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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 19 juli 2018 
 
Algemeen 
Aanwezig Geert Jan Hendriks (Gooise Meren, Jeugd en Onderwijs), Barbara Boudewijnse 

(Gooise Meren, Gezondheid en Ondersteuning & Participatie en Werk), Angelika 
Pelsink (Hilversum, Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning), Annette Wolthers 
(Hilversum, Onderwijs & Participatie en Werk), Maarten Hoelscher (Huizen, Jeugd 
& Gezondheid en Ondersteuning, plv Participatie en Werk), Karin van Hunnik 
(Laren, Jeugd en Onderwijs & Gezondheid en Ondersteuning & Participatie en 
Werk), Maarten Miner (Weesp, Jeugd & Participatie en Werk), Astrid Heijstee 
(Weesp, Onderwijs & Gezondheid en Ondersteuning), Rosalie van Rijn (Jeugd & 
Gezondheid en Ondersteuning & Participatie en Werk),  

Afwezig Gerard Knoop (Blaricum, Jeugd en Onderwijs & Gezondheid en Ondersteuning), 
Annemarie Kennis (Blaricum, Participatie en Werk), Marlous Verbeek (Huizen, 
Onderwijs), Bert Rebel (Huizen, Participatie en Werk), Jan Klink (Wijdemeren, 
Onderwijs)    

Contactpersoon Saloua Chaara 
E-mail s.chaara@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0007967 

 

SOCIAAL DOMEIN 

 

Opening en mededelingen  

De tweede voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 wordt in september 
aan het Algemeen Bestuur voorgelegd en vervolgens door het Algemeen Bestuur naar de colleges 
gestuurd.  

 
Werking regiobestuur & portefeuillehoudersoverleg 

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie wordt de werking van het regiobestuur en het 
portefeuillehoudersoverleg besproken. Naar aanleiding hiervan geven de wethouders de volgende 
aandachtspunten mee: 

1. Het aansluiten van de lokale en regionale planning als besluitvorming door gemeenteraden 
nodig is. 

2. De interne afstemming over onderwerpen/stukken die in ambtelijke gremia zijn 
voorbereid/goedgekeurd en op de agenda staan van het portefeuillehoudersoverleg.  

 
Proces Regionale Samenwerkingsagenda 

Wat de Regionale Samenwerkingsagenda is, hoe het tot stand komt en hoe verdere uitwerking 
verloopt wordt aan de hand van een presentatie besproken. De portefeuillehouders geven de 
volgende aandachtspunten mee: 

1. Maak bij de beschrijving van regionale taken expliciet of de Regio die taken aanvullend op 
of in plaats van gemeenten uitvoert en maak inzichtelijk bij welke thema’s de Regio vooral 
afstemming faciliteert.  

2. Breng binnen de programma’s focus aan in de RSA/het Uitvoeringsprogramma.  
3. Maak binnen de RSA /het Uitvoeringsprogramma’s expliciet het onderscheid tussen thema’s 

die nieuw/een hoge bestuurlijke relevantie/innovatief zijn thema’s die meer going concern 
zijn.  

De portefeuillehouders wensen bij het volgend portefeuillehoudersoverleg de richting van de 
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nieuwe RSA te bespreken. Tevens verzoeken de portefeuillehouders in september een analyse van 
de lokale coalitieakkoorden te bespreken.  

 

Rondvraag 
Hilversum vraagt aandacht voor het tijdig melden van (dreigende) budgettaire overschrijdingen in 
het sociaal domein. De Regio stelt regelmatig sturingsinformatie over toewijzingen en declaraties 
beschikbaar aan gemeenten. De beoordeling van eventuele over- en onderscheidingen is een lokale 
aangelegenheid, omdat de begroting ook lokaal wordt beheerd. Portefeuillehouders wensen een 
proactief signaal vanuit de Regio bij relevante/onvoorziene ontwikkelingen. Het gaat niet alleen om 
inzicht in cijfers, maar vooral ook het tijdig aangeven dat er een trendverandering waarneembaar is 
en een duiding van wat daaraan ten grondslag ligt.  

 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 

 
Opening en mededelingen  

De stand van zaken van het leerlingenvervoer wordt besproken.  
- De rechter heeft uitgesproken dat de tussenoplossing voor het leerlingen- en 

jeugdhulpvervoer met Willemsen – de Koning Groep B.V. definitief toegestaan is. 
- De Regio heeft  in de gunningsbesluiten een nadere onderbouwing opgenomen van het al 

dan niet voldoen aan de eisen rondom tarifering. Hiermee heeft de Regio invulling gegeven 
aan het verzoek van de rechter om in de procedure deze formaliteit af te hechten. 

