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RESUMÉ 

Overleg Stuurgroep 18- 14 september 2017 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Gerben Struik, Marianne Verhage, Eric van der Want, Ben Lüken, Geurt van den 

Broek (vervanger Rik Post), Annette Schnitker 
Afwezig Rik Post 
Contactpersoon Geurt van den Broek/Annette Schnitker 
E-mail g.vandenbroek@regiogv.nl/a.schnitker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 17.0011392 

 

 
Presentatie Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) door Carolien Peeck relatiemanager JOGG-

aanpak 

De stuurgroep 18- is opdrachtgever om bijeenkomsten te organiseren ter stimulering van een 
gezond gewicht van jongeren (en volwassenen). Caroline vertoont een film met positieve reacties 
van regeringsfunctionarissen op een conferentie van NL Vitaal in februari 2017. 
Caroline licht toe dat er  momenteel 123 JOGG-gemeenten zijn in Nederland, waaronder Hilversum, 
Huizen en Gooise Meren. Op 7 november vindt een regionale bijeenkomst plaats in Zonnestraal in 
Hilversum die georganiseerd wordt in samenwerking met de GGD, Tergooi en NL Vitaal. 
De stuurgroep adviseert om zo veel mogelijk het bedrijfsleven/winkels (bijv. AH, McDonalds) bij de 
bijeenkomst te betrekken en goed duidelijk te maken wat het doel van de bijeenkomst is en daarbij 
het vervolgproces duidelijk te maken aan de genodigden.  

 
Resume 
De stuurgroep geeft aan dat raadsleden zich positief uitlaten over de informatievoorziening door 
middel van een resumé. Wanneer een raadslid vragen heeft, zal de wethouder deze beantwoorden 
of toelichten. 

 
Mededelingen 

-werkbezoek W. Schrikkergroep (WSG): 

Het verzoek voor een werkbezoek komt voort vanuit het idee van de WSG dat het van belang is dat 
wethouders op de hoogte zijn van het werk van de WSG. De wethouders staan positief tegenover 
een werkbezoek bij de WSG.  
-JeugzorgPlus: Het betreft hier een vernieuwing van het contract onder dezelfde voorwaarden; de 
3-jarige termijn is verlopen. Dit is bij de meeste gemeenten al geregeld. Hierbij het verzoek aan de 
overige  gemeenten om dit ook te regelen. 

 
 

Presentatie Jeugd GGZ, presentatie Wouter Kwakman 
Tijdens de stuurgroep worden de wethouders bijgepraat over de inkoop jeugd GGZ. Om raadsleden 
ook goed bij te praten wordt afgesproken om op 5 oktober een bijeenkomst te organiseren. Tijdens 
deze bijeenkomst worden ook andere relevante onderwerpen toegelicht. 

 
Voortgang pilot versterkte procesregie 
De regiogemeenten zijn in maart 2017 gestart met een pilot om zelf ‘drang’ uit te voeren. Bij drang 
krijgen gezinnen een laatste kans om hulp en ondersteuning te accepteren voordat de casus aan de 
kinderrechter wordt opgelegd. Binnen de gemeenten noemen we dit versterkte procesregie. 
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Gedurende de looptijd van de pilot is op basis van onderzoek een definitie van drang opgesteld en 
onderzocht in welke mate de gemeenten volgens deze definitie aan versterkte procesregie 
uitvoering kunnen geven. Hierbij bleek tijdens de looptijd dat in de uitvoeringsdiensten knelpunten 
worden ervaren die randvoorwaardelijk zijn voor goede uitvoering van versterkte procesregie. Deze 
drie punten zijn geëvalueerd op basis waarvan de pilot is aangepast en wordt vervolgd.  

 
Tijdschrijven Gecertificeerde instellingen 
Met de GI’s zijn diverse gesprekken gevoerd om te bekijken op welke manier de dienstverlening op 
basis van daadwerkelijk geleverde uren bekostigd kan worden. Hierbij is in de gesprekken en in een 
bevestiging per brief aangegeven dat deze manier van bekostigen bedoeld is om maatwerk te 
kunnen leveren voor de jongeren in plaats van een controlemaatregel. Landelijk is er onder 
aanvoering van dhr. Sprokkedreef een discussie gaande op welke manier de GI’s het best bekostigd 
moeten worden. Dit, omdat het werk van de GI’s landelijk is en een bijzondere positie kent in het 
zorglandschap. Vanuit de VNG wordt gestreefd naar uniformering van de inkoop. In overleg met de 
huidige gecontracteerde GI’s wordt gekeken op welke manier de landelijke discussie en de 
persoonsvolgende financiering die de gemeenten Gooi en Vecht voorstaan uitgevoerd kan worden.    

