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Werken aan Werk

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

Geachte raadsleden,
Onlangs heeft u het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ vastgesteld. Samen met werkgevers,
werknemers, het onderwijs en UWV gaan we – op basis van dit plan- met veel ambitie en energie aan de
slag om meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werkt te helpen.
Financiering ‘Werken aan Werk’
Voor de uitvoering van ‘Werken aan Werk’ doen de gezamenlijke partners een beroep op de middelen voor
de huishoudelijke hulp toelage (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1 bij het plan ‘Werken aan Werk
en het bijbehorend raadsvoorstel). Met de vaststelling van het werkgelegenheidsplan, is uw
gemeenteraad akkoord gegaan de herbestemming van de middelen voor de huishoudelijke hulp toelage.
Uw raad heeft goedgekeurd dat deze gelden worden aangewend om de ambities zoals geformuleerd in
‘Werken aan Werk’ te realiseren.
Gezamenlijke, gemeente-overstijgende acties
De middelen voor de huishoudelijke hulp toelage staan momenteel op de balans van gemeenten. Het
betreft een bedrag van in totaal: € 5.630.643. Per gemeente gaat het om het volgend bedrag:
Blaricum: € 167.374
Gooise Meren: € 1.233.563
Hilversum: € 2.143.202
Huizen: € 896.438
Laren: € 193.263
Weesp: € 407.917
Wijdemeren: € 447.499
Eemnes: € 141.386
Zoals u weet bestaat ‘Werken aan Werk’ uit lokale acties én uit gezamenlijke, gemeente-overstijgende
acties. Gemeenten hebben de Regio verzocht om de regionale maatregelen uit te voeren, het plan te
coördineren en monitoren én voor de uitgaven van de middelen een kassiersfunctie te vervullen. Daarom
willen we dat alle gemeenten –uit de huishoudelijke hulp toelage- hun aandeel aan de regionale acties
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overhevelen naar de Regio. Aangezien de besteding van deze middelen over meerdere jaren plaatsvindt
wordt voorgesteld om in te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve: “Werken aan Werk” .
De middelen voor de lokale acties blijven op de balans van de gemeenten staan en zijn in de lokale
begrotingen verwerkt.
Middelen Schoon Thuis
Inmiddels hebben de colleges van burgemeesters en wethouders besloten Schoonthuis te beëindigen.
Hierover heeft u in oktober een informatiebrief ontvangen. Op dit moment hebben de colleges besloten
dat Schoonthuis per 1 april 2020 stopt. Zoals aangekondigd volgt nadere besluitvorming over de
besteding van de middelen die vrijkomen door het niet continueren van Schoonthuis. Dit besluit nemen de
colleges in het eerste kwartaal van 2020. Uiteraard wordt u hier nader over geïnformeerd. Tot die tijd
blijven de HHT-middelen lokaal bij gemeenten op de balans.
Ook de bedragen waar nog nadere besluitvorming over moet plaatsvinden blijven tot nadere
besluitvorming op de balans van de gemeenten.
Uw eventuele zienswijze(n) kenbaar maken
Gelet op het bovenstaande, zijn wij voornemens om een deel van de middelen voor de huishoudelijke hulp
toelage te verwerken in de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek. Conform het door uw
gemeenteraad vastgesteld plan, betreft het de begrootte bedragen voor de gezamenlijke, gemeenteoverstijgende acties. Concreet gaat het om de volgende maatregelen en de volgende bedragen:
Nr.

Maatregel

2020

2021

2022

€ 165.000

0

0

0

€ 165.000

2 Werkgelegenheidsprojecten

€ 48.000

€ 48.000

€ 48.000

€ 48.000

€ 192.000

3 Innovatiefonds

€ 85.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 680.000

4 Matching versterken

€ 59.000

€ 59.000

€ 59.000

€ 59.000

€ 236.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 72.000

€ 288.000

1 Schoonthuis continueren

1

2023 Totaal

5 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
6 Publiek - private samenwerking
7 Interregionale samenwerking
8 Samenwerking arbeidsmarktpartners
Verbinden werkgevers9 dienstverlening Participatiewet en
economie
10 Sturen op resultaten
11 Gezamenlijk monitoren

€ 16.000

€ 16.000

€ 16.000

€ 16.000

€ 64.000

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 begrotingswijziging 2020-04, nr. 19.0015101 bij het Algemeen Bestuur van de Regio in te
dienen. De behandeling in het Algemeen Bestuur is gepland op 13 februari 2020.

1

Omdat Schoon Thuis doorloopt tot 1 april 2020 en de maandelijkse kosten geraamd staan op € 55.000, zijn de kosten van
Maatregel 1 Schoon Thuis bijgesteld van € 1.410.000 (over 3 jaar verspreid) naar € 165.000.
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Begrotingswijziging 2020
Begrotingswijziging
Werken aan Werk
Werken aan Werk
Werken aan Werk
Werken aan Werk
Werken aan Werk
Werken aan Werk
Werken aan Werk
Werken aan Werk

Gemeente
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren

Incidenteel/structureel
Meerjarig incidenteel
Meerjarig incidenteel
Meerjarig incidenteel
Meerjarig incidenteel
Meerjarig incidenteel
Meerjarig incidenteel
Meerjarig incidenteel
Meerjarig incidenteel

Bedrag wijziging
€ 37.804
€ 25.862
€ 353.559
€ 677.653
€ 255.059
€ 43.225
€ 120.106
€ 111.732

Vragen
Graag ontvangen wij uw zienswijze op 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

Bijlage(n): 2
1. Begrotingswijziging 2020-04, nr. 19.0015101
2. Ontwerpbesluit AB nr. 19.0015666
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