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Voorwoord

Geacht college,
Met trots bied ik u deze voortgangsrapportage aan. Hiermee koppelen we terug hoe het ervoor staat
met de afspraken die in de Regionale samenwerkingsagenda zijn gemaakt. Wat verloopt er volgens
plan, of waar moet in de komende periode nog een tandje bij? En ook: waar staan we financieel?
Zeker is dat er hard gewerkt wordt om de concrete doelen en projecten gestalte te geven. Graag
geven we inzage in hoe ver we gevorderd zijn. Omdat de raadsleden in de regiogemeenten de
eigenaar van de samenwerkingsagenda zijn, verzoek ik u om de voortgangsrapportage met hen te
delen. Indien gewenst kunnen we in uw raad langskomen om een nadere toelichting te geven.
Op veel fronten leveren we met elkaar een bijdrage aan de gezondheid, het welzijn, de economie, de
bereikbaarheid, de natuur en de vitaliteit van de inwoners in onze streek; voor inwoners, met
gemeenten. U kunt erop rekenen dat we de intergemeentelijke samenwerking met vaart voortzetten.
Met vriendelijke groet,

Igor Meuwese
Algemeen directeur Regio Gooi en Vechtstreek
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1. Kopprogramma
Project 1:

Een versterkte informatiepositie van inwoners en gemeenten

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
Gezonde en vitale regio.
Inwoners hebben toegang tot het digitaal leefplein en zijn meer in staat om zelf te
sturen op gezondheid, welzijn en participatie.
2. Inwoners zijn in staat om het effect van ingezette zorg en ondersteuning
4. aan te geven.
3. Inwoners zijn in staat om de dienstverlening van gemeenten en aanbieders te
waarderen.
4. Een beter toezicht op naleving van contractafspraken door marktpartijen via het
regionaal contractbeheer.
5. Een doelmatiger inzet van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.
Januari 2017 – december 2018
1. Inwoners hebben beveiligde toegang tot de informatie uit het digitaal leefplein via
een persoonlijke pagina. Ze hebben daardoor o.a. inzicht in: welke zorg en
ondersteuning aan hen is toegekend, hoeveel, en welke aanbieder de zorg of
ondersteuning levert.
2. Het inwonerportaal is ontwikkeld en opgeleverd in combinatie met de
vergelijkingssite KiesZO. Via kieszo.nl kunnen inwoners de regionaal gecontracteerde
zorgaanbieders onderling vergelijken en waarderen.
3. Tergooi ziekenhuis en Jeugd en Gezin hebben besloten hun cliënt- en
patiëntinformatie via het inwonerportaal te ontsluiten. Hierdoor kan de inwoner
sneller schakelen tussen verschillende aanbieders van zorg en ondersteuning.
1. De lancering van het inwonerportaal/KiesZO is op 28 september 2017 tijdens het
Gezondheidsfestival.
2. In het najaar van 2017 en in de loop van 2018 wordt het inwonerportaal verder
doorontwikkeld.

Project 2:

Omgevingswet

RSA Speerpunten
Wat willen we bereiken?

Behoud van landschap en groenblauwe kwaliteit.
Op grond van de Omgevingswet moeten gemeenten een omgevingsvisie maken, in
afstemming met overheden en andere belanghebbenden (brandweer, GGD,
Omgevingsdienst, waterschap) in hun omgeving. Bedoeling van de omgevingsvisie is dat
gemeenten een langetermijnvisie voor de leefomgeving vaststellen, waarbij wordt
aangegeven hoe het gebied zich moet ontwikkelen en welke onderwerpen daarbij van
belang zijn. In Gooi en Vechtstreek zijn de samenwerkingsopgaven benoemd in de
Regionale samenwerkingsagenda 2016-2018 (RSA) en het Uitvoeringsprogramma 20172018. De regiogemeenten werken dus al samen op onderwerpen, die ook in de lokaal
vastgestelde omgevingsvisie geadresseerd moeten worden. Dit levert bouwstenen op die
met elkaar een regionaal omgevingsbeeld opleveren. Dit omgevingsbeeld is de inbreng
voor de regionale onderwerpen in de omgevingsvisie van de gemeenten. Het is aan de
gemeenten om te bepalen op welke wijze dit regionale omgevingsbeeld een plek krijgt in
de lokale omgevingsvisies waarbij regionale samenhang het uitgangspunt is.
Januari 2017 – december 2018 (loopt door t/m 2019)
In juli is het projectplan over de regionale inzet voor de omgevingsvisie (het
omgevingsbeeld) aangeboden ter vaststelling in de colleges.
De bouwstenen voor het regionale omgevingsbeeld zijn het resultaat van het
Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Deze documenten vormen, naast de verkenningen
van 2040, de feitelijke basis waar uit wordt verder gewerkt. Enkele bouwstenen zijn of
worden al door de raden vastgesteld (bijvoorbeeld de regionale woonvisie). Voor andere
bouwstenen wordt er, net als bij het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam, op diverse
manieren gelegenheid gegeven aan de raden om zich tijdens het proces te informeren en
kaders mee te geven. Dit gebeurt middels regiopodia en presentaties, met
raadsinformatiebrieven en door consultatie van raden.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe
Voortgang en planning
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Tijd
Mei-najaar 2017
Mei 2017-eind 2017
Najaar 2017-februari
2018

Fase en Besluit omgevingsvisie (regionaal omgevingsbeeld)
Fase 1: projectplan en startnotitie vaststellen door colleges
Fase 2: opstellen bouwstenen
Fase 3: Verkenningen 2040, eerste schets van het omgevingsbeeld en
de verschillende scenario’s

April 2018 – juni 2018
Maart 2018 - najaar
2018
Sept 2018 – dec 2018

Presentatie introductie/consultatie raden
Fase 4: uitwerken scenario’s en dilemma’s, inbreng van inwoners in
uitwerking scenario’s
Consultatie raden (opzet omgevingsbeeld)

2019

Fase 5: Verwerken input en uiteindelijk vaststellen regionaal
omgevingsbeeld in lokale omgevingsvisie

Project 3:

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

RSA Speerpunten

1. A1-A27
2. Lightrail Almere-Utrecht
3. Regionaal openbaar vervoer
Een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de oplossingsrichtingen van het MIRTonderzoek Oostkant Amsterdam.
Januari 2017 – december 2018
Aanleiding voor het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam is de verwachte toekomstige
problematiek in de doorstroming op de A1 ten oosten van Amsterdam. Na 2020 treedt
een bereikbaarheidsknelpunt op de A1 op tussen de knooppunten Muiderberg en
Eemnes, door toename van verkeer.
Er is een regionaal standpunt opgesteld in aanloop naar het bestuurlijk overleg tussen de
overheidspartners van provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en regio’s Gooi en
Vechtstreek en Amersfoort die bij het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam zijn
betrokken.
Dit standpunt is opgesteld op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda, het
regiopodium van 30 januari 2017 (resultaten van de analysefase) en 28 maart 2017
(interactieve sessie over oplossingen, en bespreking in raden (april t/m juni). Vanaf de
start van het onderzoek is het standpunt van Gooi en Vechtstreek dat alleen een integrale
aanpak vanuit economie, landschap en bereikbaarheid passend is.
Het onderzoek loopt tot eind 2017. Dan maken betrokken partners afspraken over de
invulling van het vervolgtraject voor korte (2020), middellange (2028) en langere termijn
(na 2028). Het onderzoek is in 2014 gestart met een kwartiermakersfase, in 2015 volgde
de analysefase en momenteel worden oplossingen uitgewerkt.
De oplossingsrichtingen worden nu zover uitgewerkt dat in november 2017 (in het
landelijk overleg MIRT) een gericht besluit kan worden genomen. De bedoeling is om in
het Bestuurlijk Overleg MIRT van 1 november 2017 afspraken te maken over de
uitgewerkte oplossingsrichting(en) van alle onderzoeken in Noordwest Nederland,
waaronder het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam.
Als op 1 november a.s. wordt besloten een vervolg te gegeven aan het MIRT-onderzoek
Oostkant Amsterdam kan dat op de volgende manieren:
Een vervolg via samenwerkingstafels en bestaande gremia, bijvoorbeeld MRA of
Utrecht,
Een verdiepend MIRT-onderzoek,
Maatregelen worden geagendeerd in de gebiedsgerichte programma-aanpak voor
de MRA en/of Utrecht, die het rijk onlangs in het leven heeft geroepen,
Een startbeslissing voor een MIRT-verkenning.

Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning
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Project 4:

Uitvoeringsprogramma algemene zaken

RSA Speerpunten
Wat willen we bereiken?

Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
Gemeenten ontwikkelen een uitvoeringsprogramma om een aantal – voornamelijk
PIOFACH – taken gezamenlijk uit te voeren. Dit om deze taken meer effectief en efficiënt
uit te voeren.
Maart 2017 – december 2017
In het licht van de Ahri-procedure tuigen de gemeenten en de Regio nu geen
uitvoeringsprogramma algemene zaken op. De gemeenten en de Regio werken wel
samen aan de volgende projecten:
1. voorbereiding en implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;
2. doorontwikkeling van de gemeentelijke samenwerking op P&O-gebied (P&O kring);
3. samenwerking op privacy- en gegevensbescherming;
4. instellen van een controllersoverleg om grip te krijgen op de gezamenlijke planning
en control aangelegenheden.
Er komt vooralsnog geen uitvoeringsprogramma sociale zaken. Voortgang per project:
1. er is een analyse opgesteld op de gezamenlijke voorbereiding van de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren met als doel eind september 2017 tot
samenwerkingsafspraken te komen;
2. besluitvorming doorontwikkeling P&O-gebied wordt einde van het jaar verwacht;
3. besluitvorming op privacy- en gegevensbescherming wordt aan het einde van het
jaar verwacht;
4. het controllersoverleg is ingesteld.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning
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2. Programma Economie & Arbeidsmarkt

Project 1:

Verkenning regionaal investeringsfonds

RSA Speerpunten
Wat willen we bereiken?

Economie en creatieve bedrijvigheid
Stimulering van de regionale economie, toename van werkgelegenheid, verbetering van
leefomgeving en het vestigingsklimaat.
Januari 2017 - december 2017
De verkenning is opgestart met de Economic Board Gooi & Vechtstreek, Brabantse
Ontwikkelmaatschappij (BOM), InnovationQuarter, Provincie Noord-Holland, MKB
Doorstart, Kredietunie Gooi en Vechtstreek.
De wenselijkheid, scope en haalbaarheid van een regionaal investeringsfonds op schaal
van Gooi en Vechtstreek wordt onderzocht. Eind 2017 worden de resultaten van
verkenning besproken in de Economic Board Gooi en Vechtstreek en met de
portefeuillehouders Economie & Innovatie.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Project 2:

Doorontwikkeling werkgeversdienstverlening

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Economie en creatieve bedrijvigheid
Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
Inclusieve arbeidsmarkt
Een innovatief en optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat goed aansluit
bij de vraag van werkgevers.
2. Eén loket voor werkgevers en ondernemers in onze regio.
3. Een goede afstemming, verbinding en uitwisseling tussen werkgevers, gemeenten,
UWV, scholen, kenniscentra én het werkgeversservicepunt.
4. Een optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat ertoe leidt dat meer mensen
met een bijstandsuitkering duurzaam uitstromen naar betaald werk.
5. Arbeidsmarktdynamiek waarbij er passende banen (betaald en niet-betaald) worden
gerealiseerd en toegankelijk gemaakt voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Januari 2017 – december 2017
1. Na een inventarisatie is de dienstverlening van het Regionale Meld en
Coördinatiefunctie en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar afgestemd, onder
meer als het gaat om kennisoverdracht, processen, informatie-uitwisseling en
afstemming op casusniveau tussen professionals.
2. Tussentijdse evaluatie en vaststelling voortgangsrapportage.
3. Verdere uitwerking bestuursopdracht werkgeversdienstverlening.
Besluitvorming bestuursopdracht werkgeversdienstverlening in december 2018, in januari
2018 starten met de implementatie.
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Project 3:

Integrale aanpak: economie, participatie en arbeidsmarkt

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe
Voortgang en planning

Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren
Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
Inclusieve arbeidsmarkt
Integrale aanpak waarbij het creëren, aantrekken en behouden van bedrijvigheid in
onze regio wordt gekoppeld aan het creëren, aantrekken en behouden van
werkgelegenheid.
2. Integrale beleidsafwegingen op de vlakken economie, ruimtelijke ordening en
arbeidsparticipatie.
3. Beschikken over actuele informatie m.b.t. de regionale arbeidsmarktsituatie en ons
economisch profiel om hiermee de uitvoering van het integrale beleid te
ondersteunen.
September 2017 – juni 2018 (was: januari 2017 – december 2017)
Start analysefase; de economische context en de arbeidsmarktsituatie in regio Gooi en
Vechtstreek is in kaart gebracht en beschreven.
Begin 2018 advisering op conceptbeleidsplan door raden, vaststelling beleidsplan in
tweede kwartaal 2018.

Project 4:

Verkenning innovatieaanpak digitale media en creatie

RSA Speerpunt
Wat willen we bereiken?

Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren
Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid en hierdoor meer arbeidsparticipatie door
inwoners uit onze regio.
September 2016 – juli 2017 (activiteiten agenda lopen door)
De verkenning heeft geleid tot de Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie.
Deze agenda bevat zes uitvoeringslijnen:
1. Regionaal start-up/scale-up programma Gooi en Vechtstreek
2. Broedplaatsenstrategie en –aanpak Gooi en Vechtstreek
3. (Door)ontwikkeling regionale living innovatielabs
4. Cross-over expeditie Gooi en Vechtstreek: Media & Toerisme en recreatie - Media &
Zorgeconomie – Media & Duurzaamheid/Circulair
5. Doorontwikkeling Dutch Media Week
6. Organisatorische herijking – werkplan CLICKNL – Media&ICT
De Agenda is in maart 2017 vastgesteld. Bij de verdere uitwerking worden de
innovatieplatforms iMMovator en iZovator betrokken en er wordt specifiek ingezet op
regionale verbreding van de projecten. Het regionaal aanwezige netwerk wordt
geactiveerd en tot innovatie gestimuleerd door de aanpak in de regionale Agenda
Digitale Media en Creatieve Innovatie. De agenda wordt vanuit de Regio verder
uitgewerkt in afstemming met het ambtelijk overleg Economie & Innovatie. De voortgang
wordt gemonitord en jaarlijks geëvalueerd door de stuurgroep Economie & Innovatie.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Project 5:

Regionaal mediacentrum

RSA Speerpunten
Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
Een kwalitatief hoogwaardige nieuws-en informatievoorziening door de lokale omroep.
September 2016 – september 2017
De verkenning naar een hoogwaardige nieuws-en informatievoorziening door de lokale
omroep is afgerond. Enkele regionale omroepen hebben hun samenwerking
geïntensiveerd.
NH (mediabedrijf) is gevraagd om een voorstel te doen voor een regionale streekomroep.
Dit najaar wordt besproken hoe hiermee wordt omgegaan.

Voortgang en planning
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Project 6:

Verbinding arbeidsmarkt, onderwijs en zorg

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
Inclusieve arbeidsmarkt
Economie en creatieve bedrijvigheid
Hoger onderwijs
Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters daalt naar onder de 300.
De 585 bankzitters van 18 tot 23 jaar (jongeren buiten beeld) zijn begin 2017 in
beeld bij het onderwijs, RBL en/of gemeente. Uit deze groep worden minimaal 100
jongeren gekoppeld aan werk, onderwijs, dagbesteding of een activeringstraject.
3. Aan alle circa 200 (kwetsbare) jongeren van de praktijkschool, voortgezet speciaal
onderwijs en Entree die in juli 2016 van school zijn gekomen wordt een perspectief
geboden. Dit wordt vastgelegd in een toekomstplan.
4. 25 jongeren hebben jaarlijks een leerwerkplek.
5. Er is een overzicht van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en
arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren. Dit overzicht is digitaal te benaderen.
6. Partijen die een inhoudelijke rol spelen bij de werktoeleiding van jeugdigen werken
beter met elkaar samen en stemmen processen en werkwijzen op elkaar af.
7. Medio 2017 kunnen jongeren terecht bij een digitaal platform – JONCA - voor
vragen op het gebied van onderwijs, werken en hulpverlening.
8. Inzicht in of/hoe de rol van Internationaal Onderwijs binnen regio Gooi en
Vechtstreek kan worden versterkt. Mede ter versterking van een gunstig economisch
vestigingsbeleid en voorzieningenniveau.
Januari 2017 – december 2017
1. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van
regionale programma Match op Meedoen door bestuurders van het voortgezet
onderwijs, het MBO College Hilversum en gemeenten in Gooi en Vechtstreek.
2. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is beperkt tot 260.
3. 90% van de bankzitters is in beeld. 35. In het Netwerk Match op Meedoen – dat
bestaat uit gemeenten, UWV en het Werkgeverservicepunt - zijn afspraken gemaakt
over de toeleiding van kwetsbare jongeren naar werk.
4. Er is een JONCA-team gestart dat de opzet heeft onderzocht van een digitaal
platform voor vragen op het gebied van onderwijs, werken en hulpverlening.
5. Uitvoering haalbaarheidsonderzoek naar het versterken van het internationaal
onderwijs in Gooi en Vechtstreek.
1. De projecten en initiatieven binnen Match op Meedoen worden gecontinueerd en de
resultaten daarvan zullen we structureel monitoren en waar nodig bijsturen.
2. In het eerste kwartaal van 2018 wordt een regionaal overzicht opgeleverd van
instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor
(kwetsbare) jongeren.
3. Uitvoering geven aan het ontwerp van het online platform van het JONCA-team.
Eind 2018/begin 2019 besluitvorming over het al dan niet doorzetten van dit
initiatief.
4. Eerste kwartaal 2018 besluitvorming over of en in welke mate het internationaal
onderwijs in de regio wordt versterkt.
5. Eind 2018 oplevering haalbaarheidsonderzoek.
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Project 7:

Beschut werk

RSA Speerpunten

1. Economie en creatieve bedrijvigheid
2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
3. Inclusieve arbeidsmarkt
1. Een adequate invulling van beschut werk.
2. Voldoende beschikbaarheid van beschutte werkplekken voor mensen die hiervoor in
aanmerking komen.
3. Beheer van afspraken die we met partijen maken in het kader van beschut werk.
Januari 2017 – oktober 2017
1. Er is een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop gemeenten invulling kunnen
geven aan beschut werk. Op basis hiervan is een voorstel gedaan dat op 12 januari
2017 geaccordeerd is door de stuurgroep 18+.
2. Er is een overeenkomst Beschut Werk opgesteld op basis waarvan beschut werk kan
worden uitgevoerd. Deze overeenkomst wordt in september 2017 voorgelegd aan de
stuurgroep 18+.
1. Als gemeenten besluiten tot een voorziening voor beschut werk zoals in de
overeenkomst is voorgesteld, dan zal de overeenkomst in het laatste kwartaal van
2017 worden voorgelegd aan de colleges van B&W.
2. In oktober 2017 levert de Regio een handreiking/werkinstructie op voor uitvoerende
medewerkers van gemeenten.
3. Vanaf het derde kwartaal van 2017 evalueert de Regio – indien de overeenkomst
zoals genoemd onder 1 is vastgesteld - doorlopend de uitvoering van Beschut Werk
onder inwoners. Dit doen we door te monitoren en door het indicatieproces bij
gemeenten en UWV te evalueren.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Project 8:

Arbeidsontwikkeling

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe
Voortgang en planning

Economie en creatieve bedrijvigheid
Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
Inclusieve arbeidsmarkt
Een effectieve inrichting van arbeidsontwikkeling waardoor mensen duurzaam
uitstromen naar betaald werk.
2. De eventueel gezamenlijke inkoop van arbeidsontwikkeling.
3. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van arbeidsontwikkeling.
Juni 2017 – december 2018
Dit project is zomer 2017 van start gegaan. Momenteel wordt een verkenning uitgevoerd
naar de gezamenlijke inkoop van arbeidsontwikkeling/re-integratie.
We formuleren komende periode gezamenlijk de uitgangspunten en doelstellingen die
bij arbeidsontwikkeling/re-integratie van belang zijn. Hiervoor vindt om te beginnen een
evaluatie plaats van de huidige lokale inkoop en aanpak bij gemeenten, zodat er
duidelijkheid is over wat mogelijk de kwalitatieve en financiële voordelen van
gezamenlijke inkoop zijn. Besluitvorming is in november 2017 afgerond waarna een
gezamenlijk inkooptraject begin 2018 van start kan gaan.

Project 9:

Schuldhulpverlening

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Economie en creatieve bedrijvigheid
Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
Inclusieve arbeidsmarkt
Een effectieve inrichting van schuldhulpverlening waarbij dienstverlening zich
behalve op het oplossen van de financiële problemen van een inwoner ook richt op
psychosociale problemen, of problemen rond de woonsituatie, gezondheid,
verslaving of de gezinssituatie.
2. Een verkenning uitvoeren naar de gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening.
3. De eventuele gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening.
4. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van schuldhulpverlening.
Mei 2017 – december 2018 (aangepast: september 2017 - december 2018)
De planning van dit project is aangepast. Het project gaat in september van start. Naar
inschatting heeft het project een looptijd van september 2017 – december 2018.
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Voortgang en planning

1.
2.
3.
4.

Evaluatie van de huidige lokale inkoop en aanpak bij gemeenten.
Formuleren van gezamenlijke uitgangspunten en doelstellingen bij
schuldhulpverlening.
Naar aanleiding van de evaluatie en het formuleren van gezamenlijke
uitgangspunten zullen we begin 2018 starten met een gezamenlijk inkooptraject.
Najaar 2017 onderzoekt de Regio de praktische uitwerking van artikel 89 van de
Zorgverzekeringswet, zoals hoe we hier het best invulling aan kunnen geven en
welke randvoorwaarden er gelden.

Project 10:

Huishoudelijke hulp toelage

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Economie en creatieve bedrijvigheid
Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
Inclusieve arbeidsmarkt
Een grotere bekendheid van Schoonthuis onder inwoners van regio Gooi en
Vechtstreek, zodat het gebruik toeneemt.
2. Een bredere inzetbaarheid van de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) om de
werkgelegenheid in de zorgbranche verder te stimuleren.
Februari 2017 – oktober 2017 (aangepast: juni 2017 – december 2018)
1. Gemeenten en de Regio hebben samen met zorgaanbieders een conceptZorgbanenpact ontwikkeld.
2. Het Rijk heeft toestemming verleend voor het breder inzetten van de Huishoudelijke
hulp toelage om uitvoering te geven aan het Zorgbanenpact. (Het gaat hierbij om de
rijkssubsidie van € 7.8 miljoen die gemeenten toegekend hebben gekregen om
werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp te behouden en om meer werk te
creëren.)
3. ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, MBO Raad, NVZ en het
ministerie van VWS hebben een arbeidsmarktagenda opgesteld waarin zij afspraken
maken die moeten leiden tot meer werkgelegenheid in de zorg.
Nadere uitwerking van het Zorgbanenpact, eind 2017 bestuurlijk vaststellen van het
Zorgbanenpact, begin 2018 implementatie.

Project 11:

Governance Tomingroep

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Economie en creatieve bedrijvigheid
Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
Inclusieve arbeidsmarkt
Het hebben van een eensluidende governance-structuur voor de Tomingroep
waarvoor draagvlak bestaat bij de betrokken partijen.
2. De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, zodat opschoning van de
governance-structuur kan plaatsvinden.
Januari 2017 – december 2018
1. Afronding governance-traject.
2. Aangepaste gemeenschappelijke regeling bij alle gemeenten in procedure gebracht
voor de vaststelling door de gemeenteraden. Bij een aantal gemeenten heeft de
vaststelling inmiddels plaatsgevonden.
Eind 2017 vaststelling gemeenschappelijke regeling door regiogemeenten.
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3. Programma Wonen, Vastgoed & Leegstand

Project 1:

Actieprogramma uitvoering regionale woonvisie (RAP2)

RSA Speerpunten

1.
2.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke regie op sociale woningbouw
Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders
Een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk en arm, kleine en grote
huishoudens, valide en minder valide inwoners.
2. Een adequate implementatie van de actielijnen zoals beschreven in de regionale
woonvisie.
3. Een effectieve samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, onder andere
door afgestemde werkwijzen en processen.
Januari 2017 – december 2018 (doorlopend tot 2020)
1. Opstellen en vaststelling regionale woonvisie.
2. Een regionaal actieprogramma wonen is opgesteld, door colleges vastgesteld en ligt
ter vaststelling voor bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland.
3. Na vaststelling van het regionaal actieprogramma wonen door Gedeputeerde Staten
van (najaar 2017) vraagt de Regio € 1 miljoen subsidie aan bij de Provincie Noord
Holland.
4. De evaluatie van de Huisvestingsverordening/urgentieregeling is gestart.
1. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt een regionale wooncoach ingesteld met de
opdracht om de diverse lokale initiatieven te coördineren, stimuleren en evalueren.
2. Vanaf het derde kwartaal van 2017 is er één regionaal aanspreekpunt voor
vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en zorg beschikbaar.
3. Eind 2017 is er een ‘Biedboek Middeldure huur’ gereed om marktpartijen te
informeren en te interesseren in regionale locaties voor middensegment
huurwoningen. De bedoeling is om potentiële locaties te bundelen en zo
aantrekkelijke proposities te realiseren.
4. Om gemeenten en hun partners te informeren en te inspireren met succesvolle
buurtgestuurde initiatieven, starten we najaar 2017 met het goede voorbeeldenboek
‘Buurt gestuurd samenwerken’.
5. In het vierde kwartaal van dit jaar is de regionale woonmonitor beschikbaar. Hiermee
volgen we de voortgang van de doelstellingen uit de regionale woonvisie én de
lokale prestatieafspraken op een voor alle partijen vergelijkbare manier.
6. De evaluatie van de Huisvestingsverordening/urgentieregeling en van de huisvesting
van maatschappelijke doelgroepen levert een integraal advies op over een (nieuw)
woonruimteverdeelsysteem. Aan de hand hiervan kunnen colleges besluiten over
invulling van de nieuwe verordening die uiterlijk medio 2019 door de
gemeenteraden moet zijn vastgesteld.
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Project 2:

Regionale aanpak leegstand

RSA Speerpunten

1. Economie en creatieve bedrijvigheid
2. Hergebruik in plaats van nieuwbouw
Terugdringen van leegstand in Gooi en Vechtstreek.
Juni 2016 - februari 2017
1. De herprofilering van de aanloopstraten heeft een belangrijke impuls gekregen door
de leegstandsaanpak vanuit de Economic Board Gooi en Vechtstreek. Er is voor
verschillende aanloopstraten van centrumwinkelgebieden een gezamenlijk
toekomstperspectief opgesteld. De pilotgebieden zijn: Havenstraat (Hilversum);
Winkelcentrum de Bijvanck (Blaricum); Vlietlaan (Bussum/Gooise Meren).
2. De ondernemers en eigenaren in de aanloopstraten gaan aan de slag om in kaart te
brengen op welke manier en op welke termijn zij de toekomst vorm geven. Het
gezamenlijke toekomstperspectief dat zo ontstaat biedt houvast om een vitale
toekomst te geven aan deze winkelgebieden.
3. Op termijn zal het ruimtelijk gebruik om nieuwe vormen vragen, met het doel om
het aantal leegstaande winkelpanden te verminderen. Door het project Regionale
aanpak leegstand is een substantiële transformatie van de aanloopstraten opgestart.
Dit project is begin 2017 afgerond. De conclusies worden meegenomen bij de actualisatie
van de regionale detailhandelsvisie. Daarnaast werken de verschillende gemeenten aan
een oplossing op maat voor de gesignaleerde belemmeringen.

Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Project 3:

Actualisatie visie werklandschappen en herijking transformatiefonds

RSA Speerpunten

1. Economie en creatieve bedrijvigheid
2. Hergebruik in plaats van nieuwbouw
Het betreft de actualisatie van de visie werklocaties uit 2008. In die periode stond het
aanbod aan formele werklocaties onder druk; er was meer vraag dan er beschikbaar was.
De gemeenten hebben in 2008 uitgesproken dat zij de bestaande voorraad zo goed
mogelijk wilden benutten en afname van werklocaties wilden remmen. In de afgelopen
tien jaar is er veel veranderd, niet alleen heeft er een economische transitie
plaatsgevonden, ook veranderen de voorkeuren van bedrijven. De actualisatie van de
visie en daaruit volgende herijking van het transformatiefonds speelt hierop in.
Doelstellingen zijn:
1. het bieden van goede (kwalitatief) passende ruimte voor bedrijven,
2. voorkomen van overaanbod van werklocaties in Gooi en Vechtstreek en, op deze
wijze,
3. stimuleren van de economie.
Juni 2016 – december 2017

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

De kwalitatieve en kwantitatieve passende vestigingsruimte voor bedrijven wordt in beeld
gebracht door onderzoeksbureau STEC. Tevens is geanalyseerd in hoeverre het huidige
aanbod aan bedrijfsruimte aansluit bij de vraag. Naast de zogenaamde ‘formele’
werklocaties; de bedrijventerreinen en kantorenlocaties, zijn ook de informele
werklocaties (bedrijvigheid in het stedelijk weefsel) in beeld gebracht. Hieruit komt naar
voren dat er in Gooi en Vechtstreek behoefte is aan schuifruimte omdat een aantal
bedrijven klem zit op de huidige locatie. Daarnaast is er sprake van een toenemend
belang aan informele werklocaties.
Op dit moment wordt de laatste hand aan het onderzoeksrapport gelegd. In het najaar
van 2017 wordt het onderzoek met aanbevelingen voor het vervolg, aangeboden aan de
bestuurders in de Stuurgroep Economie en Innovatie.
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4. Programma Ruimte & Mobiliteit

Project 1:

Toekomstbeeld landschap

RSA Speerpunten

1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
2. Recreatie en toerisme
Een toekomstbeeld landschap dat inspeelt op de actuele ontwikkelingen, toekomstige
opgaven en ambities. Centraal staat de kwaliteit van het unieke landschap.
Januari 2017 – december 2017
Na een uitvraag is een landschapsarchitectenbureau (MTD) ingehuurd om het
landschapsbeeld op te stellen. Ter uitvoering hiervan zijn interviews gehouden met
belangrijke stakeholders in het landschap (zoals LTO, GNR, recreatiesector) en de
gemeentelijke deskundigen. Dit heeft geleid tot het eerste concept (juli).
Omdat het toekomstbeeld voor het landschap mede als bouwsteen dient voor het
regionale omgevingsbeeld, is de totstandkoming in 2 fasen opgedeeld. De eerste fase,
die in concept klaar is, ziet op de waardenstelling van het huidige landschap en de
kansen en opgaven.
In het kader van het omgevingsbeeld wordt een integrale afweging gemaakt over de
toekomst van de regio, waaronder keuzes voor de toekomst van het landschap. Als deze
keuzes zijn gemaakt, wordt het toekomstbeeld voor het landschap meer in detail
uitgewerkt, zodat er vervolgens ook concreet uitvoering aan kan worden gegeven.
De besluitvorming over de eerste fase wordt ingebed in het proces van het
omgevingsbeeld.

Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning
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Project 2:

Business case snelfietspaden

RSA Speerpunten

1. Regionaal openbaar vervoer
2. Regionale verkeersregie
Betere bereikbaarheid en verbondenheid binnen de regio en de omliggende kernen.
Mogelijk ontlasten van het wegennet door het aanbod van alternatieve woonwerkmodaliteiten.
Onderstrepen van de landschappelijke en ruimtelijke identiteit van de regio.
Eind 2016 aftrap Plan van Aanpak MRA – einddatum nog onbekend
Er spelen veel ontwikkelingen op het gebied van snelfietspaden. De MRA werkt aan een
netwerk en in het MIRT onderzoek komt een netwerk in de regio prominent als maatregel
in beeld. Met de Business case snelfietspaden sluiten we daar zo goed mogelijk bij aan.
Zo zijn de beoogde routes ingebracht. Doel van de business case is te komen tot een
overzicht van:
1. het beoogde netwerk in de regio,
2. de knelpunten en kosten om dit te realiseren (en de mogelijkheden om middelen te
krijgen),
3. de verwachte effectiviteit van het netwerk voor de mobiliteit en leefbaarheid.
De business case resulteert in een rapportage waarin bovengenoemd overzicht wordt
gegeven. Op basis hiervan, kan de bestuurlijke afweging worden gemaakt of men
uitvoering wil gaan geven aan het fietsnetwerk. De resultaten zullen tevens onderdeel zijn
van de ‘bouwsteen’ mobiliteit voor het regionale omgevingsbeeld. De rapportage wordt
eind 2017 verwacht.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Project 3:

Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden

RSA Speerpunten

1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
2. Recreatie en toerisme
Agrarische structuurverbetering/kavelruil (door Regio getrokken deelproject)
Het doel van dit project is het realiseren van een zo optimaal mogelijke agrarische
structuur. Hierdoor kan tevens de benodigde grond voor de vaarverbinding worden
verkregen. Hiervoor is één agrarisch bedrijf uitgeplaatst.
De zeven deelprojecten hebben als beoogde einddatum december 2020.
Deelprogramma Agrarische structuurverbetering/kavelruil juni 2016.
Naarden buiten de Vesting: het programma is in uitvoering. Op dit moment wordt hard
gewerkt aan het opstarten van de projectteams. De gemeente Gooise Meren heeft een
participatietraject uitgevoerd dat heeft geresulteerd in een concept-visie op de
passantenhaven bij Naarden. De Regio is verantwoordelijk voor het algemene
programmamanagement en voor de agrarische structuurverbetering die inmiddels is
afgerond.
Voor Verder met de Vesting Muiden moet het programma nog definitieve vorm krijgen
met projecten die financierbaar en uitvoerbaar zijn. Dit proces verloopt voortvarend.
Ondertussen wordt reeds uitvoering gegeven aan ‘no regret-projecten’ zoals het
herstellen van de gebiedseigen grond op het voormalige tracé van de A1.
Voor beide projecten geldt 2020 als streefjaar voor de afronding.
1. Naarden buiten de Vesting: Het graven van de vaarverbinding zal pas in 2019/2020
plaatsvinden. In de periode daarvoor worden verschillende projecten al opgepakt.
2. Voor Verder met de Vesting Muiden is de verwachting dat najaar 2017 duidelijkheid
komt over de definitieve inhoud van het programma. Dat is een belangrijk ijkpunt
voor dit programma. Groot project in Muiden is het herstel van de vestingwerken.
Eind 2017 zal hier de eindinrichting van de schootsvelden starten.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning
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Project 4:

Inkoop Doelgroepenvervoer

RSA Speerpunten:

1. Regionaal openbaar vervoer verbeteren
2. Gezonde en vitale regio Gooi en Vechtstreek
3. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein
Vervoer is een belangrijke randvoorwaarde voor inwoners die niet zelfstandig kunnen
reizen. Om voor hen participatie mogelijk te maken en te borgen, zullen de diverse
vormen van vervoer die de gemeenten nu uitvoeren (zoals de Wmo-taxi,
leerlingenvervoer, dagbesteding vervoer, WSW vervoer) veranderd en/of aangepast
moeten worden. Daarbij kijken we onder meer naar factoren als de verbinding met het
OV en de eigen verantwoordelijkheid/eigen kracht van de aanvrager. Dit moet leiden tot
een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in de regio.
1. Een effectieve inrichting van het doelgroepenvervoer.
2. Een integraal beleidsmatig kader op basis waarvan het doelgroepenvervoer wordt
ingericht.
3. De inkoop en het beheer van het doelgroepenvervoer.
Februari 2017 – 31 december 2018 (aangepast: September 2017 - december 2018)
1. De planning van dit project is aangepast. Het project is in september 2017 van start
gegaan en loopt tot december 2018.
2. Inventarisatie vervoersnetwerk (waar doelgroepen gebruik van maken): waar zitten in
het huidige systeem knelpunten, en waar zijn verbindingen mogelijk tussen typen
doelgroepenvervoer en het reguliere OV?
3. Op basis van analyse vervoersnetwerk opstellen scenario’s voor een optimaal
gebundeld vervoersnetwerk in Gooi en Vechtstreek.
In oktober 2017 vindt een bespreking plaats met de portefeuillehouders sociaal en fysiek
domein over het plan van aanpak om een gebundeld vervoersnetwerk in Gooi en
Vechtstreek te ontwikkelen. We presenteren verschillende scenario’s om aan het
gebundeld vervoersnetwerk invulling te geven. Op basis van de uitkomsten volgt in het
laatste kwartaal van 2017 een voorstel om de gewenste inrichting van het
vervoersnetwerk te realiseren.

Toelichting op het project:

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Pagina 16 van 41

5. Programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme

Project 1:

Infrastructuur cultuur en erfgoed

RSA Speerpunten

1.
2.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
Regionaal beleid ten aanzien van cultuur en erfgoed, een regionale infrastructuur
inclusief financieringsmodel.
2. Verbinden van landschap en cultuur en erfgoed, als belangrijk onderdeel van de
waardenmix van regio Gooi en Vechtstreek.
Januari 2017 - september 2019
1. De bovenlokale cultuur en erfgoedopgaven zijn benoemd en worden gerealiseerd
via de samenwerkingsstructuur die is ingericht. Dit gebeurt zowel ambtelijk (cultuur
en erfgoed) als bestuurlijk via de Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie &
Toerisme (CERT), en met de cultuur en erfgoedinstellingen in Gooi en Vechtstreek.
Deze overleggen vormen de basis voor de uitvoeringsagenda van het
programmadeel Cultuur en Erfgoed van CERT.
2. Er is externe financiering verkregen:
a) Voorjaar 2017 is door het Mondriaanfonds een meerjarige subsidiebijdrage
toegekend waarmee in de organisatie van kwaliteit van cultuur en erfgoed en in
de samenwerking tussen de instellingen kan worden geïnvesteerd.
b) Voorjaar 2017 is door het Fonds Cultuurparticipatie een meerjarige subsidie
verstrekt voor de regionale uitrol via het project CMK. De subsidie is toegekend
via Plein C en provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse prestaties (Zie
project: Uitrol cultuureducatie met kwaliteit).
3. De waarde van cultuur en erfgoed en de waarde van het landschap zijn door alle
gemeenten herkend als belangrijke uitgangspunten voor positionering van de regio
in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Een regioconservator is aangesteld die
verbinding, (digitale)toegankelijkheid en presentatie van collecties realiseert. Er is een
verkenning uitgevoerd naar een relevante gezamenlijke organisatievorm en
backoffice.
4. Er is een start gemaakt om ruimte en cultuur te verbinden. Hiervoor zijn twee
kwaliteitsbeelden c.q. bouwstenen ontwikkeld voor het toekomstige regionale
omgevingsbeeld die op elkaar aansluiten.
5. In 2017 is gewerkt aan een uniforme vertegenwoordiging van cultuur en erfgoed
vanuit de regio in de MRA en Utrecht en de relevante provincies. Gevoed vanuit de
overleggen kan de programmacoördinator gemeenten bovenlokaal
vertegenwoordigen.
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6.