 
Crisis coördinatiepunt en onderzoek crisisplekken 

De uitvoeringsdiensten, Veilig Thuis en de Gecertificeerde instellingen in de regio melden dat er (te) 
weinig (crisis)plekken (24 uur verblijf, crisispleeggezin) zijn om kinderen snel/direct te plaatsen. Het 
aantal noodbedden waar je maximaal 9 dagen van gebruik kan maken lijkt meestentijds voldoende. 
Maar de doorstroom naar een 24 uur verblijfscrisisplek is niet gegarandeerd. Een nadere analyse is 
noodzakelijk om het probleem beter te kunnen duiden en welke oplossing dan gewenst is. Voor de 
korte termijn wordt er bij de Regio een crisiscoördinatiepunt ingericht om USD te ondersteunen. 
Invulling volgt in overleg. 
De stuurgroep stemt in met de volgende punten:  
1. Het jeugdteam de opdracht geven om de problemen rondom de noodbedden te onderzoeken. 
2. Het jeugdteam de opdracht verlenen om te komen tot  voorstellen mbt. de oplossingsrichtingen. 
3. Voor de korte termijn de crisis coördinatie m.b.t. noodbedden in te richten binnen de RVE Inkoop 
en Contractbeheer van de Regio. Dit volgens de in dit voorstel opgenomen concept afspraken. 
4. Bespreken wat de looptijd is van het bij de RVE Inkoop en Contractbeheer beleggen van de crisis 
en coördinatie zoals genoemd onder 3.  
5. Kennisnemen van het bijgevoegd rapport ‘Wacht maar’. 

 
 

Productief Leren 
Productief Leren is een onderwijsvoorziening met veel begeleiding. Het doel is het behalen een 
startkwalificatie. De jongeren volgen onderwijs en lopen stage. Met deze unieke integrale aanpak 
worden jaarlijks ongeveer honderd jongeren geholpen, die anders thuis zouden zitten. De 
pedagogisch geschoolde docenten begeleiden de jongeren bij onderwijs, stage en buiten schooltijd. 
Door de begeleiding zoveel mogelijk in een hand te houden dragen ze bij aan normaliseren en 
bestendigen van de gemaakte stappen. 
Dit schooljaar halen 51 jongeren een startkwalificatie. Minimaal 40 van de jongeren staan in het DLP 
en hebben dus een zorgvraag. 
De stuurgroep is het eens met de doelstelling maar wil de financiële toelichting graag wat scherper 
met name wat betreft de opbouwkosten. 

 
Concept agenda stuurgroep met onderwijs 2 november 
In april 2017 heeft de Stuurgroep 18 min voor de eerste keer vergaderd met het onderwijs. 
Aanwezig waren toen een bestuurder van het voortgezet onderwijs en de directeuren van de 
samenwerkingsverbanden. Afgesproken is om tweemaal per schooljaar bij elkaar te komen, in 
november en in april. De agenda wordt ambtelijk voorbereid in werkgroepen, waarin het onderwijs 
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participeert. 
In de bijlage de concept agenda voor de Stuurgroep 18 min met onderwijs van 2 november a.s.. 
Hierin is ook een agendapunt voor het MBO College Hilversum opgenomen. Er kan gekozen worden 
om 2 november het MBO uit te nodigen of pas in april 2018. 
De stuurgroep stemt in met de  concept agenda voor Stuurgroep 18 min met onderwijs gepland op 
2 november 2017 
De stuurgroep stemt in om ook het  MBO college Hilversum uit te nodigen voor de stuurgroep 
bijeenkomst van 2 november a.s.  

 
Maatschappelijke opvang jongeren 
vanwege tijdgebrek verschoven naar een extra te plannen stuurgroep bijeenkomst 

 
Versterken jeugdhulp in gezinsvormen 
vanwege tijdgebrek verschoven naar een extra te plannen stuurgroep bijeenkomst 

 
Presentatie stuurgroep CenA team 

vanwege tijdgebrek verschoven naar een extra te plannen stuurgroep 18- bijeenkomst 
 


