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Mededelingen
Afstemming rondom welzijnsaangelegenheden
Gemeenten willen meer afstemmen en uitwisselen over de uitvoering van het welzijnsbeleid. Er
lopen veel goede initiatieven in onze regio, die door afstemming versterkt kunnen worden en waar
gemeenten onderling van kunnen leren. Ook kunnen afspraken met uitvoerders/partners meer
gecoördineerd worden. In een bestuurlijk overleg tussen gemeenten en Versa hebben gemeenten
de volgende thema’s genoemd waarbij zij een versterkte coördinatie en afstemming willen zien:
 Dagbesteding in wijken.
 De integratie en participatie van statushouders.
 Ondersteuning aan jeugdigen, ouders en gezinnen.
Doel van deze versterkte coördinatie en afstemming is de lokale uitvoering te versterken. De Regio
werkt op verzoek van gemeenten en Versa een voorstel uit over hoe hieraan invulling kan worden
gegeven.
Beleidskader economie en arbeidsmarkt
In het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 is opgenomen dat een integraal economisch beleid,
participatiebeleid en arbeidsmarktbeleid wordt ontwikkeld. Eerder hebben een aantal bestuurders in
het Portefeuillehoudersoverleg aangegeven in te willen zetten op de operationele uitvoering. Niet
opnieuw visie en beleid, maar de goede dingen goed doen op uitvoeringsniveau. Daarom wordt het
beleidskader economie en arbeidsmarkt vervangen door een meer praktische aanpak. Economie en
Participatiewet projecten worden in de uitvoering aan elkaar verbonden. Deze verbinding op
uitvoeringsniveau beschrijven we vervolgens in het marktbewerkingsplan 2018-2020 waarin
gemeenten en UWV op uitvoeringsniveau uitwerken hoe werkzoekenden in onze regio aan het werk
worden geholpen.
Fusie Veiligheidsregio en positie GGD
De besturen van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn een onderzoek gestart
naar een fusie met elkaar. Omdat de Wet publieke gezondheid voorschrijft dat elke Veiligheidsregio
één GGD moet hebben, heeft een fusie gevolgen voor de GGD Gooi en Vechtstreek. Het gevolg is
dat de GGD of een deel daarvan overgeheveld wordt naar de Veiligheidsregio Flevoland. De
stuurgroep spreekt af dat Janny Bakker namens de overige portefeuillehouders bestuurlijk trekker is
van dit onderwerp. Tevens geeft de stuurgroep ten aanzien van de fusie een aantal uitgangspunten
mee:
a. De aansluiting tussen gezondheid en het sociaal domein vindt de stuurgroep van groot
belang. Daarom wil de stuurgroep de beleidstaken van het team Gezondheidsbevordering
en Onderzoek binnen de Regio, bij de RVE Sturing, inbedden.
b. Ten aanzien van de overige (ook wettelijke) taken van de GGD, wil de stuurgroep
voorafgaand aan de discussies over overheveling van taken, een position paper uitgewerkt
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zien, waarin staat hoe het sociaal domein georganiseerd is en hoe gemeenten in dat kader
de taken van de GGD zien.
Veiligheidshuis
Op vrijdag 24 november komt de bestuurscommissie bijeen om te praten over de toekomst van het
Veiligheidshuis. Op dit moment wordt er een toekomstverkenning uitgewerkt waarin voorstellen
worden gedaan over het versterken van de werking van het Veiligheidshuis, het expliciet verbinden
van de zorg en het Veiligheidshuis en het versterken en verduidelijken van de bestuurlijke inbedding
van het Veiligheidshuis. Daarnaast is de financiering een aandachtspunt. Qua vervolg wordt
afgesproken om na 24 november de toekomstverkenning en de afspraken binnen de
bestuurscommissie te bespreken met de wethouders sociaal domein.
Rijksmiddelen Zorginfrastructuur
Het Rijk heeft niet geoormerkte middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de
zorg/sociale infrastructuur. Gemeenten hebben vrijheid om het geld in te zetten voor projecten
waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De stuurgroep geeft aan de
uitgave van deze middelen lokaal af te willen wegen.
Huisvesting maatschappelijke doelgroepen
De pilot huisvesting maatschappelijke doelgroepen (huren onder voorwaarden) is geëvalueerd.
Binnen deze pilot was het mogelijk om aan mensen die dakloos zijn een woning toe te wijzen op
grond van de huisvestingsverordening. Uit deze evaluatie zijn voorstellen voortgekomen die moeten
leiden tot een bestendige structurele invulling van de huisvesting van maatschappelijke doelroepen,
waarbij maatwerk wordt toegepast. Een belangrijke conclusie is dat huren onder voorwaarden
geborgd moet worden in beleid en uitvoering van gemeenten, zorgaanbieders en
woningcorporaties. In het voorliggend plan wordt voorgesteld om aan de hand van een aantal
aanpassingen in beleid, organisatie en in de uitvoering tot een effectieve en toekomstbestendige
aanpak te komen. De stuurgroep is tevreden met de evaluatie en de aanbevelingen en ondersteunt
het plan van harte.