Voortgang en planning

1.

2.
3.

Een verkenning loopt naar een gezamenlijke organisatievorm voor culturele
instellingen. Deze is in oktober 2017 afgerond. De uitkomsten worden in een voorstel
vertaald, zie planning en voortgang.
Voor februari 2018 wordt een regionaal cultuur en erfgoedbeeld
gerealiseerd(bouwsteen). Dit zal de regionale bovenlokale infrastructuur voor de
komende jaren borgen en van een kader voorzien voor de gezamenlijke opgaven.
Jaarlijks stellen we vervolgens actieagenda’s op die regionaal begeleid en
gefaciliteerd worden. Lokale cultuurnota’s sluiten hierop aan.
De uitkomsten van de verkenning naar een gezamenlijke organisatievorm leiden tot
een voorstel op basis waarvan culturele instellingen in 2018 de samenwerking
kunnen realiseren.

Project 2:

Uitrol cultuureducatie met kwaliteit

RSA Speerpunten

Beoogde start-/einddatum

1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
2. Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
Realiseren van vierjarige ontwikkeling van cultuureducatie in Gooi en Vechtstreek. Daarbij
staat de vraag van de scholen voorop en het bestaande aanbod is uitgangspunt.
Januari 2017- 1 januari 2022

Resultaten tot nu toe

1.

Wat willen we bereiken?

Voortgang en planning

Deelname aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) - vanuit het Fonds
Cultuurparticipatie/Plein C - is bereikt waarmee voor vier jaar extern geld
beschikbaar is gekomen. CMK kan hierdoor regionaal worden uitgerold. Er is een
projectcoördinator aangesteld, en onze regiodeelname is gewogen en goedgekeurd
door Plein C.
2. In de periode 2017 tot 2022 haken alle scholen voor basisonderwijs aan bij CMK en is
een start gemaakt met voorbereiding van cultuureducatie voor het voortgezet
onderwijs. In deze opzet wordt ook de al vergevorderde aanpak van Hilversum
meegenomen die al eerder vier jaar heeft kunnen deelnemen aan de regeling.
3. Met het oog op het inventariseren, informeren/kennisoverdracht en
deskundigheidsbevordering zijn de volgende zaken uitgevoerd:

In kaart gebracht wat er gebeurt op cultuureducatief vlak bij alle scholen voor
primair onderwijs in de regio.

Alle scholen voor primair onderwijs zijn geïnformeerd over CMK in de regio en
de mogelijkheden die dit project biedt.

Het project is formeel gestart en de processtructuur is ingericht.

De eerste Interne Cultuur Coördinator (ICC)-training is gestart.

De tweede ICC-training is georganiseerd en start in september.

Tussen de instellingen die aanbod ontwikkelen heeft afstemming
plaatsgevonden, zodat vraag en aanbod daadwerkelijk op elkaar aansluiten.
In de komende jaren zal de aanpak van cultuureducatie in onze regio zowel binnen als
buitenschools meer verbonden worden met het Sociaal Domein en daarbinnen met zorg
en onderwijs.
Gepland voor tweede helft 2017:
1. Start traject De Cultuur Loper met eerste school in de regio.
2. Start tweede ICC-training in bibliotheek te Weesp.
3. Startbijeenkomst Cultuurnetwerk voor cultuuraanbieders (doel: informeren,
inspireren, afstemming, netwerken/kennismaken) in oktober 2017.
4. Manifestatie CMK voor onderwijs en cultuuraanbieders (doel: informeren, inspireren,
kennismaken, netwerken) in november 2017.

Pagina 18 van 41

Project 3:

Cultuur en erfgoed marketing/promotie

RSA Speerpunten

1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
2. Recreatie en toerisme
Coherent en realistisch beeld van wat Gooi en Vechtstreek te bieden heeft qua cultuur en
erfgoed.
Januari 2017- september 2019
1. De gewenste kwaliteit is benoemd, zowel van bovenlokaal werkende instellingen op
het vlak van cultuur en erfgoed als het culturele aanbod in de regio.
2. Cultuur en Erfgoed en Toerisme en Recreatie zijn bijeen gebracht in één bestuurlijk
programma, waardoor beter gewerkt kan worden aan een gezamenlijke
ontwikkelstrategie voor de langere termijn.
3. Er is een wekelijks overleg tussen de regio en het regionaal bureau Toerisme en
Recreatie, waarin zowel inhoud als presentatie van cultuur en erfgoed wordt
besproken.
4. Er is sprake van wederzijdse vertegenwoordiging in de diverse overleggen zodat de
aanpak op elkaar wordt afgestemd.
5. Programmacoördinator neemt deel aan innovatie cultuurmarketingproject van
Amsterdam Marketing en MRA.
6. De regio draagt bij aan het bevorderen van samenhang bij de promotie van cultuur
en erfgoed, onder andere door extra financiële impuls te geven, zoals aan de
amateurkunstvoorstelling Iktoon in het Spant in juni 2017.
1. Voortzetting van lopend programma, zodat sprake is van een evenwichtige balans in
inhoud/aanbod en promotie/marketing.
2. Als kop op de diverse citymarketing-trajecten van de gemeenten wordt een plan
opgesteld voor regionale cultuur- en erfgoedmarketing, zodat we de onderlinge
samenhang versterken.

Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Project 4:

Floriade 2022

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Beoogde start-/einddatum

Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
Recreatie en toerisme
Duurzame energie
Stimuleren recreatie & toerisme
Impuls regionale economie
Stimuleren innovatie en creativiteit
Bevorderen samenwerking, zowel binnen als buiten de regio goed aansluiten op
lopende ontwikkelingen zoals op het vlak van cultuur en erfgoed en duurzaamheid.
2017 – 2022

Resultaten tot nu toe

1.

Wat willen we bereiken?

Voortgang en planning

Een Bestuurlijke Denktank Floriade is opgericht, bestaande uit drie regionale
wethouders (Economie & Innovatie/CERT, Ruimte & Mobiliteit, Milieu &
Duurzaamheid), ambtelijk ondersteund door de gemeente Huizen en Regio Gooi en
Vechtstreek.
2. Vanuit de regiogemeenten en regionaal budget staat een bedrag van € 115.000,gereserveerd voor o.a. ontwikkeling van een plan van aanpak Floriade. 3. Begin 2017
heeft landschapsarchitect Niek Roozen de opdracht ontvangen vanuit de Stuurgroep
CERT om een plan van aanpak op te stellen voor de wijze waarop de regio Gooi en
Vechtstreek kan deelnemen aan de Floriade 2022.
Tijdens het Regiopodium op 2 oktober a.s. geeft Niek Roozen een presentatie over de
richting die de regio kan inslaan. Eind 2017 wordt bezien of en welke verdere stappen
worden genomen om daadwerkelijk tot de realisatie van een inzending op de Floriade
2022 in Almere te komen.
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Project 5:

Opstellen regionale strategie en agenda recreatie en toerisme

RSA Speerpunten
Wat willen we bereiken?

1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
2. Recreatie en toerisme
Een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – maart 2018

Resultaten tot nu toe

In november 2016 is een startnotitie opgesteld, waarin vijf thema’s zijn benoemd waarop
regio Gooi en Vechtstreek moet inzetten om te komen tot een toeristisch en recreatief
aantrekkelijke regio. De vijf thema’s zijn: 1) aanscherpen bezoekersprofiel en inspelen op
aanbod, 2) versterking en uitbreiding van het toeristisch-recreatief aanbod, 3) betere
bereikbaarheid, 4) toename meerdaagse verblijfsaccommodaties en 5) profilering en
promotie.
Om de regio te adviseren en de organisatie Toerisme Gooi & Vecht te versterken en te
ontwikkelen richting een regiomarketingorganisatie, is vanuit de stuurgroep CERT begin
2017 een adviesopdracht bij Amsterdam Marketing neergelegd. Op 15 juni 2017 is een
eerste presentatie gegeven door Amsterdam Marketing in de stuurgroep CERT.
Daarnaast is een MRA-onderzoek gestart door ZKA naar verblijfsaccommodaties in de
gehele MRA, dat moet leiden tot een uitbreiding van het aanbod.
1. Op 6 september 2017 wordt de uitgewerkte adviesrapportage van Amsterdam
Marketing besproken in het ambtelijk overleg Recreatie & Toerisme en op 14
september a.s. in de stuurgroep CERT. Op 2 oktober a.s. wordt het onderwerp op het
Regiopodium besproken en op 19 oktober a.s. is Amsterdam Marketing aanwezig bij
de stuurgroep CERT om nadere toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
2. In het najaar zal een voorstel richting gemeenteraden worden opgesteld.

Voortgang en planning

Project 6:

Onderzoek uitbesteden beheer en onderhoud recreatieve routenetwerk

RSA Speerpunten

Beoogde start-/einddatum

1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
2. Recreatie en toerisme
Zorgvuldig en duurzaam beheer en onderhoud van het recreatieve routenetwerk
(fietsknooppuntennetwerk, kanoroutenetwerk, sloepennetwerk en toekomstig
wandelnetwerk).
Februari 2017 – eind 2018

Resultaten tot nu toe

1.

Wat willen we bereiken?

Voortgang en planning

Gestart is met het opstellen van een achtergronddocument voor het gehele
recreatieve routenetwerk (fietsen, varen, wandelen) in regio Gooi en Vechtstreek ter
onderbouwing van het oprichten van een regionaal Routebureau Gooi &
Vechtstreek.
2. Voor het fietsknooppuntennetwerk is voorjaar/zomer 2017 een nulmeting
uitgevoerd en een offerte wordt opgesteld voor de actualisatie van het netwerk.
3. Het definitief ontwerp Wandelnetwerk is gereed en gestart is met het opstellen van
het bestek/werkbeschrijving.
4. Een WED-subsidie (Water als Economische Drager) is aangevraagd voor o.a.
elektrische oplaadpalen voor sloepen, sanitaire voorzieningen voor de waterrecreant
op het land en stimulering elektrische sloepen.
De komende periode wordt het achtergronddocument met een keuzenotitie besproken.
Op 2 oktober a.s. komt het onderwerp tijdens het Regiopodium CERT aan bod en
daaropvolgende vindt besluitvorming in de gemeenteraden plaats over de realisatie van
een Routebureau Gooi & Vechtstreek.
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Project 7:

Ontwikkeling waterkaart/magazine

RSA Speerpunten

1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit
2. Recreatie en toerisme
Overzichtelijke en aantrekkelijke informatie over de recreatieve vaarwegen en de daarbij
behorende faciliteiten op het land (aanlegvoorzieningen, oplaadpunten, horeca,
verblijfsaccommodaties, verhuurmogelijkheden, culturele bezienswaardigheden).
December 2016 – april 2018

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Het project Ontwikkeling waterkaart/magazine is in eerste instantie opgestart vanuit de
gemeenten Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht. Daar is de wens
uitgesproken om het project in regionaal verband op te pakken. Het was uiteindelijk niet
meer mogelijk om de waterkaart/magazine voor het seizoen 2017 te realiseren, vandaar
dat er dit jaar voor is gekozen om de bestaande waterkaart Loosdrechts
Plassengebied/Vecht te herdrukken en het project in 2018 te realiseren.
1. Met het ambtelijk overleg Recreatie & Toerisme en Toerisme Gooi & Vecht worden
de mogelijkheden voor realisatie van een waterkaart/magazine in 2018 nader
onderzocht. Offertes zijn opgevraagd.
2. 7 juli 2017 is een WED-subsidie (Water als Economische Drager) ingediend, waarbij
ook de realisatie van een waterkaart is opgenomen voor het Loosdrechts
Plassengebied, de Vecht, Gooise Meren en het Gooimeer om extra financiering te
verwerven.
In het najaar wordt bekend of de WED-subsidie is toegekend en vindt uitwerking plaats
van de mogelijkheden voor realisatie van het regionale watermagazine in 2018.
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6. Programma Jeugd & Onderwijs

Project 1:

Inkoop Jeugd GGZ

RSA Speerpunten

1.
2.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg
De transformatie in de jeugdzorg voortzetten door inkopen van de jeugd GGZ onder
nieuwe voorwaarden. We zetten een eerste stap gezet naar integrale jeugdzorg
doordat aanbieders van verschillende jeugdhulpcontracten kunnen samenwerken
onder één beschikking.
2. Onnodige classificering van jeugdigen verminderen, onder meer door ervoor te
zorgen dat het vaststellen van een classificatie, zoals ADHD, niet langer een
voorwaarde is om voor jeugdhulp bekostiging te krijgen.
Januari 2017 – december 2017 (ten behoeve van de contractering voor de periode 20182020)
1. Evaluatie uitvoering jeugd GGZ.
2. Uitvoering kostprijsonderzoek naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor de
Jeugd GGZ.
3. Marktconsultaties onder Jeugd GGZ aanbieders.
4. Op basis van de resultaten zoals genoemd onder 1, 2 en 3, is een
toelatingsdocument opgesteld met daarin eisen die gelden voor de uitvoering van
de jeugd GGZ.
5. Op 10 juli 2017 is het toelatingsdocument jeugd GGZ openbaar gemaakt via
www.aanbestedingskalender.nl.
Uiterlijk eind 2017 zullen we de inkoopprocedure afronden met de ondertekening van de
overeenkomsten.
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Project 2:

Versterken Pleegzorg

RSA Speerpunten

1.
2.
1.
2.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg
Een effectieve inrichting van de pleegzorg.
Een integraal uitvoeringskader op basis waarvan de pleegzorg wordt georganiseerd.
Dit onder andere op basis van de ervaringen in 2015 en 2016.
3. De inkoop en het beheer van de pleegzorg.
Januari 2017 – november 2017
1. Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor de wijze waarop invulling wordt gegeven
aan de pleegzorg voor de periode 2018 en verder.
2. Accordering van dit plan van aanpak in september 2017
1. Opstellen uitvoeringskader Pleegzorg 2018. Hierin geven gemeenten aan hoe zij
invulling geven aan jeugdhulp in gezinsvormen, en een actieplan.
2. Per 2019 wordt de jeugdhulp opnieuw ingekocht. In de nieuwe overeenkomst
jeugdhulp zullen we de uitgangspunten en actielijnen uit het te ontwikkelen
uitvoeringskader Pleegzorg verwerken.

