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Geachte raadsleden,
In 2017 heeft de centrumgemeente Hilversum een plan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor de regionale bevordering van de arbeidsmarkparticipatie van mensen met
psychische aandoeningen. Deze subsidie kon alleen door een centrumgemeente aangevraagd
worden. Het plan is in 2018 goedgekeurd door het ministerie. De gemeente Hilversum heeft aan de Regio
gevraagd om het projectleiderschap uit te voeren.
In 2019 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie van € 90.000,beschikbaar gesteld. Via de decentralisatie uitkering BZK is deze bijdrage aan centrumgemeente
Hilversum uitgekeerd. Omdat de Regio het projectleiderschap op zich neemt, is dit bedrag van
centrumgemeente Hilversum overgemaakt naar de Regio. Dit heeft op basis van de brief ‘Zienswijze
Begrotingswijzigingen 2018’ die in het tweede kwartaal aan u is voorgelegd, plaatsgevonden.
In november 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij centrumgemeente
Hilversum aangekondigd dat de impuls voor de regionale samenwerking rondom het aan het werk helpen
van inwoners met psychische aandoeningen, wordt gecontinueerd. Dit betekent dat de arbeidsmarktregio
– via de gemeente Hilversum - opnieuw een bedrag van € 30.000 uitgekeerd krijgt om de werkzaamheden
voor de werktoeleiding van inwoners met psychische aandoeningen, te continueren.
Zienswijze
Gelet op het bovenstaande, zijn wij – conform de afspraken uit 2018 - voornemens om de Rijksmiddelen
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
begrotingswijziging 2020-10, nr. 19.0015600 bij het Algemeen Bestuur van de Regio in te dienen. De
behandeling in het Algemeen Bestuur is gepland op 13 februari 2020.
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Begrotingswijziging 2020
Begrotingswijziging
Gemeente
Werktoeleiding GGZ
Hilversum
(centrumgemeente)

Incidenteel/structureel
Incidenteel

Bedrag wijziging
€ 30.000

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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