Wmo taxi
Bestax, één van de uitvoerders van de Wmo-taxi, heeft een faillissementaanvraag ingediend en stopt
op korte termijn waarschijnlijk met de uitvoering van de Wmo-taxi. Met de stuurgroep is gesproken
over de mogelijke scenario’s voor het oplossen van het probleem dat ontstaat door het wegvallen
van Bestax. De stuurgroep geeft aan de voorkeur te geven aan het scenario waarbij de overige twee
uitvoerders van de Wmo-taxi,- Hoptaxi en Verhoef Personenvervoer- de opdracht van Bestax
overnemen. Dit omdat dit scenario in termen van continuïteit van dienstverlening en financiële
effecten het meest gunstig is.
De stuurgroep benadrukt dat inwoners zo min mogelijk hinder moeten ondervinden van het
wegvallen van Bestax. Ook vraagt de stuurgroep om aandacht voor de communicatie met inwoners.
Tenslotte heeft de stuurgroep haar complimenten gericht aan de RVE Inkoop en Contractbeheer
voor het adequate handelen tot nu toe.

Rookvrij Opgroeien
Het voorzittersoverleg sociaal domein heeft de Regio gevraagd om een voorstel uit te werken over
Rookvrij Opgroeien. Rookvrij Opgroeien valt nu al onder het gezondheidsbeleid van gemeenten.
Het project Rookvrij Opgroeien zegt precies waarvoor het staat: dat kinderen die vanaf 2019 worden
geboren in de regio Gooi en Vechtstreek opgroeien in een rookvrije omgeving. Vrij van de gevaren
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van (mee) roken en vrij van het slechte voorbeeld van roken. Beoogd wordt het aantal jongeren dat
begint met roken in de regio Gooi en Vechtstreek terug te dringen. De stuurgroep 18+ is blij met de
uitwerking van Rookvrij Opgroeien en accordeert het plan. De stuurgroep vraagt aandacht voor
dwarsverbanden met andere preventieve projecten. Dit moet bewaakt worden. Er lopen
bijvoorbeeld initiatieven rondom alcoholpreventie die gekoppeld kunnen worden aan het plan
Rookvrij Opgroeien.
Kaders en inkoop B&O
Gemeenten kopen diensten voor de bescherming en opvang van kwetsbare inwoners in. Het gaat
hier om maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, consultatie en advies GGZ, verslavingszorg en
preventieve activiteiten Deze diensten zijn de afgelopen jaren gesubsidieerd en zijn nu naar inkoop
en overeenkomsten omgezet. Dit proces van omzetten is bijna voltooid. De inhoud van de
dienstverlening is echter nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van dit jaar. Wel worden een
aantal voorzieningen uitgebreid omdat hier vraag naar is. Ook nemen de kosten toe omdat nu
uitgegaan wordt van een bekostiging op basis van marktconforme tarieven. In het voorstel ‘kaders
van de inkoop van de maatschappelijke opvang’ staat uitgewerkt op basis van welke
uitgangspunten de dienstverlening wordt ingekocht.
De stuurgroep 18+ spreekt haar complimenten uit voor de aanpak binnen bescherming en opvang
en stemt in met de kaders voor de inkoop.
Bestuursopdracht Tomingroep quasi inbesteden
De deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep hebben het
uitgangspunt uitgesproken om opdrachten - uitgezonderd van aanbestedingsregels- aan
Tomingroep te willen verlenen. Gemeenten hebben verschillende opties overwogen die dit mogelijk
maken en willen in de eerste instantie het principe van quasi inbesteden nader onderzoeken. Op
basis van quasi inbesteden kunnen gemeenten zonder aanbesteding opdrachten gunnen aan
Tomingroep. Gemeenten hebben Tomingroep gevraagd om te onderzoeken hoe aan de
voorwaarden van quasi inbesteden kan worden voldaan. Dit onderzoek heef twee
uitvoeringsscenario’s opgeleverd, die in de stuurgroep besproken zijn. Ten aanzien van de scenario’s
geeft de stuurgroep een aantal uitgangspunten mee, op basis waarvan de voorkeursscenario wordt
gekozen:
a. Groei van het bedrijf: de stuurgroep 18+ geeft aan dat groei van het bedrijf is toegestaan
om een kostenneutrale uitvoering binnen het bedrijf te realiseren. Groei is toegestaan
zolang het beperkt is tot het afdekken van de afloop van de Sociale Werkvoorziening en het
tekort op de rijkssubsidie voor de Sociale Werkvoorziening.
b. De groei zoals genoemd onder a, mag het realiseren van de inclusieve arbeidsmarkt niet in
de weg staan.
c. Bij het voldoen aan de voorwaarden voor quasi inbesteden, mag het te kiezen scenario
geen grootscheepse wijzigingen/een grootscheepse reorganisatie teweegbrengen.
d. Het te kiezen scenario moet overtuigend juridisch houdbaar zijn.
In het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur Tomingroep van november en december wordt
verder gesproken over hoe quasi inbesteden mogelijk wordt gemaakt.
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