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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 11 mei 2017 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig E. van der Want, B. Lüken, L. van der Pols, H. Tuning, A. Heijstee-Bolt, B. van 

Henten-Meijer, G. Struik 
Afwezig J. Bakker, M. Sanderse, A. Klamer, J. den Dunnen, T. Stam. S. van Rijkom, M. 

Verhage 
Contactpersoon Saloua Chaara  
E-mail s.chaara@regiogv.nl  
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 17.0006475 

 
Opening/mededelingen/vaststellen agenda 
Verantwoording sociaal domein 

Voor alle deelnemende gemeenten heeft de accountant binnen het sociaal domein een 
goedkeurende verklaring over 2016 afgegeven. De portefeuillehouders spreken hun waardering uit 
voor dit resultaat. Momenteel wordt in samenwerking met de accountant van de Regio Gooi en 
Vechtstreek onderzocht of de procedure rondom de verantwoording 2017 versneld en verbeterd 
kan worden.  
 
Communicatie stuurgroepen 

De communicatie over regionale projecten en taken wordt besproken binnen het voorzittersoverleg 
sociaal- en fysiek domein en wordt op een later moment geagendeerd bij de 
portefeuillehoudersoverleggen sociaal en fysiek domein.  
 
Financiering RSA 

Op 13 april 2017 heeft het dagelijks bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek een verzoek tot 
zienswijze op de financieringsvoorstellen neergelegd bij de regiogemeenten. In het 
portefeuillehoudersoverleg Financiën van dinsdag 18 april 2017 is verzocht de mogelijkheid te 
onderzoeken om eenmalige baten van de verbrandingsbelasting Attero (€ 1,4 miljoen) in te zetten 
om de gemeentelijke bijdrage voor de RSA langzamer te laten groeien. Deze vraag heeft de Regio 
onderzocht en verkend welke mogelijkheden er zijn. Hierbij was enige urgentie vereist omdat de 
lokale kadernota’s en de begrotingswijzigingen omtrent de structurele financiering van de RSA juist 
nu gereed worden gemaakt voor lokale behandeling. In het dagelijks bestuur van 8 mei 2017 is het 
resultaat van deze verkenning besproken. Uitkomst verkenning is dat het resultaat wordt 
vrijgegeven aan gemeenten en dat gemeenteraden bevoegd zijn om te gelden in te zetten als 
financiering van de verhoogde bijdrage aan de Regio. Deze afweging ligt bij de raden. 
 
Resumé portefeuillehoudersoverleg 9 maart 2017 

In het resumé van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 9 maart staat bij het 
agendapunt ‘Informele brainstorm HHT’ aangegeven dat ‘de wethouders instemmen met het 
uitwerken van onderstaande richtingen’. Dit wordt als volgt aangepast: ‘de portefeuillehouders 
verzoeken om een nadere uitwerking van mogelijke verbredingsmaatregelen’. Aan de hand van 
deze uitwerking wordt de inhoudelijk discussie gevoerd in de stuurgroep 18 plus van 8 juni a.s.   

 
JEUGDWET 

 

Alcohol en Handhavingsplan Jeugd 2017-2020 
Edith Sikking, projectleider Alcohol en Handhavingsplan Jeugd 2017-2020, is aanwezig om een 
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toelichting te geven. 
 
Sinds 2014 zijn gemeenten op grond van de Drank- en Horecawet verplicht om elk vier jaar een 
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Jeugd vast te stellen. Op basis van een evaluatie van het 
oude plan en op basis van bestuurlijke ambities voor de periode 2017-2020 is er een nieuw plan 
opgesteld. Focus ligt op de doelgroepen 18- en 18-24 jaar. Tevens is er in het plan aandacht voor de 
doelgroep volwassenen. Inhoudelijk is het plan afgestemd op het beleidsplan ‘Bescherming en 
Opvang’. Tevens zijn de voorlopige uitkomsten van de gezondheidsmonitor verwerkt in het plan.  
 
De portefeuillehouders staan positief tegenover het plan. Zij herkennen zich in de doelstellingen en 
de gelegde verbindingen in het sociaal domein. Het is nu zaak om het plan goed uit te voeren en de 
uitvoering te monitoren. De portefeuillehouders geven bij de uitvoering van het plan de volgende 
aandachtspunten mee: 
 De verbinding met het veiligheidskolom moet goed geborgd zijn. Er moet een goede  

afstemming/samenwerking met andere stakeholders maar ook met burgemeesters zijn. 
 De randvoorwaarden voor de uitvoering moeten geconcretiseerd worden. Als nadere uitwerking 

van het beleidsplan moet het HOE erg concreet worden gemaakt: 
- Lokale en regionale activiteiten en initiatieven moeten op elkaar aansluiten en elkaar 

nadrukkelijk versterken.  
- Vroegsignalering in het kader van alcoholproblematiek (en brede afspraken daarover met 

samenwerkingspartners) moet in de uitvoering centraal staan. 
- Het eigenaarschap rondom preventie en handhaving moet goed zijn ingebed.  

Edith Sikking werkt bovenstaande punten uit en stemt hierover af binnen de stuurgroep 18-. Ook zal 
Edith Sikking, bij de nadere uitwerking van het hoe, inwoners via Samenkracht betrekken. 

