Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1724753
Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Toewijzen budget Regionaal plan Werken aan Werk
arbeidsmarktbewerking 2019-2022

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Geen zienswijze in te dienen bij de door de regio voorgelegde begrotingswijziging.
2. De reserve sociaal domein voor een bedrag van € 578.559 in 2020 te laten vrijvallen. Hiervan €
353.559 beschikbaar te stellen aan de regio en € 225.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget
van werkvoorziening.
3. De begroting hierop aan te passen.
2. Inleiding
In september 2019 is het regionaal plan Werken aan Werk – arbeidsmarktbewerking 2019/2022
door de raad vastgesteld. Een van de beslispunten betrof het beschikbaar stellen van € 624.579
voor de regio. Daarnaast wordt in het plan voorgesteld om € 225.000 uit te trekken voor lokale
uitvoering van Werken aan Werk. Beide bedragen, in totaal € 849.579, worden ten laste gebracht
van de reserve Sociaal Domein.
Op 19 december is in het Algemeen Bestuur van de regio de begrotingswijziging Werken aan Werk
vastgesteld. Hierin is het aan de regio beschikbaar te stellen bedrag voor het plan Werken aan
Werk verlaagd van € 624.579 naar € 353.559 vanwege het stopzetten van het project Schoonthuis.
Hierdoor hoeft er minder beschikbaar gesteld te worden aan de regio. Inmiddels heeft u de brief
‘zienswijze gemeenteraden G&V&E begrotingswijziging werken aan werk' ontvangen inclusief de
bijbehorende begrotingswijziging (zie bijlage 1).
Met dit voorstel vragen we u expliciet in te stemmen met het laten vrijvallen van € 578.559 in 2020
uit de reserve Sociaal domein, aangezien dit in het septemberbesluit niet was opgenomen.
Daarnaast vraagt het college u kennis te nemen van de door de regio voorgelegde
begrotingswijziging.
3. Beoogd effect
1. Vast te houden aan het standpunt zoals verwoord in het raadsbesluit van september.
2. In het kader van het budgetrecht van de raad wordt expliciet gevraagd € 578.559 in 2020 te
laten vrijvallen aan de reserve sociaal domein.
3. Met dit besluit wordt de begroting rechtmatig aangepast.
4. Argumenten en onderbouwing
1.1 De raad wordt gevraagd om een zienswijze bij de door de regio voorgelegde
begrotingswijziging
Formeel is vastgelegd dat zodra er geld van de gemeente naar de regio gaat, de raad in de
gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de
Regio. Aangezien de raad op 18 september 2019 reeds heeft ingestemd met het regionaal plan
Werken aan Werk – arbeidsmarktbewerking 2019/2022 en er niets aan het plan gewijzigd is,
behalve het stopzetten van het project Schoonthuis, wordt voorgesteld geen zienswijze in te
dienen bij de door de regio voorgelegde begrotingswijziging (zie bijlage 1 a, b en c).
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1.2 Een onttrekking aan een reserve is een bevoegdheid van de raad
Zowel het budget voor regionale uitvoering als het budget voor lokale uitvoering van Werken aan
Werk kunnen worden gedekt door de reserve Sociaal Domein. Een onttrekking aan een reserve is
echter een bevoegdheid van de raad. Middels het raadsvoorstel van 18 september heeft de raad
wel ingestemd met het regionaal plan en het beschikbaar stellen van een bedrag van € 624.579
budget aan de regio, maar niet met een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. Dit wordt nu
alsnog voorgelegd.
Inmiddels is besloten per 1 april 2020 te stoppen met Schoonthuis. Hierover is eind september een
brief naar de gemeenteraad gestuurd (zie bijlage 2). Dit betekent dat er niet € 1.410.000 aan
Schoonthuis zal worden uitgegeven, maar slechts € 165.000. Het budget dat naar de regio dient te
worden overgeheveld voor het regionaal plan Werken aan Werk is daardoor € 353.559 in plaats van
€ 624.579. Over de besteding van de niet uitgegeven Schoonthuis gelden moet nog een besluit
worden genomen.
1.3 Een rechtmatige begroting
Bij de jaarverantwoording moeten we kunnen aantonen dat de begroting rechtmatig is aangepast.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Mocht het zo zijn dat het budget voor het regionaal plan Werken aan Werk niet volledig wordt
ingezet, dan zal het restant terugkeren naar de gemeente en worden toegevoegd aan de reserve
sociaal domein.
6. Duurzaamheid
Niet van toepassing
7. Financiële onderbouwing
De gemeente Gooise Meren heeft in 2017 van de resterende HHT-gelden een bedrag van €
1.233.563 retour ontvangen van de regio en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Dit bedrag
is ruim voldoende om de in het voorstel genoemde bedragen te dekken.
8. Communicatie en participatie
Na de besluitvorming op 12 februari zal de regio direct in kennis worden gesteld van het genomen
besluit.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Het verzoek is om het raadsvoorstel vóór 13 februari in te plannen voor behandeling en
besluitvorming, vanwege besluitvorming door het algemeen bestuur van de regio op 13 februari.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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Bijlage(n)
1. Zienswijze gemeenteraden G&V&E begrotingswijziging werken aan werk’ en bijbehorende
Begrotingswijziging-2020-04- Werken aan Werk.
2. Informatiebrief Schoonthuis.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Toewijzen budget Regionaal plan Werken aan Werk arbeidsmarktbewerking
2019-2022’ met zaaknummer 1724753 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
Geen zienswijze in te dienen bij de door de regio voorgelegde begrotingswijziging.
2.
De reserve sociaal domein voor een bedrag van € 578.559 in 2020 te laten vrijvallen. Hiervan €
353.559 beschikbaar te stellen aan de regio en € 225.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget van
werkvoorziening.
3.
De begroting hierop aan te passen.
Aldus vastgesteld in de 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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