Project 3:

Bovenregionale afstemming specialistisch aanbod

RSA Speerpunten

1.
2.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg
Bovenregionaal aanbod ontwikkelt zich zoveel als mogelijk tot regionaal aanbod,
dan wel; de kennis en expertise vanuit het bovenregionaal specialistisch aanbod
wordt geïntegreerd in het regionaal aanbod.
2. Een verantwoorde afbouw van specialistisch bovenregionaal aanbod.
3. Een adequate bovenregionale afstemming voor specialistisch aanbod wat niet in
aanmerking komt voor regionalisering.
4. Bovenregionale afstemming rondom gecertificeerde instellingen.
Januari 2017 – december 2018
1. Gesprekken zijn gevoerd met de aanbieders in onze regio over mogelijkheden om
minder door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg buiten de regio.
2. Ambtelijk en bestuurlijk is provinciaal overleg geweest over de afbouw van
gespecialiseerde functies en de inkoop van gecertificeerde instellingen.
3. In provinciaal verband (Noord Holland) is een programma van eisen opgesteld voor
inkoop van gecertificeerde instellingen voor 2019.
1. De samenwerking in Noord Holland wordt komende maanden meer verstevigd.
2. We brengen het aanbod en de wachtlijsten in kaart en verdelen waar mogelijk de
accounthouderschappen.
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7. Programma Bescherming & Opvang

Project 1:

Sluitende aanpak bescherming en opvang

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
Gezonde en vitale regio.
Bij problematiek als overlast, huiselijk geweld, kindermishandeling, verwardheid,
dakloosheid, verslaving en psychische problemen is de gemeente als
gesprekspartner in beeld.
2. Er is sprake van één gezamenlijke sluitende aanpak met een passende inzet van zorg,
ondersteuning en/of straf. Het is een aanpak op maat die mensen zo vroeg mogelijk,
gericht en in samenspraak met de sociale omgeving ondersteunt op alle
levensgebieden. Waar mogelijk ligt de regie van de aanpak bij de persoon zelf en zijn
netwerk.
Januari 2017 – december 2018
1. Gemeenten, GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag,
Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de
Politie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
2. Er is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd van €234.000,-, bestemd voor de
uitwerking en uitvoering van de beoogde aanpak rondom personen met verward
gedrag.
3. Er is een structuur ontwikkeld waarbinnen de bestuurlijke en ambtelijke
samenwerking rondom de sluitende aanpak plaatsvindt.
4. Binnen het programma Bescherming en Opvang is er een specifieke
aandachtfunctionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het borgen van het
cliënt- en naastenperspectief bij de uitvoering.
5. Er zijn werkafspraken gemaakt over de toewijzing van briefadressen aan dak- en
thuislozen naar (regio)gemeenten tussen de gemeenten en met de afdelingen
Burgerzaken.
6. Voor professionals is er een beslisboom ontwikkeld voor het werkproces rondom de
nazorg van ex-gedetineerde jeugdigen, in samenwerking met de Raad voor de
Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en het Veiligheidshuis.
1. Laatste kwartaal van 2017 is er een concept Sluitende aanpak bescherming en
opvang uitgewerkt, inclusief processen, rollen en verantwoordelijkheden en
randvoorwaarden).
2. Besluitvorming over concept sluitende aanpak eerste kwartaal 2018.
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Project 2:

Preventie en vroegsignalering

RSA Speerpunten

1.
2.
1.
2.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Gezonde en vitale regio.
Voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden.
Inwoners, de sociale omgeving en professionals voldoende toe te rusten om signalen
van ernstige problemen tijdig te herkennen en erkennen.
Januari 2017 – december 2018
1. Versterken van de deskundigheid van de uitvoerende medewerkers van gemeenten,
Veilig Thuis, en aanbieders. Onder andere door de kennis van preventief werken
breder uit te zetten door middel van bijeenkomsten en trainingen.
2. Gemeenten en Veilig Thuis geven uitvoering aan de pilot ‘versterkte procesregie’.
3. Het preventie- en handhavingsplan riskant alcoholgebruik is vastgesteld door het
portefeuillehoudersoverleg sociaal domein en ligt ter vaststelling voor bij de
colleges.
4. Evaluatie verwijsindex.
5. De Regio heeft een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het op
uitvoerend niveau verbinden van preventieve activiteiten die de GGD uitvoert en de
preventieve activiteiten die de Regio uitvoert in het kader van Bescherming en
Opvang.
6. Met Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt over de inkoop van preventieactiviteiten voor verslaving.
1. Versterken van een gezamenlijke beweging van partners in de keten om huiselijk
geweld te voorkomen en bespreekbaar te maken. Dit doen we onder andere door in
te zetten op deskundigheidsbevordering van uitvoerende medewerkers van
gemeenten, Veilig Thuis en andere beroepsprofessionals in de keten.
2. Het verder versterken van commitment bij beroepsprofessionals in de keten voor
kinderen en zorgafhankelijken. Najaar 2017 gebruik van de verwijsindex door
professionals bevorderen.
3. Najaar 2017 stelt de Regio een functionaris in die de opdracht heeft om doorlopend
toezicht uit te oefenen op het gebruik van de verwijsindex en om het gebruik van de
index te bevorderen.
4. Laatste kwartaal 2017 voorstellen en besluitvorming over de structurele uitvoering
op basis van een eindevaluatie van de ‘pilot versterkte procesregie’
5. Vanaf 1 januari 2019 wordt de meldcode Huiselijk geweld/kindermishandeling
aangescherpt. Regionale afstemming hierover start per september 2017. In het
najaar van 2017 vindt analyse plaats van de impact van de aangescherpte meldcode
op de uitvoeringdiensten van gemeenten en Veilig Thuis.

Project 3:

Beschermd en veilig thuis wonen

RSA Speerpunten

1.
2.
3.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
Gezamenlijke regie op sociale woningbouw.
1. Inwoners wonen zo lang als mogelijk en zo zelfstandig als mogelijk en beschermd
thuis. Ook als er 24/7 toezicht nodig is.
2. Inwoners krijgen passende ondersteuning vanuit een sterk Veilig Thuis om de
veiligheid in de eigen leefomgeving te waarborgen.
Januari 2017 – december 2018
1. Er is een plan ontwikkeld en verder uitgewerkt met een werkgroep van aanbieders en
ervaringsdeskundigen voor de uitvoering van de pilot 24/7 toezicht in de wijk. Het
plan wordt najaar 2017 voorgelegd aan de wethouders ter besluitvorming. Het doel
is een regionaal dekkend netwerk van 24/7 toezicht en ondersteuning in wijken om
beschermd wonen thuis mogelijk te maken.
2. Professionals van woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties zijn
geconsulteerd over de verbetering van het huisvestingsbeleid voor mensen die
slachtoffer of veroorzaker zijn van overlast, huiselijk geweld, verwardheid,
dakloosheid, verslaving en psychische problemen. De input uit deze consultaties
verwerken we in een aanpak voor huisvesting maatschappelijke doelgroepen.
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3.
4.
5.

6.

Voortgang en planning

1.
2.
3.

4.

De actuele wachtlijst voor beschermd wonen in regio Gooi en Vechtstreek is
geïnventariseerd.
Momenteel werven we een wachtlijstbeheerder die vanuit de Regio wordt
aangesteld.
Met GGZ centraal en Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt in het kader
van zowel de inkoop van bemoeizorg in de wijk, als van consultatie en advies over
mensen met GGZ en verslaving door professionals.
Op 3 juni 2014 startte regionaal de pilot huisvesting maatschappelijke doelgroepen
Deze pilot wordt momenteel geëvalueerd. Hieruit volgt een voorstel over de
huisvesting van maatschappelijke doelgroepen in Gooi en Vechtstreek.
In het najaar van 2017 gaat de pilot 24/7 beschikbaarheid in de wijk van start.
Voor de zomer van 2018 worden er 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met
zorgbehoefte.
Op basis van de evaluatie van de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen
volgen er in het laatste kwartaal van 2017 voorstellen over de huisvesting van deze
doelgroepen.
Begin november vindt ondertekening van contracten plaats met GGZ centraal en
Jellinek voor bemoeizorg en consultatie en advies.

Project 4:

Gebundelde ambulante crisiszorg 24/7

RSA Speerpunten

1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
3. Gezonde en vitale regio.
Na een melding van (zorgen over) huiselijk geweld, verwardheid, psychiatrie, verslaving
en aanverwante problematiek treedt de overheid adequaat op door de juiste hulp in te
zetten en te zorgen dat de situatie niet verder escaleert.
Januari 2017 – juni 2018
1. De crisisdienst voor jeugdigen is onderbracht bij Veilig Thuis. De capaciteit en
deskundigheid zijn op orde.
2. Veilig Thuis en gemeenten hebben over de toeleiding naar crisiszorg
samenwerkingsafspraken gemaakt. Gemeenten en Veilig Thuis monitoren
maandelijks de uitvoering van de samenwerkingsafspraken om de uitvoering daarvan
continu te optimaliseren.
3. Via het Regionaal Leerhuis zijn er kennissessies georganiseerd voor gemeentelijke
consulenten en medewerkers van Veilig Thuis.
4. Samen met de partners in de regio Utrecht is er een interdisciplinair risicotaxatieinstrument ontwikkeld voor personen met verward gedrag.
5. Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van de crisisopvang bij de Cocon
verder te versterken.
6. De positie van kinderen binnen de opvang bij de Cocon en het Oranjehuis is
verstevigd door jeugdigen vanaf 12 jaar een eigen begeleider toe te kennen.
7. Gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de GGZ crisisdienst en de Regionale
Ambulance Voorziening voeren een haalbaarheidsstudie uit naar passend vervoer bij
crisis in regio Gooi en Vechtstreek. Deze haalbaarheidsstudie is naar verwachting in
oktober van dit jaar gereed.
1. De Regio werkt aan een snellere doorstroom naar residentiële plekken vanuit de
crisisdienst jeugd.
2. We zetten doorlopend in op een intensivering van de samenwerking tussen Veilig
Thuis en het consultatie en adviesteam, en op het versterken van de deskundigheid
van de uitvoerende medewerkers.
3. In het laatste kwartaal van 2017 doen we een voorstel voor de inrichting van het
crisisvervoer in Gooi en Vechtstreek. We beogen in het eerste kwartaal van 2018 de
besluitvorming door colleges hierover af te ronden.
4. Het risicotaxatie-instrument voor personen met verward gedrag wordt de komende
tijd verder verfijnd, zodat de betrokken partijen in zorg en veiligheid er met ingang
van 2018 mee kunnen werken.
5. Onder regie en toezicht van de Regio zullen alle professionals in de
Maatschappelijke Opvang die werken met kinderen per 2018 SKJ gecertificeerd zijn.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning
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6.

