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RESUMÉ 

Overleg stuurgroep 18-   6 april 2017 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Gerben Struik, Marianne Verhage, Eric van der Want, Ben Lüken, Herman Tuning, 

Betske van Henten, Rik Post, Annette Schnitker 
Afwezig  
Contactpersoon Rik Post 
E-mail r.post@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 17.0005512 

 
Welkom, resumé, mededelingen 
Mededeling: n.a.v. een bezoek van wethouders aan Tergooi gezondheidsstudio over het voorveld 
kijken of er verbinding gemaakt kan worden met jeugd en gezondheid. 

 
Jeugd GGZ 
Wouter Kwakman (RVE Inkoop en contractbeheer) geeft een presentatie over het huidige Jeugd 
GGZ veld, probleemstelling en doelstelling, richtinggevende uitgangspunten en hoe verder te gaan. 
Als concept toelatingsdocument gereed is zal Wouter een bijeenkomst beleggen voor wethouders 
en directeuren. De planning is om in juli met het definitieve inkooptraject te starten. 
Contactgegevens: Wouter Kwakman, Projectleider Jeugd. Tel. GGZ 035-6926417/06-55685578. 
E-mail: w.kwakman@regiogv.nl.  

 
Convenant nieuw woonplaatsbeginsel  
In de  jeugdwetgeving is de financieel verantwoordelijke gemeente voor een kind dat jeugdhulp 
nodig heeft de gemeente waar de ouder met gezag woont. Over dat gezag zijn nogal wat 
problemen in de praktijk. De wet wordt daarom per  januari 2019 gewijzigd. Grootste probleem 
vormt de instellingsvoogdij omdat dan de feitelijke woonplaats bepalend is. In regio Gooi en 
Vechtstreek hebben we weinig langdurige residentiele plekken waarvoor dat geldt en zijn er relatief 
weinig problemen. Met wetgeving  in 2019 wil men het rechtvaardiger verdelen. Convenant ter 
overbrugging is erg vrijblijvend maar wel een stap in de goede richting. 

 
Voorstel continuering GI (gecertificeerde Instellingen) 
Alhoewel de landsadvocaat van mening is dat de dienstverlening van GI’s ingekocht moet worden, 
adviseert de heer Sprokkereef  (een projectleider van de VNG) in een landelijke notitie om de 
dienstverlening van deze Gecertificeerde Instellingen te blijven subsidiëren.  
 
In onze regio is wat de inkoop betreft geen probleem: de dienstverlening is al ingekocht en er wordt 
een maatschappelijk verantwoord tarief gehanteerd. Hierin lopen we als Regio aardig voorop ten 
opzichte van andere gemeenten/regio’s.  
 
In het inkoopsysteem van de Regio mag iedereen meedoen aan het proces en wordt voldaan aan de 
(landelijke) vereisten.  
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Overleg stuurgroep 18 met onderwijs 6 april 2017 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Gerben Struik, Marianne Verhage, Eric van der Want, Ben Lüken, Betske van 

Henten, Sandra van Rijkom, Jan den Dunnen, Marjet van Elten, Ada Fischer, Kees 
Elsinga, Johan Vroeg in de Weij, Stefan ten Brink, Saloua Chaara, Rik Post, 
Annette Schnitker 

Afwezig - 
Contactpersoon Rik Post 
E-mail r.post@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk  

 
Ontwikkelagenda passend onderwijs 
Het onderwijs geeft aan meer informatie te willen over jeugdhulp/gemeenten. De behoefte is niet 
een monitor op te zetten, maar  CBS gegevens te ontvangen en andere cijfers te ontvangen, die  
samen met onderwijscijfers en -gegevens trends aangeven. Ambtelijk wordt gekeken wat er al is en 
hoe aan deze behoefte invulling kan worden gegeven. Dit punt komt de volgende keer terug bij de  
stuurgroep 18- en onderwijs (november). 

 
Thema’s op het snijvlak van onderwijs-gemeente 
Bestuurders adviseren onderwerpen op het snijvlak onderwijs-gemeente en ontwikkelagenda 
passend onderwijs in elkaar te schuiven. Het belangrijkste onderwerp voor beiden is: de aansluiting 
tussen het onderwijs en jeugdhulp. Het is belangrijk  om elkaar te vinden en goed bij elkaar aan te 
sluiten.  Preventie – het voorkomen van problemen- is essentieel.  De Verwijsindex, 
kindermishandeling en huiselijk geweld wordt geregeld geagendeerd in de stuurgroep 18- en 
onderwijs. 
 
De prioriteiten van onderwijs liggen bij: opvoeding, echtscheiding en jeugdpsychiatrie (/afwijkend 
gedrag). 
 
Wethouders adviseren een bijeenkomst te beleggen over complexe echtscheiding en een analyse te 
maken over hoe dit wordt opgepakt in het onderwijs.  

 
Update van projecten uit het programma Match op meedoen: onderwijs, werk en zorg, aanpak 

voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid 
Op dit moment is er een werkgroep wat zich bezighoudt met passend onderwijs en een werkgroep 
die uitvoering geeft aan het programma ‘Match op Meedoen’. Voorlopig worden de twee 
werkgroepen Passend onderwijs en Match op meedoen niet samengevoegd. Dit omdat dit nu ten 
koste zou gaan van de effectiviteit. Wel wordt er inhoudelijk goed afgestemd tussen beide 
werkgroepen. Dit blijft geborgd.  

 
Actuele zaken 
Het onderwijs adviseert om de processen van gemeenten ten aanzien van de samenwerking met het 
onderwijs meer op elkaar af te stemmen. Hier worden op dit moment in het Leerlingnetwerk Match 
op Meedoen de eerste stappen toe gezet.  
 
De stuurgroep stelt het convenant eerste opvangonderwijs vast, waarin gemeenten en 
onderwijsinstellingen afspraken maken over het onderwijs aan statushouders.  
Met dit convenant willen gemeenten en onderwijsinstellingen bewerkstelligen dat leerlingen zo snel 
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als mogelijk kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs in de regio. 
 
Het convenant bevat afspraken over: een grotere spreiding van het aanbod van het eerste 
opvangonderwijs, het voorkomen van wachtlijsten, afspraken over hoe wordt omgegaan met de 
huisvesting van het eerste opvangonderwijs, de invulling van de rollen en verantwoordelijkheden 
van gemeenten en scholen en afspraken over kennisdeling en deskundigheidsbevordering door en 
tussen scholen.  
 
De bekostiging van het eerste opvangonderwijs verloopt via het Rijk. Gemeenten hebben ten 
aanzien van de financiering van het eerste opvangonderwijs geen formele verantwoordelijkheid. 
Echter, een aantal scholen geeft aan niet volledig uit te komen met het beschikbaar budget. 
Gemeenten komen onderwijsinstellingen -in het belang van kwalitatief goed onderwijs en een 
levensvatbare onderwijsvoorziening in de regio-  onderwijsinstellingen tegemoet bij een 
aantoonbaar financieel tekort. Gemeenten dragen dan, met een persoonsvolgend budget van  
€ 1.900 per leerling per jaar, bij aan het eerste opvangonderwijs in onze regio.  

 
 
 


