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Alexander Luijten, wethouder
Zienswijze begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek 2021.

Aan de raad,
1. Beslispunten
• Kennisnemen van de bestuursrapportage van de Regio
• Geen zienswijze indienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2021-010 van de Regio Gooi
en Vechtstreek.
2. Inleiding
In de bestuursrapportage van de Regio wordt een overzicht gegeven van de verwachte baten en
lasten van eind 2021 en worden begrotingswijzingen benoemd. Uw Raad wordt gevraagd kennis te
nemen van deze bestuursrapportage. Twee van de begrotingswijzigingen betreffen Jeugd en
Gezin: de invoering van het prenataal huisbezoek en de uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma met Meningokokken. Hiervoor zijn (toereikende) extra middelen door
het rijk verstrekt. Deze zijn via de meicirculaire reeds in de begroting van Gooise Meren verwerkt.
Daarnaast zijn er een tweetal wijzigingen die die vragen om extra middelen van uw Raad. Deze
wijzigingen liggen ter zienswijze voor. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage bent u in de
gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur (AB). Het AB betrekt de
zienswijzen van de Raden in de Regio Gooi en Vechtstreek bij haar besluiten over de
begrotingswijzigingen.
Het gaat om de volgende wijzigingen waarbij uw Raad gevraagd wordt zo’n zienswijze te geven:
(1) Jeugd en gezin: informed consent
Vanaf 1 januari 2021 moeten alle JGZ-organisatie de zogenaamde ‘informed consent procedure’
voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) invoeren. Informed consent houdt in dat ouders en
kinderen vanaf 12 jaar schriftelijk toestemming moeten geven voor het vaccineren en voor delen
van vaccinatiegegevens met het RIVM. Het eerste is reeds onderdeel van het de bestaande
procedures. Het laatste (toestemming RIVM) nog niet. Om dit in te regelen is nodig dat ook deze
vorm van geïnformeerde instemming onderdeel is van de procedures bij jeugd en gezin. Hiervoor is
onder meer een softwarematige aanpassing nodig. Hiervoor zijn extra middelen door het Rijk
verstrekt. Dit is al via de meicirculaire in onze begroting verwerkt. De vergoeding van het rijk voor
de aanpassing van de procedure en software aanpassing is hiervoor echter ontoereikend. Van de
Regiogemeenten wordt een incidentele extra bijdrage in 2021 gevraagd van € 14.000.
(2) Bedrijfsvoering
Met ingang van 2021 is de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid nadrukkelijker bij de
uitvoerende organisatie te liggen. Dit betekent voor de Regio dat het dagelijks bestuur zich via een
bestuursverklaring zal moeten gaan verantwoorden over de rechtmatigheid van het eigen
handelen. In de Kaderbrief 2021 van de Regio is dit al aangekondigd. De begrotingswijziging
betreft de incidentele verwerking in 2021 van de bekostiging van de taken voorkomend uit deze
rechtmatigheidsverklaring ad. € 85.000. Vanaf 2022 zijn deze kosten à € 85.000 structureel
opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.
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3. Beoogd effect
De begrotingswijzigingen betreffen veranderingen ten opzichte van de door het Algemeen
Bestuur vastgesteld begroting voor 2021. Door een zienswijze tot uiting te brengen geven Raden
hun wensen en bedenkingen weer met betrekking tot de voorgestelde begrotingswijzingen.

4. Argumenten en onderbouwing
4.1 Jeugd en gezin
Het gaat hier om een belangrijke eis waar jeugd en gezin aan moet voldoen. De incidentele
middelen van het Rijk blijken, volgens de berekening van de Regio niet toereikend om de
implementatie van de informed consent procedure te realiseren.
4.2 Bedrijfsvoering
Ook hier gaat het om een wettelijke eis die voorbereiding vraagt, die met extra (incidentele)
kosten voor de Regio gepaard gaat.

5. Houd rekening met en onderbouwing
In de aanbiedingsbrief wordt wat betreft de eis van ‘informed consent’ een extra uitgave van €
14.000 genoemd, terwijl in de bijgevoegde tabel een bedrag van € 25.000 wordt vermeld. Het
verschil voor Gooise Meren is zo’n € 3.00o, als de gevraagde extra bijdrage € 25.000 mocht blijken
te zijn.
6. Duurzaamheid
De programma’s van de Regio zijn een uitdrukking van de bestuurlijke wensen van de
Regiogemeenten. Deze programma’s beogen de kwaliteit van het bestaan in de Regio te behouden
of te verhogen. Daarbij gaat het zowel om voorzieningen die inwoners helpen een goed bestaan op
te bouwen, als om ingrepen in de fysieke infrastructuur die bijdragen aan een gezond en veilig
leefklimaat.
7. Financiële onderbouwing
Het gaat om eenmalige kosten van respectievelijk € 14.000 en € 85.000 van de gemeenten in de
regio. Dit betekent voor Gooise Meren een eenmalige extra uitgave verhoging in 2021 van ca.
€22.000 ten gevolg van deze begrotingswijzigingen. Deze eenmalige extra uitgaven worden
meegenomen in de Decemberwijziging 2021.
4. Communicatie en participatie
Nvt
5. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De zienswijze op de begroting en begrotingswijziging kunnen tot uiterlijk 10 december door de
raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Dit is voor Gooise Meren niet haalbaar.
De Raadvergadering is gepland op 15 december. Het Algemeen Bestuur vergadert evenwel op 16
december. Dit betekent dat de verantwoordelijk bestuurder en tevens AB lid de uitkomst van de
Raadsvergadering wel kan inbrengen in de vergadering van het AB.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Drs. M. Voorshorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlagen:
Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2021
Bestuursrapportage 2021
Begrotingswijziging 2021
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘zienswijze begrotingswijzingen 2021-10’ met zaaknummer
burgemeester en wethouders,

van het college van

Besluit
Geen zienswijze indienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2021-10 van de Regio Gooi en
Vechtstreek

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