Daarmee volgen we het Kwaliteitskader Jeugd waarin werkgevers wordt geadviseerd
om voor het invullen van hbo-functies (en hoger) in te zetten op SKJ- of BIGgeregistreerde jeugdprofessionals wanneer sprake is van complexe en risicovolle
handelingen.
In het najaar wordt gestart met het opzetten van een pilot voor gebundelde
crisiszorg met de GGZ, Veilig Thuis, de Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor. De pilot
gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 van start.
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Project 5:

Voldoende passende opvang

RSA Speerpunten

1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
1. Voldoende opvangcapaciteit voor vrouwen, dak en thuislozen.
2. Voldoende capaciteit beschermd wonen.
3. Een gedifferentieerd aanbod beschermd wonen.
4. Het ontstaan van nieuwe beschermde woonvormen.
5. Meer uitstroom van inwoners die gebruik maken van opvangplaatsen.
Januari 2017 – juni 2017
1. In de contracten met aanbieders is uitbreiding van het aantal plaatsen voor
beschermd wonen opgenomen. Doel is toename van de capaciteit.
2. Tussen gemeenten, de Regio en aanbieders van beschermd wonen is een sluitende
aanpak ontwikkeld binnen het proces van plaatsing en wachtlijstbeheer voor cliënten
die vanuit de Wmo voor beschermd wonen in aanmerking komen. Deze
procesuitwerking vormt voor uitvoerders een helder stappenplan op basis waarvan
zij cliënten effectief kunnen toeleiden naar ondersteuning.
3. De actuele wachtlijst voor beschermd wonen in regio Gooi en Vechtstreek is
geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie stellen we vast dat de wachtlijst
terugloopt. In 2015 stonden er 40 wachtenden op de wachtlijst, momenteel zijn dat
er 28.
4. We werven een wachtlijstbeheerder die ook bij de Regio een aanstelling krijgt.
5. Om 20 woningen voor inwoners met zorgbehoefte te realiseren is een uitvraag
uitgezet onder woningcorporaties. We willen hiermee meer alternatieven voor
mensen creëren, naast het beschermd wonen.
6. Er is regionaal een inkooptraject gestart voor de vrouwen- en daklozenopvang en de
maatschappelijke zorg. Met dit traject worden de subsidierelaties die de gemeente
Hilversum als centrumgemeente namens de regiogemeenten had, omgezet naar
gecontracteerde zorg. Hiermee beogen we een structurele uitbreiding van plekken in
de daklozenopvang Cocon. Tevens zijn er in dit kader afspraken gemaakt met de
regio Amersfoort over het gebruikmaken van hun opvangcapaciteit bij zeldzame
pieken.
7. De pilot sociaal medische zorg is succesvol afgerond. De gezondheidsproblemen van
daklozen zijn in kaart gebracht, er zijn aanbevelingen gedaan om mensen uit deze
doelgroep toegang te geven tot huisartsen- en tandartsenzorg, en de sociaal
medische kennis onder medewerkers van de Cocon is uitgebreid. Een voorstel om
een verpleegkundige in te zetten voor diagnose en verwijzing volgt najaar 2017.
8. Voor vrouwen en in hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is in
Almere het Oranje Huis per 7 juli geopend, met in oktober 2017 de officiële opening.
Gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben samen met centrumgemeente Almere
Het Oranje Huis binnen de gestelde tijdslijnen en middelen gerealiseerd.
1. Voor de zomer van 2018 worden 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met
zorgbehoefte.
2. Per oktober 2017 voert de Regio wachtlijstbeheer en de plaatsing beschermd wonen
uit.
3. Het inkooptraject voor de vrouwen- en daklozenopvang en de maatschappelijke
zorg is in november a.s. afgerond. De overeenkomst voor deze zorg gaat per 2018 in.
4. Dit najaar komt er een plan voor het scheiden van wonen en zorg binnen het
beschermd wonen.
5. Er komt een voorstel voor een daklozenopvang, in combinatie met een
outreachende aanpak om de zwerfjongeren in de regio in beeld te krijgen, om
vertrouwen te winnen en zo de toeleiding naar hulpverlening te bevorderen.
6. We zetten de komende tijd in op verder terugdringen van wachtlijsten voor
woningen en 24/7 ambulant aanbod. Dit doen we door de eerder genoemde
uitbreiding van woningen, door wachtlijstbeheer en door scheiden van wonen en
zorg.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning
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Project 6:

Positionering kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering & drang

RSA Speerpunten

1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg
Een effectieve inrichting en een passende positionering van
kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering & drang.
Maart 2017 - december 2018
Gemeenten en Veilig Thuis geven uitvoering aan de pilot ‘versterkte procesregie’. Doel
van de pilot is het voorkomen van gedwongen hulpverlening aan jeugdigen door in
samenwerking met het gezin (versterkte) procesregie te voeren. Binnen de pilot worden
hiervoor de juiste randvoorwaarden bij de uitvoeringsdiensten gerealiseerd en zetten we
in op deskundigheidsbevordering bij de uitvoerende medewerkers. Inmiddels heeft een
tussenevaluatie plaatsgevonden en is besloten de pilot tot eind 2018 voort te zetten.
In het laatste kwartaal van 2018 nemen gemeenten besluiten over of, dan wel de mate
waarin zij de versterkte procesregie zelf uitvoeren of uitbesteden aan derden. Eind 2018
volgt besluitvorming over de structurele invulling van ‘versterkte procesregie’.

Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe
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8. Programma Milieu & Duurzaamheid

Project 1:

Circulaire economie, werkgelegenheid & grondstoffentransitie

RSA Speerpunten

1. Circulaire economie (CE)
2. Economie, creatieve bedrijvigheid
Een duurzame en circulaire regio ‘Cirkelregio G&V 2050’
Januari 2017 – 2018
1. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben begin dit jaar het Nationaal grondstoffen
akkoord ondertekend en nemen deel aan de landelijke transitieteams.
2. In MRA verband (MRA programma Circulaire Economie) zijn Gooi en Vechtstreek en
Lelystad trekker van het project ‘verbeteren inzameling en verwerking’. Dit maakt
deel uit van de ruimtelijke-economie actie agenda MRA.
3. Marktverkenning en scenario’s voor lokale kringloop Textiel G&V is voltooid.
4. Vertegenwoordigers van de regio(gemeenten) hebben deelgenomen aan circulair
inkoop academie en Community of Practice ‘circulair inkopen’ MRA.
5. Grondstoffen huishoudens & openbare ruimte (zie VANG HHA en Buitenshuis).
1. In MRA-verband wordt gewerkt aan het circulair maken van de Bouw en Sloopafvalstroom (start september 2017).
2. Afstemming MRA deelregio’s t.a.v. circulaire inkoop/ aanbestedingstrajecten voor
aantal kansrijke stromen (o.a. bebording/ bewegwijzering recreatieve routes en
dataservers) (eind 2017).
3. In september start een onderzoek naar inzameling en verwerking PMD (Plastic,
Metalen verpakkingen en Drankenkartons), luiers en textiel. Resultaten volgen eind
2017.
4. Uitwerking lokale sortering en werkgelegenheid rondom de textielstroom in business
e
case 2 helft 2017.
5. Strategie en routekaart Circulaire Economie Gooi en Vechtstreek: eind 2017.

Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Pagina 30 van 41

Project 2:

VANG Huishoudelijk Afval

RSA Speerpunten

1.

Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

VANG (Van afval naar grondstof)
(Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG
Buitenshuis (gemeenten)
75% gescheiden inzameling huishoudelijk afval in 2020
Loopt tot en met 2020
1. De uitrol van de PMD container en de kleinere restafval container in Laren, Blaricum
en Huizen is afgerond.
2. Vanaf 3 juli 2017 is ook de nieuwe inzamelkalender van kracht. Na invoering PMD
container scheiden nu meer mensen PMD.
3. De voorbereidingen en aanwijzingen voor de ondergrondse locaties is gestart.
1. Na de zomer wordt de eerste uitrolfase uitgebreid geëvalueerd. Eind van 2017 zullen
de eerste resultaten beschikbaar zijn voor de regio.
2. Begin 2018 wordt gestart met uitrollen van het VANG-traject in Gooise Meren. De
voorbereiding is al gestart.

Project 3:

VANG Buitenshuis

RSA Speerpunten

1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

VANG (Van afval naar grondstof)
(Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG
Buitenshuis (gemeenten)
1. Groenatlas: Deze biedt inzicht in de aanwezige (groene) afval- en grondstoffen in
Gooi en Vechtstreek en de kansen, op basis waarvan advisering over duurzame inzet,
toepassing en verwerking in de (regionale) circulaire economie kan plaatsvinden.
2. Integrale inzameling en hoogwaardige verwerking van PMD en biomassa.
3. Bijdrage aan visie en strategie op grondstoffentransitie Gooi en Vechtstreek.
4. Aanhaken op MRA-programma.
Voorbereiding gestart in 2016. Looptijd tot en met 2017.
1. In MRA verband is een ‘position paper’ opgesteld richting het Rijk met betrekking tot
de verruiming van wet- en regelgeving als het gaat om (integraal inzamelen) van
bedrijfs (gemeentelijk)- en huishoudelijke afvalstromen.
2. (Groene) grondstoffenatlas (wordt vertaald naar) is aangehaakt op het
grondstoffenatlas-project MRA/ Provincie.
3. Afstemmingstraject regiogemeenten m.b.t. PMD inzameling in de openbare ruimte
(via prullenbak).
1. In oktober wordt in MRA-verband een verzoek ingediend bij het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu voor de verruiming van wet- en regelgeving als het gaat om
(integraal inzamelen) van bedrijfs- en huishoudelijke afvalstromen.
2. Mogelijke deelname in proeftuinen MRA 2018.
3. Een grondstoffenatlas (groen en overige) wordt opgesteld voor hele MRA gebied in
e
2 helft 2017, waaronder Gooi en Vechtstreek.
4. Business case regionale inzameling prullenbakken openbare ruimte (PMD en
e
restafval) 2 helft 2017.
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Project 4:

Energietransitie

RSA Speerpunt
Wat willen we bereiken?
Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Duurzame energie
Energie- klimaatneutraliteit (in 2030) door een regionale energiestrategie
Januari 2017 - 2018
1. In maart 2017 is de subsidieaanvraag Beschermde gezichten (monumenten) bij VNG
ingediend in het kader van Innovatieve aanpakken. Hoewel deze aanvraag
uiteindelijk niet is gehonoreerd, wordt gewerkt aan een vergelijkbaar plan met
alternatieve financiering.
2. Eind september 2016 is een gezamenlijke aanvraag met de regio Eemland bij de
VNG gehonoreerd voor een innovatieve aanpak voor VvE’s. De uitvoering is in volle
gang. In maart 2017 is de eerste regiobijeenkomst geweest voor VvE’s. Daarna zijn er
verschillende trainingen georganiseerd voor VvE-besturen en –leden. Er wordt een
(digitaal en fysiek) platform opgericht van, voor en door VvE-leden. Via dit platform
wordt op een laagdrempelige manier informatie onder VvE-leden uitgewisseld over
onder andere het verduurzamen van het VvE-gebouw. Ook zijn er in Gooi en
Vechtstreek een zestal Energiescans verloot onder VvE’s. We selecteren momenteel
VvE-koplopers om daadwerkelijk de gebouwen verdergaand te verduurzamen en zo
modelgebouwen te creëren.
3. Bij de VNG is succesvol zogenaamd ‘overbruggingskrediet’ aangevraagd voor de
periode januari 2017 t/m de kabinetsformatie. Daarna wordt bezien of de huidige
ondersteuningsstructuur vanuit de VNG wordt gehandhaafd.
4. In 2016 en 2017 zijn gesprekken gevoerd met financiële instellingen en adviseurs
over het opstellen van (lokale) financieringsarrangementen en het aantrekkelijk
maken van de verduurzamingsopgave in deze regio voor bijvoorbeeld beleggers.
5. Het regionaal energieloket (duurzaambouwloket.nl) is beschikbaar voor vragen van
inwoners over verduurzamingsmaatregelen en het vinden van goede aanbieders
hiervan.
6. Onze partner van de wijkaanpak (Hoom) heeft intern een doorontwikkeling gemaakt.
Recent is gebleken dat activiteiten niet worden doorgezet in de huidige vorm
(intensief begeleiden klantreis en contractpartner-zijn voor inwoners). De nieuwe
werkwijze, die zich meer richt op inzet van lokale energiecorporaties, wordt
meegenomen in de regionale Energiestrategie.
7. Er heeft in overleg met lokale communicatieadviseurs afstemming plaatsgevonden
om de communicatieboodschappen te stroomlijnen.
8. Er is gewerkt aan de oprichting van 035Energie (een coalitie van in eerste instantie
lokale, aanbiedende partijen). De gemeenten spelen hierin een faciliterende rol door
een adviseur aan te bieden en door ze mee te laten werken aan concrete projecten.
De bal ligt momenteel bij de bedrijven of zij deze samenwerkingsvorm zien zitten.
Najaar 2017 wordt een start gemaakt met hun mogelijke rol in de bovengenoemde
VvE-aanpak.
9. Er is een nieuw aanbod ontwikkeld voor Omgevingseducatie op basisscholen en het
voortgezet onderwijs, samen met de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek
10. In februari 2017 heeft het projectteam opdracht gekregen een regionale
Energiestrategie en spoorboekje op te stellen (naar energie- en klimaatneutraliteit..
Gesprekken zijn gevoerd met stakeholders (zoals netbeheerders, woningcorporaties,
Provincie, energiecoöperaties etc.)
11. In juni en juli 2017 is met Provincie en regiogemeenten de warmtetransitie in beeld
gebracht op wijkniveau. In de aanpak en ontwikkeling van de strategie werken
wonen, ruimte en duurzaamheid nauw samen.
12. Afstemming tussen regiogemeenten vindt plaats ten aanzien van aardgasloze
nieuwbouw.
1. Terwijl de Regionale Energiestrategie wordt ontwikkeld ‘blijft de winkel open’.
Lopende projecten, zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 worden
uitgevoerd en/of slim ingepast in deze strategie.
2. Afronding gespreksronde Werkateliers ‘kansrijke projecten bestaande bouw’ en
‘aardgasvrije nieuwbouw’ (najaar 2017).
3. De bouwstenen vormen de basis voor de Regionale Energiestrategie en de
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4.

verschillende routes naar energie- klimaatneutraliteit. De energiestrategie is eind
2017 gereed.
Op 24 november 2017 vindt een regionale energieconferentie plaats voor en met
gemeenten(raden) en de bij de energietransitie betrokken stakeholders.
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9. Programma Dienstverlening
Project 1:

Doorontwikkeling regionaal Leerhuis

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein
Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg
Gezonde en vitale regio Gooi en Vechtstreek
Inclusieve arbeidsmarkt
Een versterking van het leeraanbod van het regionaal leerhuis.
Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het regionale leerhuis.
Bij voortzetting van het regionaal leerhuis: een passende constructie waarbinnen dit
plaatsvindt.
Januari 2017 – december 2017
1. Deelnemers aan het Regionaal Leerhuis beoordelen de kennissessies over het
algemeen als zeer goed. Extra inspanning is nodig om een ander doel te realiseren,
namelijk een aansprekend aanbod voor bestuurders en beleidsambtenaren van
gemeenten, en voor vertegenwoordigers van inwoners en cliënten en aanbieders en
partners binnen het sociaal domein.
2. Voor doorontwikkeling van het Regionaal Leerhuis werken we momenteel een
voorstel uit.
Bij de toekomstige inrichting van het Regionaal Leerhuis willen we een bredere doelgroep
aanspreken, en ook aanbod ontwikkelen voor het fysieke domein. Dit laatste door
thema’s als de Omgevingswet, circulaire economie en duurzaamheid te agenderen. Om
dat concreet te maken doen we voor de periode 2018 en verder een voorstel in het
portefeuillehoudersoverleg van november 2017.

