket Weesp

- 3.329.000

- 3.329.000

- 3.329.000

- 3.329.000

Bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage
1.
Naar centrumbijdrage voor Veilig thuis
2.
Stoppen gemeentebijdrage meldkamer RAV
3.
Stoppen gemeentebijdrage programma CERT
4.
Stoppen gemeentebijdrage Regioconservator
5.
Verlagen gemeentebijdrage Zorg en Veiligheidshuis
6.
Verlagen gemeentebijdrage sturing
7.
Verlagen gemeentebijdrage rekenrente
Totaal maatregelenpakket gemeentebijdrage

2022
- 646.000
- 204.000
- 50.000
- 50.000
- 30.000
- 50.000
- 100.000
-1.130.000

2023
- 646.000
- 304.000
- 50.000
- 50.000
- 30.000
- 50.000
- 100.000
- 1.230.000

2024
- 646.000
- 304.000
- 50.000
- 50.000
- 30.000
- 50.000
- 100.000
- 1.230.000

Opvangen van het tekort op gemeentebijdrage GAD
1. Optimaliseren inzamelwijze & –frequenties
2. Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval
3. Tariferen storten puin/bouwafval
4. Beperken openingstijden scheidingsstations
5. Stoppen met PMD zakken
6. Terugbrengen inzet toezicht en handhaving
7. Strategische huisvesting GAD
8. Tijdelijke verhoging gemeentebijdrage GAD t.l.v.
egalisatiereserve afvalstoffenheffing
gemeenten
9. Structurele verhoging gemeentebijdrage GAD
t.l.v. afvalstoffenheffing inwoners
Prognose totaal

2025
- 646.000
- 304.000
- 50.000
- 50.000
- 30.000
- 50.000
- 100.000
- 1.230.000

2022
- 650.000
- 132.500
- 25.000
- 200.000
- 75.000
0
0
- 837.500

2023
- 1.150.000
- 265.000
- 50.000
- 200.000
- 75.000
0
0
- 180.000

2024
- 1.150.000
- 265.000
- 50.000
- 200.000
- 75.000
40.000
0
- 140.000

2025
- 1.150.000
- 265.000
- 50.000
- 200.000
- 75.000
- 80.000
- 100.000
0

- 1.293.136

- 1.293.136

- 1.293.136

- 1.293.136

- 3.213.136

- 3.213.136

- 3.213.136

- 3.213.136

Het maatregelenpakket raakt de dienstverlening aan inwoners en gemeenten en de samenwerking met
maatschappelijke partners. Met dit pakket leveren wij samen met onze partners een enorme bijdrage aan
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het financieel gezond krijgen van de gemeentefinanciën. Minder bezuinigen kan, maar heeft direct
gevolgen voor de portemonnee van gemeenten en/of inwoners. Meer bezuinigen kan niet, omdat
daarmee taken onder een wettelijk minimum kwaliteitsniveau komen en gemeenten zich geconfronteerd
zien met hoge maatschappelijke (frictie)kosten.
Om dit maatregelen pakket uit te voeren, gaat de Regio haar organisatie door ontwikkelen met als basis
de missie “voor inwoners, met gemeenten”. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze
ondernemingsraad. Wij verwachten op basis van de huidige inzichten met horizontale mobiliteit en
natuurlijk verloop gedwongen ontslag onder het personeel te kunnen voorkomen, waardoor een sociaal
plan niet nodig is.

RSA Magazine

3

Graag informeren wij u in bijgevoegd RSA magazine over de voortgang op de uitvoering van de regionale
samenwerkingsagenda. Met gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties realiseren
wij resultaten om trots op te zijn. Uw investering in de speerpunten van regionale samenwerking hebben
wij gebruikt om subsidies vanuit provincie, het Rijk en derden binnen te halen. Afgelopen jaren zijn we er
vanuit onze samenwerking in geslaagd om elke euro gemeentelijke investering te verviervoudigen met
subsidiegelden. Gelden die wij dagelijks inzetten om de opgaven in het sociaal en fysiek domein aan te
kunnen pakken.

Zienswijze
Wij verzoeken u uiterlijk 1 juli 2021 uw zienswijze(n) op de resultaatbestemming 2020, de
begrotingswijziging 2021 en de Regiobegroting 2022 - 2025 bij het algemeen bestuur van de Regio in te
dienen. De behandeling in het algemeen bestuur is gepland op 8 juli 2021. 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.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur

P.I. Broertjes
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https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/rsa-magazine/
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