Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1128944
Alexander Luijten, wethouder
Zienswijze begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek 2019 1
t/m 2.

Aan de raad,
1. Beslispunten
Geen zienswijze indienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2019 van de Regio Gooi en
Vechtstreek en dit voor 28 februari 2019 ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de
Regio.
2. Inleiding
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. De behandeling in het AB is
gepland op 7 maart 2019.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
Begrotingswijziging 2019 (1): vaccinaties
Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RVP is een preventieprogramma gericht op jeugdigen.
Jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. In het verleden
ontving Jeugd en Gezin voor de uitvoering van dit programma middelen van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf 1 januari 2019 krijgt Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
deze middelen niet langer rechtstreeks van het Rijk, maar ligt de financiering bij de gemeenten, die
hiervoor van het Rijk extra middelen ontvangen in het gemeentefonds.
Begrotingswijziging 2019 (2): volwasseneneducatie
In 2015 zijn de middelen voor volwasseneneducatie uit het participatiebudget gehaald en in een
specifieke uitkering ondergebracht. Het Rijksbudget is verdeeld over de centrumgemeenten van
de 35 arbeidsmarktregio's. Gemeente Hilversum is centrumgemeente in Gooi en Vechtstreek en
ontvangt in die hoedanigheid de Rijksmiddelen voor volwasseneneducatie. Regionale
samenwerking bij volwasseneneducatie is verplicht. De centrumgemeenten dienen de uitvoering
van volwasseneneducatie met de gemeenten in de arbeidsmarktregio samen vorm te geven. De
gemeente Hilversum draagt deze taak over aan de Regio. Hilversum brengt de middelen vanaf 1
januari 2019 onder bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat de regiogemeenten vanaf 1
januari 2019 gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor volwasseneneducatie.
3.

Beoogd effect
De begrotingswijzigingen betreffen veranderingen ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur
vastgesteld begroting voor 2019. Door een zienswijze tot uiting te brengen geven Raden hun
wensen en bedenkingen weer met betrekking tot de voorgestelde begrotingswijzingen.

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

Pagina 2 van 5

4. Argumenten en onderbouwing
4.1 Begrotingswijziging 2019 (1): vaccinaties
Deze begrotingswijziging is een rechtstreeks gevolg van het besluit van het Rijk om gemeenten
verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het doel
van het Rijk is de samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
te garanderen. De gemeente zal de uitvoering van het RVP én het basispakket JGZ bij dezelfde
organisatie, dan wel onder verantwoordelijkheid van dezelfde organisatie, moeten beleggen. In
onze Regio voert Jeugd en Gezin beide taken uit en is er op dit vlak geen opgave te vervullen.
De gemeenten hebben beperkte beleidsvrijheid rond de uitvoering van het RVP. De huidige wijze
van uitvoering van het RVP verandert namelijk niet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie. De
uitvoeringsorganisaties (bij ons Jeugd en Gezin) blijven de vaccinaties toedienen.
Wat verandert, is dat de uitvoering van het RVP niet langer gefinancierd wordt vanuit de
Rijksbegroting maar vanuit het gemeentefonds. De overheveling van het macrobudget voor de
uitvoering van het deel van het RVP waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, vindt plaats via
structurele storting in het gemeentefonds. Volgens het Rijk en Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
is het beschikbaar gestelde macrobudget toereikend voor een kostendekkende uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma binnen de jeugdgezondheidszorg. In de decembercirculaire worden
gemeente geïnformeerd over de exacte verdeling van de rijksmiddelen. In het staatje hieronder
(par. 7) staat het voorlopige bedrag.
4.2 Begrotingswijziging 2019 (2): volwasseneneducatie
De taak om volwasseneneducatie aan te bieden, betekent verantwoordelijk zijn voor het
aanbieden van opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen bij
laaggeletterde Nederlanders en niet-inburgeringsplichtigen.
De consequentie van het overbrengen van deze taak van centrumgemeenten Hilversum naar de
Regio Gooi en Vechtstreek is dat de middelen voor volwasseneneducatie onderdeel worden van de
regiobegroting. Daarom is er een begrotingswijziging nodig. Voor de begroting van Gooise Meren
heeft deze overdracht geen gevolgen.
Een consequentie is wel dat de regiogemeenten- en dus ook Gooise Meren - vanaf 1 januari 2019
gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, de inkoop en de financiering van
volwasseneneducatie. Het voordeel hiervan is dat deze gemeenschappelijk taak bij een
uitvoerende partij wordt ondergebracht gebracht die functioneert binnen een werkzame
bestuurlijke structuur, waarbij de deelnemende partijen (de gemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek) zeggenschap hebben over beleid en uitvoering. Ook wordt op deze manier de
afstemming bevorderd met andere taken die de Regio reeds uitvoert, zoals inkoop van
voorzieningen Wmo en jeugd.
De overgang van de Rijksmiddelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek betekent dat de gemeenten
gezamenlijk het financiële risico dragen op het budget voor volwasseneneducatie. De Regio Gooi
en Vechtstreek schat de kans op overschrijding van het budget echter laag in, omdat de educatie-
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trajecten met een budgetplafond worden ingekocht en in het verleden het Rijksbudget altijd
toereikend is gebleken. Mocht dit risico zich toch effectueren dan zal dit verdeeld worden op basis
van inwonersaantal.
5. Houd rekening met en onderbouwing
De voorgestelde begrotingswijzigingen komen beide voort uit een verschuiving van
verantwoordelijkheden. Deze verschuivingen zijn op grond van beleidsmatige overwegingen toe te
juichen. In beide gevallen is er echter geen 100% zekerheid dat de beschikbaar gestelde middelen
toereikend zijn voor de uit te voeren taken. Dit risico is echter gering.
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
Consequenties voor de begroting Gooise Meren:

GM
Bijdragen
aan Regio
voor het
programma
JGZ
GM
Bijdrage aan
Regio voor
het
programma
inkoop en
contract
beheer

Begroting
2019
1.839.959

Wijziging
2019
125.578
(voorlopig)

Wijziging
2020
125.578
(voorlopig)

Wijziging
2021
125.578
(voorlopig)

Wijziging
2022
125.578
(voorlopig)

333.703

0

0

0

0

De uitvoering van het RVP is onderdeel van het programma Jeugdgezondheidszorg van de Regio.
De uitvoering van volwasseneneducatie is onderdeel van het programma inkoop en contractbeheer
van de Regio.
8. Communicatie en participatie
Nvt

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

Pagina 4 van 5

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De zienswijze op de begroting en begrotingswijziging kunnen tot uiterlijk 28 februari door de raden
van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 7 maart 2019 wordt de begrotingswijziging
in het Algemeen Bestuur behandeld.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n): Zienswijzen begrotingswijzigingen 2019 nr. 1 t/m 2 (stukken Regio)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 773101 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
Geen zienswijze indienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2019 van de Regio Gooi en
Vechtstreek en dit voor 28 februari ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Regio.

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
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