Project 2:

Convenant Gezonde en Vitale Regio

RSA Speerpunt
Wat willen we bereiken?

Gezonde en Vitale Regio
1. Een effectieve uitvoering van het convenant Gezonde en Vitale Regio waarmee
gemeenten, de Regio en Tergooi zich inzetten voor ‘positieve gezondheid’ in Gooi en
Vechtstreek.
2. Netwerk Goed en Gezond Leven verbinden aan het convenant.
2. Implementatie brede leefstijlaanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) waarbij op
lokaal/regionaal niveau wordt samengewerkt.
3. Versterken van de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein, waarbij
gezondheid een volwaardige plaats inneemt bij de afweging van keuzes in het kader
van de fysieke inrichting.
Maart 2017 – december 2020
1. Convenant Gezonde Vitale Regio is op 22 maart 2017 ondertekend door bestuurders
Tergooi en regiogemeenten en eindigt op 31 december 2020 (met mogelijkheid tot
verlenging). Het eerste concept-actieplan van het convenant is klaar en de volgende
projecten zijn benoemd.
2. Doorontwikkeling regionaal Netwerk Goed en Gezond Leven: waar voorheen
samengewerkt werd binnen verschillende domeinen is het Netwerk Goed en Gezond
Leven ontstaan.
3. Het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is bij de gemeenten Gooise Meren,
Hilversum en Huizen van start gegaan. De deelnemende gemeenten zetten zich in
voor een gezonde samenleving en een omgeving waarin een gezonde leefstijl
normaal is en waarin het voor mensen makkelijker is om gezonde keuzes te maken.
4. Om gezondheidsaspecten (bevordering en bescherming) nadrukkelijker mee te
wegen bij bestuurlijke beslissingen is onder meer een Kadernotitie inzake relatie
fysieke inrichting en gezondheid geaccordeerd door PFHO Sociaal Domein. De
notitie is gepresenteerd bij ambtenaren fysiek en sociaal domein van alle
regiogemeenten en bij PFHO Fysiek domein. Ook is deelgenomen aan regionaal
overleg inzake Omgevingsvisie.
1. Zorg zal steeds meer ambulant worden georganiseerd, dichtbij inwoners en als het
kan thuis. Het ziekenhuis, de basis medische zorg en de gemeentelijke zorg zullen de

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe
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2.

3.
4.
5.

zorgverlening dan ook steeds meer sámen met de inwoner invullen. Hoe pakken we
dat aan in onze regio? Die vraag staat centraal tijdens het Gezondheidsfestival ‘de
toekomst van uw zorg’ op 28 september 2017.
Het actieplan behorende bij het Convenant Gezonde Vitale Regio wordt als volgt
uitgevoerd:
a. Positieve Gezondheid dragen we langs diverse lijnen uit: van agendasetting bij
organisaties en het stimuleren om zelf aan de slag gaan om hun cliënten vanuit
de invalshoek van Positieve Gezondheid te ondersteunen, tot vorming van een
netwerk om ervaringen/successen te delen, en tot slot door het thema ook bij
inwoners onder de aandacht te brengen.
b. Inwonerportaal/KiesZO: Lancering op 28 september 2017. Andere organisaties
worden uitgenodigd om aan te sluiten via PAZIO.
e
c. Integrale (transmurale)zorg: in 2 helft 2017 stellen we een werkgroep in om een
zorgpad transmurale zorg te ontwikkelen.
e
d. Regionaal Leerhuis Plus: in de 2 helft 2017 onderzoeken we de
samenwerkingsmogelijkheden en kansen om programma’s op elkaar af te
stemmen.
e
e. Zorgverlening ADHD en Zorgverlening Jeugdpsychiatrie: 3 kwartaal 2017
onderzoekt Tergooi of aansluiten op de verwijsindex mogelijk is.
Netwerk Goed en Gezond leven wordt op termijn onderdeel van het convenant. De
bedoeling is dat er ook andere partijen aansluiten.
Uitvoering van lokale plannen van de JOGG-aanpak vindt plaats bij de drie
deelnemende gemeenten.
Continueren van de deelname aan regionale/lokale overleggen, zodat we verbinding
tot stand brengen tussen fysieke omgeving en effecten op gezondheid.

Project 3:

Evaluatie en doorontwikkeling bestuursopdracht JEUGDslag

RSA Speerpunt
Wat willen we bereiken?

Gezonde en vitale regio
Een adequate bestuursopdracht 2018-2022 voor de uitvoering van de
Jeugdgezondheidszorg. Dit op basis van ervaringen en verbeterpunten uit de periode
2014-2018.
September 2017 – juni 2018
1. Uit evaluatie van de bestuursopdracht JEUGDslag 2014-2018 blijkt dat de
doelstelling is gerealiseerd.
2. Gemeenten en Jeugd en Gezin hebben voor de tweede helft van 2017 speerpunten
geformuleerd om behaalde resultaten in te bedden in toekomstige uitvoering. Dit
legt meteen de basis voor ontwikkeling en implementatie van JEUGDslag 2.0 (een
nieuwe bestuursopdracht voor de periode 2018-2022). De speerpunten hebben
betrekking op:
Een duidelijke communicatie op basis van een sterke identiteit.
Het creëren van een sluitende aanpak tussen partijen in de keten.
Een grotere vervlechting met dienstverlening/processen van gemeenten.
1. In de tweede helft van 2017 geven we uitvoering aan de door gemeenten
geformuleerde speerpunten. Dit vormt tevens de aanloop naar de nieuwe
bestuursopdracht.
2. Naar verwachting bieden we de nieuwe bestuursopdracht eind 2017 ter vaststelling
aan bij de colleges.
3. Begin 2018 start de implementatie van JEUGDslag 2.0.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe
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Project 4:

Evaluatie van het consultatie en adviesteam

RSA Speerpunten

1.
2.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezonde en vitale regio
Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein
Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van het consultatie en
adviesteam.
2. Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het consultatie en adviesteam.
3. Bij voortzetting van het consultatie en adviesteam: een passende constructie
waarbinnen de voortzetting plaatsvindt.
Januari 2017 – juni 2017
1. Het consultatie en adviesteam van Regio Gooi en Vechtstreek bestaat nu ruim twee
jaar. De Vrije Universiteit Amsterdam voert momenteel een effectiviteitonderzoek en
evaluatie uit.
2. Er is een kosten-baten analyse uitgevoerd naar de taken van het consultatie en
adviesteam. De analyse ronden we momenteel af, zodat de uitkomsten als input
kunnen dienen voor de begroting van 2018.
3. In juni 2016 hebben colleges besloten om met de nieuwe inrichting van de Jeugd
GGZ het consultatie en adviesteam een steviger functie te geven op de volgende
onderdelen:
a. Beoordeling van alle verlengingen binnen de Jeugd GGZ.
b. Toezicht op kwaliteit van uitvoering aanbieders.
c. Toezicht op kwaliteit en effectiviteit van hulpverleningsplannen.
1. In het najaar van 2017 leggen we de kosten-baten analyse van het consultatie en
adviesteam voor aan de stuurgroep 18-.
2. Het effectiviteitsonderzoek en de evaluatie ronden we in oktober 2018 af. Op basis
van de rapportages die hieruit volgen zullen we voorstellen doen voor de structurele
inbedding en doorontwikkeling van het consultatie en adviesteam.

Project 5:

Inbedding toeleiding ernstige enkelvoudige dyslexie

RSA Speerpunt
Wat willen we bereiken?

Gezamenlijke regievoering bij maatschappelijk en complexe zorg
1. Optimalisatie en versterking van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie.
2. Een passende constructie en structuur waarbinnen de toeleiding van ernstige
enkelvoudige dyslexie plaatsvindt.
Januari 2017 – juni 2017
1. De planning van dit project is aangepast. Het project gaat in september 2017 van
start. Dan wordt gestart met de evaluatie van de toeleiding van ernstige
enkelvoudige dyslexie.
1. De evaluatie van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie start met een
evaluatiebijeenkomst met scholen, in september.
2. In december zijn er voorstellen gereed over de structurele inbedding en
doorontwikkeling van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie. Naar
verwachting is de besluitvorming hierover eind 2017/ begin 2018 afgerond.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe
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Project 6:

Doorontwikkeling Regionale Meld en Coördinatiefunctie

RSA Speerpunt
Wat willen we bereiken?

Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
1. Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van de Regionale Meld en
Coördinatiefunctie (RMC), zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters adequaat
gekoppeld worden aan een onderwijs- of arbeidstraject.
2. Een nadrukkelijke verbinding tussen de dienstverlening van de RMC en het
Werkgeversservicepunt.
3. Een passende constructie en structuur waarbinnen de RMC integraal en dichtbij de
lokale uitvoeringsdiensten, het Werkgeversservicepunt en het Jeugd en Gezin-team
kan functioneren.
Januari 2017 – december 2017
1. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL; leerplicht en RMC) heeft haar
dienstverlening integraal ingericht, zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters
beter en meer effectief ondersteund kunnen worden:
a. Er bestaat geen knip meer tussen consulenten die voor jongeren van
onder/boven de 18 jaar werken. De dienstverlening is ingericht op een
doorlopende lijn voor jeugdigen van 5 t/m 23 jaar en bijna alle collega’s richten
zich zowel op 18min- als 18plus- leerlingen.
b. Er is gewerkt aan een sluitende aanpak tussen gemeenten en
onderwijsinstellingen. Zie ook de toelichting bij het project ‘Verbinding
arbeidsmarkt, onderwijs en jeugdzorg’. Hiervoor heeft het RMC haar
werkprocessen herzien, zodat er een betere aansluiting is bij de processen van
gemeenten en onderwijsinstellingen. Tevens werken gemeenten en het RBL op
casusniveau samen bij het inzetten van passende vervolgtrajecten voor
Voortijdig Schoolverlaters die richting arbeid begeleid moeten worden.
c. Het RMC voert het ‘Bankzittersproject’ uit. Met dit project worden jongeren die
niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering hebben actief en
outreachend benaderd door medewerkers van het RMC.
d. Binnen het project voortijdig schoolverlaten is speciaal aandacht voor
kwetsbare jongeren (van het voortgezet speciaal onderwijs, de praktijkschool en
de Entree opleiding van het mbo en de laagste niveaus van het vmbo).
e. Het RMC maakt deel uit van het Netwerk Match op Meedoen waarin partners
vertegenwoordigd zijn vanuit onder andere de lokale uitvoeringsdiensten,
scholen, WSP, UWV, Mee en re-integratiebureaus.
2. Na een inventarisatie is de dienstverlening van het Regionale Meld en
Coördinatiefunctie en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar afgestemd, onder
meer als het gaat om kennisoverdracht, processen, informatie-uitwisseling en
afstemming op casusniveau tussen professionals.
3. Door de maatregelen zoals genoemd onder 1 en 2 sluit de dienstverlening van het
RBL, die van gemeentelijke uitvoeringsdiensten en het Werkgeversservicepunt beter
op elkaar aan.
De komende periode blijven we investeren in verdere integraliteit van de dienstverlening
van het RBL, de uitvoeringsdiensten, het Werkgeversservicepunt, het Jeugd en Gezinteam en het onderwijs. Ook zullen we, bijvoorbeeld via het Netwerk Match op Meedoen
en via de casus-overleggen, de samenwerking tussen de partijen versterken.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning
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Project 7:

