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Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

overwegende:

gelezen:

het voorstel aan de gemeenteraden met kenmerk 20.0000277.

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en in de Wet gemeenschappelijke Regelingen;

BESLUITEN:

Artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek als volgt aan te vullen:

a.

b.

c.

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren 
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheden betreft en de 
raad en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eemnes die per 1 januari 2016 
partieel op enkele daarbij expliciet in de regeling weergegeven werkgebieden is toegetreden (partiële 
toetreding) onder instemming met de door het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 
gestelde bestuurlijke en financiële randvoorwaarden;

dat het ter verbetering van de kwaliteit van dienstverlening wenselijk is de uitvoering van het Wmo-vervoer 
zoals omschreven in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, het jeugdhulpvervoer zoals 
omschreven in artikel 2.3 lid 2 Jeugdwet en het leerlingenvervoer zoals omschreven in de artikelen 4 van 
de Wet op het primair onderwijs. Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs onder te 
brengen bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek

BIJLAGE 1
AANPASSING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Doelgroepenvervoer
De Regio is voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren Hilversum, Huizen en Wijdemeren 
belast met de uitvoering van het Wmo-vervoer zoals omschreven in artikel 1.2.1 van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning;
De Regio is voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren Hilversum, Huizen, Laren en 
Wijdemeren belast met de uitvoering van het leerlingenvervoer zoals omschreven in de artikelen 4 van 
de Wet op het primair onderwijs. Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs; 
De Regio is voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren 
belast met de uitvoering van het jeugdhulpvervoer zoals omschreven in artikel 2.3 lid 2 Jeugdwet.


