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Geachte raadsleden,
Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio 2 euro miljoen beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder
werk aan het werk te helpen. Arbeidsmarktregio’s konden aanspraak maken op deze subsidie door
regionale actieplannen in te dienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze
actieplannen moeten een duidelijke doe-agenda bevatten en uitvoeringsgericht zijn. Tevens moeten de
plannen ontwikkeld zijn en breed gedragen worden door arbeidsmarktpartners in een regio (gemeenten,
UWV, onderwijs, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties). De arbeidsmarktpartners worden
hiermee gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor de realisatie van de ambities uit de doe-agenda.
Aanvraag Perspectief op Werk
Ook in de Gooi en Vechtstreek is de extra subsidie een welkome aanvulling op de ambities die uw raad
eerder al heeft vastgesteld in het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’. Daarom hebben de
arbeidsmarktpartners in de Gooi en Vechtstreek – in de vorm van het plan ‘Perspectief op Werk’ een
gezamenlijke subsidieaanvraag ontwikkeld en bij het Rijk ingediend. Dit plan is in september 2019 door
het Portefeuillehoudersoverleg en door de Werkkamer Gooi en Vechtstreek – het overleg waar
gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, het onderwijs en UWV afspraken maken
over het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt- goedgekeurd.
Honorering subsidieaanvraag
De subsidieaanvraag van de arbeidsmarktpartners in de Gooi en Vechtstreek is door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Dit betekent dat ook onze arbeidsmarktregio kan
rekenen op een financiële impuls van 2 miljoen euro om tot 2022 meer inwoners zonder baan aan het
werk te helpen.
Uitvoering, kassiersfunctie en coördinatie
De regiogemeenten en de arbeidsmarktpartners hebben de Regio gevraagd om de uitvoering van
Perspectief op Werk te coördineren en een kassiersfunctie uit te voeren rondom de beschikbaar gestelde
middelen. De gemeente Hilversum ontvangt als centrumgemeente de middelen voor de uitvoering van
Perspectief op Werk via de circulaires.

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze privacyverklaring.
Regio Gooi en Vechtstreek | Postbus 251, 1400 AG Bussum
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum | T: (035) 692 64 44 | info@regiogv.nl
KvK 32170415 | IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94 | BIC BNGHNL2G | BTW NL 0019.37.194.B01

Uw eventuele zienswijze(n) kenbaar maken
Gelet op het bovenstaande, zijn wij voornemens om de Rijkssubsidie te verwerken in de begroting van de
Regio Gooi en Vechtstreek. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage bent u in de gelegenheid een
zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de Regio. Wij verzoeken u om op uiterlijk 12
februari 2020 uw zienswijze(n) op bijgevoegde begrotingswijzigingen 2020-03A nr. 19.0015091 en 2020
03B nr. 19.0015526 Perspectief op werk bij het Algemeen Bestuur van de Regio in te dienen. De
behandeling in het Algemeen Bestuur is gepland op 13 februari 2020.
Begrotingswijziging 2020
Begrotingswijziging
Gemeente
Perspectief op Werk
Hilversum
(centrumgemeente)

Incidenteel/structureel
Meerjarig Incidenteel

Bedrag wijziging
€ 2.000.000

Aangezien de besteding van deze middelen over meerdere jaren plaatsvindt wordt voorgesteld om in te
stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve ”Perspectief op werk”.
Sturing
De uitvoering van het werkgelegenheidsplan wordt door de arbeidsmarktpartners gezamenlijk aangejaagd
en aangestuurd. Hiervoor stellen de Regio, UWV en VNO-NCW op operationeel niveau capaciteit
beschikbaar. Op bestuurlijk niveau sturen de arbeidsmarktpartners binnen de Werkkamer Gooi en
Vechtstreek samen op de uitvoering van het plan. Daarnaast bespreken we om de vier maanden de
voortgang van het plan met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Vragen
Graag ontvangen wij uw zienswijze uiterlijk 12 februari 2020. 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,
overeenkomstig het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 19 december 2019,

J. J. Bakker
Bestuurssecretaris Regio Gooi en Vechtstreek
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