Afstemming over de integratie en participatie van statushouders

RSA Speerpunten

1.
2.
3.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezonde en vitale regio.
Inclusieve arbeidsmarkt.
Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders
Uitwisseling tussen gemeenten over de uitvoering van lokale programma’s en
projecten ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders.
2. Inzicht in activiteiten die partijen – al dan niet gecontracteerd/gesubsidieerd –
ondernemen t.b.v. de participatie en integratie van statushouders.
3. Regionale afstemming over en - waar mogelijk en wenselijk - harmonisering van
lokale afspraken met derden (zoals Vluchtelingenwerk).
4. De inbedding van inzet van vrijwilligers/vrijwilligersinitiatieven binnen reguliere
structuren. Onder andere zodat de opgedane kennis in de Crailo-fase op een goede
manier wordt overgebracht.
5. Vaste aanspreekpunten met betrekking tot de gezondheid, integratie en participatie
van statushouders.
Januari 2017 – juni 2018
1. Landelijk lopen er twee ondersteuningsprogramma’s gericht op de
gezondheidsbevordering en integratie/werktoeleiding van statushouders. Als Regio
hebben we van dit ondersteuningsprogramma gebruik gemaakt en zijn er drie
regiocoördinatoren statushouders aangesteld. Zij hebben de opdracht om voor de
gezondheidsbevordering, integratie en werktoeleiding van statushouders een
regionale aanpak te ontwikkelen en over deze thema’s afstemming en uitwisseling
tussen ketenpartijen te organiseren. Hun functie wordt volledig door het Rijk
gefinancierd.
2. De uitwisseling tussen gemeenten, COA, vluchtelingenwerk en andere ketenpartners
hebben we georganiseerd door een regionale werkgroep statushouders in te stellen.
3. Om te komen tot een sluitende aanpak bij de opname van statushouders in
gemeenten zijn de processen en samenwerkingsafspraken bij/tussen gemeenten,
COA en vluchtelingenwerk in kaart gebracht en is geïnventariseerd op welke vlakken
er verbeteringen door te voeren zijn. Onder andere de behoefte aan een vast
aanspreekpunt kwam hierbij duidelijk naar voren.
4. Pharos/VNG heeft vier Syrische statushouders uit de regio opgeleid in het adequaat
informeren van statushouders en instanties met betrekking tot de persoonlijke
situatie van statushouders en regelingen/ondersteuning waar zij aanspraak op
kunnen maken.
5. In regionaal verband heeft er een TBC-screening plaatsgevonden voor statushouders
uit risicolanden.
6. De GGD heeft bijeenkomsten georganiseerd voor statushouders over algemene
gezondheidszorg en seksuele relaties.
7. In overleg met Jeugd en Gezin wordt gesproken over het vormen van een expertiseteam statushouders. De consultatie-spreekuren met statushoudersgezinnen nemen
gemiddeld meer tijd in beslag, onder meer door taalbarrière en complexe
problematiek
1. De komende tijd geven we verder invulling aan het ontwikkelen van een sluitende
aanpak in de statushoudersketen, onder meer door uitwisseling tussen partijen te
organiseren en door werkprocessen op elkaar aan te laten sluiten.
2. Mede op basis van het haalbaarheidsonderzoek over het internationaal onderwijs
worden in het eerste kwartaal van 2018 besluiten genomen over of en in welke mate
het internationaal onderwijs in de regio wordt versterkt.
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Project 8:

Verlengingen overeenkomsten sociaal domein

RSA Speerpunten

1.
2.
1.

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein
Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg
Een verlenging van overeenkomsten in het sociaal domein onder eventueel
geactualiseerde condities.
2. Beschikbaarheid van passende maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein.
September 2017 – februari 2018
Per 1 februari 2018 loopt de huidige overeenkomst met Otolift van rechtswege af.
Daarom zijn wij – in regionaal verband- gestart met een inkooptraject voor de levering
van trapliften, plateauliften en woonhuisliften. We hebben samen met aanbieders en
inwoners gewerkt aan een offerteaanvraagdocument, waarin de eisen voor de levering
van trapliften, plateauliften en woonhuisliften verwerkt staan. Op 6 september 2017 is het
aanvraagdocument openbaar gemaakt via www.aanbestedingskalender.nl. Tot 18 oktober
2017 kunnen aanbieders reageren en zich inschrijven voor de uitvoering van deze
opdracht.
1. Op 1 december 2017 wordt de overeenkomst met de (nieuwe) leverancier(s) van
trapliften, plateauliften en woonhuisliften ondertekend. Deze overeenkomst gaat per
1 februari 2018 in. Bij de uitvoering van deze overeenkomst houdt de afdeling
Inkoop en Contractbeheer van de Regio toezicht op de uitvoering van de
overeenkomst.
2. In het najaar van 2017 starten we met de verlengingen/vervolginkooptrajecten voor
Woningaanpassingen, en voor Compensatie Huishoudelijke Taken (Huishoudelijke
Hulp),

Project 9:

Verkenning subsidiebureau

RSA Speerpunten
Wat willen we bereiken?

N.a.v. aangenomen moties van gemeenteraden binnen regio Gooi en Vechtstreek.
1. Inzicht in de kansen en mogelijkheden in regio Gooi en Vechtstreek om t.b.v. de
gezamenlijke uitvoering van taken en activiteiten in het fysiek en sociaal domein,
aanspraak te maken op regionale, landelijke en Europese subsidies.
2. Het indienen van subsidieaanvragen t.b.v. de gezamenlijke uitvoering van taken en
activiteiten in het fysiek domein en het sociaal domein.
3. De toekenning van regionale, landelijke en/of Europese subsidies waarmee
gezamenlijke taken en/of activiteiten in het fysiek domein en het sociaal domein
kunnen worden bekostigd.
Januari 2017 – juli 2017
1. De Regio heeft een aanpak voorgesteld en regionaal afgestemd met als hoofdvraag
hoe bestaande subsidies en fondsen beter benut kunnen worden.
2. Conform het plan van aanpak, is door Bureau Vindsubsidies in januari 2017 een quick
scan gemaakt van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van de Regionale
Samenwerking Agenda (RSA). Het screeningsrapport laat op projectniveau RSA zien
welke subsidiemogelijkheden het meest kansrijk zijn en wie ze kunnen aanvragen
(Regio, gemeenten, regionale partners). Daarbij is een zo breed mogelijke aanpak
gekozen, zodat zowel de publieke als de particuliere subsidiemogelijkheden aan bod
komen.
3. Onder leiding van Bureau Vindsubsidies zijn workshops georganiseerd om subsidies
aan te vragen, om de subsidie binnen te halen, maar ook om ervaring te krijgen met
het proces van subsidie- en fondsaanvragen.
De screening en de opgedane ervaring maken het mogelijk om goed gefundeerd te
adviseren over de organisatie van subsidieverwerving in de regio. Het advies wordt op dit
moment opgesteld. Inzet is om dit najaar het advies aan te bieden voor behandeling.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning
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Project 10:

Dierenwelzijn

RSA Speerpunt
Wat willen we bereiken?

Dierenwelzijn
1. Het hebben van één regionaal aanspreekpunt voor gemeenten, aanbieders en
andere belanghebbenden voor dierenwelzijn.
2. Afstemming en coördinatie van regionale initiatieven en werkwijzen rondom
dierenwelzijn.
Januari 2017 – december 2018
Er is sprake van een regionaal projectleider die als aanspreekpunt fungeert voor
gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn. Deze
projectleider coördineert de regionale afstemming rondom dierenwelzijn.
Op lokaal niveau en in regionaal verband zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering
van (wettelijke) taken op het gebied van dierenwelzijn. Deze afspraken zijn in regionaal
verband vastgelegd en worden momenteel uitgevoerd. De huidige afspraken lopen in
ieder geval tot en met 2018. In 2018 wordt bekeken of de afspraken op dezelfde wijze
kunnen worden gecontinueerd, dan wel om bijstelling vragen. In de tussentijd is de
coördinatie en afstemming regionaal georganiseerd en hebben gemeenten, aanbieders
en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn één regionaal aanspreekpunt.

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

Voortgang en planning

Project 11:

Samenkracht! 2.0

RSA Speerpunten

Overkoepelend: systematische en gestructureerde samenwerking met inwoners en
cliënten in het sociaal domein (op termijn ook fysiek domein), zodat projecten in het
uitvoeringsprogramma inspelen op vragen, problemen en opgaven die leven bij
inwoners.
1. Het bij de uitvoering van regionale projecten zichtbaar maken van het perspectief
van inwoners.
2. De behoeften van inwoners en cliënten sturend laten zijn in hoe regionale
programma’s en projecten worden uitgevoerd, zodat we borgen dat de resultaten
van regionale projecten maximaal aansluiten bij de vragen en behoeften van
inwoners.
3. Realiseren dat uitvoerders van regionale projecten standaard werken vanuit de vraag
van inwoners.
Januari 2017 – december 2018

Wat willen we bereiken?

Beoogde start-/einddatum
Resultaten tot nu toe

0.
1.

2.
3.
4.
Voortgang en planning

1.

2.
3.
4.

Het Plan van aanpak Samenkracht! 2017 is vastgesteld. Met dit plan geven de
gemeenten en de Regio invulling aan Samenkracht! 2.0.
Per project uit het Uitvoeringsprogramma is onder meer inzichtelijk gemaakt welke
input we van inwoners en gebruikers van voorzieningen ophalen, met welk doel, en
op welke manier we input verzamelen en gebruiken.
De samenwerkingsafspraken en de werkwijze zijn uitgewerkt en gepubliceerd op de
website van de Regio.
Bij minimaal de helft van de projecten geven we ervaringsdeskundigen uit de
betrokken doelgroepen een rol in het organiseren en regisseren van
Inwonerbetrokkenheid bij regionale programma’s en projecten.
Met ingang van 2018 wordt het voor inwoners mogelijk om via de Regio-website
berichten achter te laten over projecten die op grond van het regionaal
Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.
De aanpak Samenkracht! wordt doorlopend uitgevoerd en gemonitord.
Verbreding van de scope van Samenkracht!, naast sociaal domein ook fysiek domein.
Medio 2018 evaluatie van Samenkracht!. Op basis hiervan volgen
verbetervoorstellen.
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Financieel
De begroting 2017 voor het uitvoeringsprogramma bedraagt €2.554.550. Hiervan wordt €1.415.123 gedekt uit
BWS-middelen en € 1.139.427 door subsidies van derden/cofinanciering.

Inkomsten
Door het Algemeen Bestuur van de Regio is €500.000 beschikbaar gesteld - uit de bestemmingsreserve regionale
samenwerkingsagenda - om voortgang te kunnen boeken bij de uitvoering. Besluitvorming over de resterende
bestemmingsreserve van €1.700.000 staat gepland voor het najaar 2017.
De subsidies van derden/cofinanciering is nog niet volledig door de Regio ontvangen. Bij cofinanciering zijn de
volgende aspecten van belang:
1. Een deel van de middelen die bij de subsidies van derden/cofinanciering zijn opgenomen, komt niet
daadwerkelijk bij de Regio binnen. De overheveling van deze middelen is op een andere manier
georganiseerd, of de middelen worden bij een andere partij op de rekening gestort. Een voorbeeld hiervan is
de subsidie van het Mondriaanfonds; deze subsidie wordt aan het Singer Museum overgemaakt.
2. De subsidie ‘RAP, cofinanciering subsidie provincie’ van €62.800 in 2017 en 2018 is foutief opgenomen. Dit
heeft geen consequenties voor de uitvoering van het project.
3. De subsidie ZonMw voor het Consultatie & adviesteam Jeugdwet van €198.000 in 2017 is met een foutief
bedrag opgenomen. De correcte bedragen zijn voor 2016 €9.660, voor 2017 €12.880, en voor 2018 €9.660.
4. Van ZonMw is een subsidie ontvangen van €233.600 voor het project ‘Echte betrokkenheid, wederzijdse
afhankelijkheid. Plan van aanpak personen met verward gedrag 2017-2018’. Deze subsidie is nog niet
verwerkt in het totaaloverzicht subsidies van derden/cofinanciering.
5. Voor de omgevingsvisie wordt nog een subsidie verwacht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van
€30.000. Deze is nog niet opgenomen in het overzicht.
6. Als subsidie van derden/cofinanciering is voor toekomstbeeld landschap een subsidie van de provincie van
€20.000 opgenomen en een cofinanciering van €25.000 uit de BWS-middelen. Deze subsidieregeling is nog
niet geopend.

Uitgaven
Na een half jaar bedraagt de realisatie van uitgaven (inclusief verplichtingen) €425.000,-. Een groot deel van de
uitgaven moet nog plaatsvinden. Daarnaast is de verwachting dat de financiering van een deel van de projecten
pas in 2018 plaatsvindt.

Resultaat
Het uitgegeven bedrag van €425.000 past binnen het door het Algemeen Bestuur beschikbaar gestelde bedrag
van €500.000. Besluitvorming over de resterende bestemmingsreserve op korte termijn is echter noodzakelijk
omdat meer uitgaven gepland zijn. Deze besluitvorming vindt plaats in het najaar van 2017.
Ten aanzien van de cofinanciering kan geconcludeerd worden dat het 50-50 criterium nog steeds gerealiseerd
wordt.
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