 

 

SOCIAAL DOMEIN 

 

Communicatie inwonerportaal 

Op 28 september a.s. wordt regionaal een zorgcongres georganiseerd met Tergooi. Het 
inwonerportaal past goed binnen het thema en kan hier groots gelanceerd worden in aanwezigheid 
van inwoners, zorgprofessionals (waaronder het Ziekenhuis als belangrijke partner) en gemeenten. 
Het portefeuillehoudersoverleg wenst de lancering van het inwonerportaal te koppelen aan het 
zorgcongres. Het Portefeuillehoudersoverleg spreekt af niet eerder dan 28 september 2017 lokaal te 
communiceren over het inwonerportaal.  
 
Het portefeuillehoudersoverleg geeft aan het wenselijk te vinden dat het portaal aan raadsleden 
wordt toegelicht. Aan het inwonerportaal wordt via het regiopodium aandacht geschonken. Tevens 
biedt de Regio aan bij lokale raadsvergaderingen presentaties te verzorgen over het inwonerportaal. 
Desgewenst worden er bij lokale raadsvergaderingen presentaties verzorgd voor raadsleden. Het 
portefeuillehoudersoverleg kan, indien hier behoefte aan is, dit aangeven bij Wendy van Neer, 
manager RVE inkoop en contractbeheer.  

 
Presentatie grondslagenonderzoek 

Gemeenten hebben een onderzoek verricht naar de grondslagen voor het uitwisselen van 
persoonsgegevens. Lydia Jansen, jurist,  presenteert de uitkomsten van het grondslagenonderzoek. 
Er gaat wat de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens betreft, veel goed. Uit het 
onderzoek zijn een aantal aanbevelingen voortgekomen die vooral methodisch van aard zijn en in 
de processen van de uitvoeringsdiensten in te bedden zijn.  
 
Binnenkort stemt Maartje Vinke, jurist bij de Regio, met medewerkers bedrijfsvoering van 
gemeenten af over het inbedden van de aanbevelingen in de lokale processen. Hierover wordt het 
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portefeuillehoudersoverleg nader geïnformeerd. 
 
Samenkracht! 

Op 24 november 2016 is het voorstel voor Samenkracht! 2017 en 2018 vastgesteld door het 
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein. Het plan van aanpak Samenkracht! 2017 is een concrete 
uitwerking van dit voorstel. Het voorgelegd plan van aanpak bestaat uit een inhoudelijke agenda, 
werkwijze voor input van inwoners, concrete activiteiten en een planning. Tevens bevat het 
voorgelegd plan een verdeling van onderwerpen naar bestuurlijke trekkers. De bestuurlijk trekker 
‘adopteert’ het thema door, bijvoorbeeld, aanwezig te zijn bij bijeenkomsten met inwoners en hen 
vragen te stellen. Maar ook door voor communicatie over dat thema het bestuurlijk aanspreekpunt 
te zijn. Het portefeuillehoudersoverleg stemt in met het plan van aanpak ‘Samenkracht! 2017’.  
  
De portefeuillehouders constateren dat het lastig blijkt om in het sociaal domein de juiste  mensen 
te bereiken die gericht input kunnen leveren op onderwerpen. Mogelijk is de oorzaak gelegen in het 
feit dat het aantal cliëntenorganisaties afneemt of dat er sprake is van ‘adviesmoeheid’.  De 
portefeuillehouders willen veel meer direct afstemmen met daadwerkelijke ‘eindgebruikers’ per 
thema. Bijvoorbeeld mensen die daadwerkelijk gebruik maken van beschut werk of 
arbeidsontwikkeling, mensen die daadwerkelijk te maken hebben met jeugd ggz, etc. Dit is in lijn 
met de nieuwe richting van Samenkracht!. Inwoners worden nadrukkelijk op basis van hun 
ervaringsdeskundigheid betrokken. De coördinator Samenkracht! Krijgt de opdracht om stevig in te 
zetten om de daadwerkelijke eindgebruikers aan tafel te krijgen om mee te denken.  

 
Subsidieaanvraag aanpak personen met verward gedrag 

Gemeenten (VNG) geven via ZonMW stimuleringssubsidies om een sluitende aanpak voor personen 
met verward gedrag te bewerkstelligen. De ambitie voor deze sluitende aanpak is opgenomen in 
het beleidsplan Bescherming & Opvang. Om de sluitende aanpak een impuls te geven, vraagt de 
Regio een subsidie van € 250.000 aan bij ZonMW. Om aanspraak te maken op de subsidie moet de 
beoogde aanpak uitgewerkt staan in een plan van aanpak. Tevens wordt de eis van minimaal 25% 
cofinanciering gesteld. In de cofinanciering wordt voorzien, doordat gemeenten in het beleidsplan 
Bescherming & Opvang, geld reserveren voor het ontwikkelen en uitvoeren van de sluitende 
aanpak.  
 
Het plan is in overleg met samenwerkingspartners opgesteld. Via een nader te ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst (die als voorwaarde geldt om aanspraak te maken op subsidie) 
committeren de samenwerkingspartners zich aan een gezamenlijke aanpak rondom de ontwikkeling 
en uitvoering van de sluitende aanpak. De samenwerkingsovereenkomst wordt eind mei 
ondertekend. Eric van der Want verzorgt de ondertekening namens de regiogemeenten.  
 
De portefeuillehouders stemmen in met het voorstel ‘ZonMW subsidieaanvraag aanpak personen 
met verward gedrag’ en hiermee ook de samenwerkingsovereenkomst ‘een sluitende aanpak’.  

 
 
 
 


