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Geachte leden van de raad,
Op 7 februari a.s. vergaderen ook het dagelijks en algemeen bestuur van de regio; op de agenda van die
vergadering staat ook een aantal begrotingswijzigingen (zie bijlagen) voor de regio, te weten:
a. Begrotingswijziging 2019-1 betreffende rijks vaccinatie;
b. Begrotingswijziging 2019-2 inzake volwasseneneducatie;
c. Begrotingswijziging 2019-5 inzake het zorg- en veiligheidshuis.
Daarnaast stelt het DB voor om in te stemmen met het overhevelen van bepaalde budgetten van 2018
naar 2019, vanwege het doorschuiven van die activiteiten naar 2019.
Het college heeft daarover het volgende standpunt bepaald: met die begrotingswijzigingen kan worden
ingestemd aangezien de voorgestelde begrotingswijzigingen enerzijds (volwasseneneducatie en rijks
vaccinatie) bestaande wettelijke taken betreffen zonder nadelig begrotingseffect voor de gemeenten,
anderzijds een voordelig resultaat betekenen omdat de eerder geraamde kosten voor het zorg- en
veiligheidshuis lager uitvallen.
De overheveling van budgetten van 2018 naar 2019 (voor een onderbouwing zie de bijlage) omvat een
post van € 425.530 en betreft:
WNRA
inclusief werkgeverschap
FIT
Alles is Gezondheid
Matchen op werk
SROI
DLP
Tel mee met taal
Van 2018 naar 2019

€ 50.000
€ 35.000
€ 32.230
€ 11.300
€ 113.000
€ 67.000
€ 67.000
€ 50.000
€ 425.530

Normaliter wordt aan uw raad een voorstel voorgelegd inzake regiobegrotingswijzigingen waarvoor een
zienswijzeprocedure wordt gevolgd, hetgeen nu door de regio ook is gedaan m.b.t. begrotingswijzigingen
2019-1 en 2019-2 (niet voor begrotingswijziging 2019-5, het zorg- en veiligheidshuis, aangezien dat
voorstel een verlaging van de budgetten betreft met voordelig effect voor de gemeenten). Als gevolg van
een interne omissie is de zienswijzeprocedure voor de voorstellen 2019-1 en 2019-2 niet tijdig gestart
voor uw raadsvergadering van 7 februari a.s., terwijl raadsbehandeling in maart na de indieningstermijn
van de zienswijzen valt. Gelet hierop zullen wij als Huizer zienswijze ons collegebesluit inbrengen in het
algemeen bestuur met als strekking de instemming met de voorstellen. Gezien de budget-neutrale (en
voor het zorg- en veiligheidshuis voordelige) begrotingseffecten zou uw raad naar onze inschatting zelf
ook niet anders hebben besloten als Huizer zienswijze voor de volwasseneducatie en rijksvaccinatie.
Organisatorisch is inmiddels geborgd dat voorstellen die een zienswijze van de raad en dus raadsbehandeling behoeven, tijdig worden geregistreerd en in procedure gebracht.
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