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Resumé van 14 september jl. 

Productief Leren: vanuit de leden van coöperatie is het verzoek gekomen om  de begroting 
productief leren en de begroting van de scholen beter op elkaar aan te laten sluiten.   Ambtelijk 
wordt onderzocht wat de knelpunten zijn en welke oplossingen ingezet kunnen worden. Eventueel 
volgt hier later een voorstel over.  

 
Mededelingen 
Raadsledenbijeenkomst Jeugd GGZ 
op 5 oktober was een bijeenkomst voor raadsleden over de jeugd GGZ. Ondanks het belang van het 
onderwerp, was de opkomst niet heel hoog. De gemeenten Weesp en Hilversum maken ( 
aanvullend op de regionale bijeenkomst(en) waarschijnlijk gebruik van het aanbod van de Regio om 
tijdens lokale raadsbijeenkomsten/raadscommissies raadsleden te informeren.  
 
Week van de kindermishandeling 
Op 20 november 2017 begint de week van de kindermishandeling. Op 24 november is de regionale 
kick-off Taskforce Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Deze Taskforce bewaakt en verzorgt dat 
de genoemde maatregelen lokaal worden ingebed om een duurzaam resultaat te bereiken. 

 
Stand van zaken inkoop Jeugd GGZ,  
De stuurgroep wordt bijgepraat over de stand van zaken van de jeugd GGZ. Aanbieders hebben zich 
tot midden september kunnen inschrijven voor de opdracht. Momenteel beoordeelt de Regio de 
ontvangen inschrijvingen. Begin november wordt openbaar gemaakt welke partijen gecontracteerd 
worden om de jeugd GGZ per januari 2018 daadwerkelijk uit te voeren.  

 
Maatschappelijke opvang jongeren,  

Op dit moment zijn er in de maatschappelijke opvang onvoldoende aparte plekken beschikbaar  
voor jongeren van grofweg 16 tot 30 jaar. Om die reden willen Kwintes en het Leger des Heils – bij 
wijze van pilot- een maatschappelijke opvang realiseren voor jongeren. Tevens willen Kwintes en het 
Leger des Heils een out-reachende aanpak voor dak- en thuisloze jongeren realiseren, die ertoe 
moet leiden dat alle dak- en thuisloze jongeren  in beeld zijn bij het out-reachende team, er 
hierdoor kan worden ingezet op het verlenen van hulp en/of onderdak, het – waar nodig- bieden 
van sociaal-medische zorg voor deze jongeren en het ondersteunen  bij contact met instanties en 
hen de weg wijzen bij het hanteren van wet- en regelgeving. Dit project vloeit voort uit het door 
raden vastgesteld beleidsplan Bescherming en Opvang.  
 
De stuurgroep stemt in met de pilot en wenst de financiën op onderdelen nader uitgewerkt te willen 
zien. Tevens geeft de stuurgroep mee het belangrijk te vinden dat er goed wordt afgestemd met 
ambtenaren en bestuurders Openbare Orde en Veiligheid. Deze afstemming is reeds ingezet. 
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Versterken Jeugdhulp in gezinsvormen,  

Gemeenten streven na dat kinderen veilig opgroeien. Voor elk kind dat niet (meer) veilig thuis kan 
opgroeien, willen gemeenten dat er mogelijkheden zijn om dit in een andere gezinssituatie mogelijk 
te maken. De Regio heeft in een startnotitie de opgaven en knelpunten rondom jeugdhulp in 
gezinsvormen beschreven. In deze startnotitie staat een procesvoorstel opgenomen van hoe met 
deze knelpunten en uitgangspunten om te gaan. De verdere uitwerking van deze startnotitie vindt 
de komende tijd plaats en wordt verwerkt in een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan bevat concrete 
maatregelen op basis waarvan we de jeugdhulp in gezinsvormen optimaliseren. Op basis van dit 
plan wordt ook de inkoop en het beheer van inkoop in gezinsvormen geoptimaliseerd.  
 
Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is een participatietraject met pleegouders en 
pleegkinderen. In de startnotitie is bewust inhoudelijk ruimte gelaten om daadwerkelijk de input van 
onze inwoners leidend te laten zijn voor het beleidsmatig kader dat we willen opstellen. 
 
De stuurgroep is akkoord met de voorgestelde lijn en aanpak en wil dat er steviger wordt ingezet op 
preventie. Tevens wil de stuurgroep dat er wordt ingezet op het preventief versterken van 
pleegouders die niet bij een hulpverlenersinstelling zijn aangesloten maar in familiaire sfeer 
kinderen opvangen. 

 
Gecertificeerde Instellingen (GI),  

De stuurgroep wordt bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. de samenwerking met 
Gecertificeerde Instellingen. De stuurgroep wil in 2018 de huidige samenwerking met 
Gecertificeerde Instellingen continueren en 2018 benutten om door te ontwikkelen. Tevens vraagt 
de stuurgroep aandacht voor het personeelstekort bij Gecertificeerde Instellingen. De 
personeelsproblemen vragen om proactief handelen en samenwerking De stuurgroep vraagt 
ambtelijk hierover het gesprek te starten met de betrokken partijen. Doel is om in partnerschap 
knelpunten/oorzaken te onderzoeken en oplossingsvoorstellen te doen.  

 
 
 