- Het verwerven van voldoende chauffeurs is in de vervoersmarkt een knelpunt. Willemsen – 
de Koning Groep B.V. is een grootschalig personeelswervingsactie gestart. 

- Over iets minder dan 20 dagen kan de definitieve gunning van de opdracht plaatsvinden. 
Tot die tijd is de tussenoplossing onverkort van toepassing.    

- Bij onverhoopte bijzondere ontwikkelingen wordt in de zomerperiode telefonisch en/of per 
e-mail met wethouders afgestemd.  

 
Stand van zaken inkoop Gecertificeerde Instellingen 

Met zes Noord-Hollandse jeugdhulpregio’s is sinds 2017 intensief overleg gevoerd om te bekijken 
op welke manier de noodzakelijke transformatie op het gebied van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering gerealiseerd kan worden. Er is overeenstemming over de gezamenlijke 
uitgangspunten en op welke manier aanbieders (verder: Gecertificeerde Instellingen) die deze vorm 
uitvoeren, gecontracteerd kunnen worden. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een 
toelatingsdocument en een convenant jeugdbescherming en jeugdreclassering en komen geheel 
overeen met de visie en uitgangspunten van gemeenten in de Gooi en Vechttreek. Het 
toelatingsdocument en het convenant liggen ter besluitvorming voor bij colleges. Doel is om na 
akkoord van colleges als regio Gooi en Vechtstreek deel te nemen aan de bovenregionale inkoop 
van jeugdbescherming en jeugdreclassering.  
De portefeuillehouders wensen op korte termijn een raadsinformatiebrief naar gemeenteraden te 
sturen over de gezamenlijke inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Regio zal hierin 
voorzien.  

 
Transformatieplan Jeugd 

Het transformatieplan schrijven gemeenten om aanspraak te maken op impulsmiddelen die bedoeld 
zijn voor de  vernieuwing  van  het  jeugdhulpstelsel. Voor de  jeugdzorgregio wordt in totaal circa 
1,5 miljoen over 3 jaar beschikbaar gesteld. Ten aanzien van het transformatieplan geven de 
portefeuillehouders het volgende mee: 

- Er moet focus worden aangebracht. Niet inzetten op alle zes doelen die het Rijk als optie 
heeft benoemd, maar hier circa 3 doelen uit kiezen.  

- Het kan zijn dat de inzet op specifieke speerpunten lange termijn financiële gevolgen heeft. 
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Het meerjarig financiële effect van het plan moet  in het plan worden opgenomen.  
- De middelen moeten besteed worden aan betere hulp/zorg en zaken die jeugdigen direct 

raken.  
- Het plan moet niet iets nieuws zijn, maar moet vooral voortborduren op wat we al doen en  

dat wat we doen versterken.  
Tijdens het eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg wordt het conceptplan besproken. Op uiterlijk 
1 oktober moet een eerste versie van het plan naar het Rijk worden gestuurd. Na een gespreksronde 
van het Rijk wordt het plan definitief ingediend. Het definitief plan wordt in november/december ter 
vaststelling voorgelegd aan de colleges. 
 
De wethouders willen in september met de gemeenteraden communiceren over het 
transformatieplan.  De Regio stelt hiervoor een raadsinformatiebrief op.  

 

Uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen 

De uitvoeringsagenda is besproken. Het portefeuillehoudersoverleg vraagt: 
1. Het plan in september op de agenda terug te laten komen. Dan hebben de lokale 

adviesraden hun adviezen uitgebracht. 
2. In september de werking van Samenkracht! te bespreken. Samenkracht! is een platform van 

de Regio waarmee inwoners op basis van hun ervaringsdeskundigheid worden betrokken en 
geconsulteerd bij de uitvoering van regionale projecten. Zie https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2017/12/8-1-voorstel-toekomst-samenkracht.pdf en 
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2017/12/7-1-samenkracht-2017-plan-van-
aanpak-2017.pdf.   

 

 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING 

 
Conformstuk factsheet Aanpak Verward Gedrag  

Het conformstuk ‘factsheet Aanpak Verward Gedrag’ is conform vastgesteld.  
 

 
PARTICIPATIE EN WERK 

 
Banenafspraak 

Aan de hand van een presentatie worden wethouders geïnformeerd over de stand van zaken van de 
banenafspraak.   

 

Marktbewerkingsplan 

Het marktbewerkingsplan staat als bespreekstuk op de agenda. Om richting te geven en met name 
ook om het vervolgproces te bespreken. Het portefeuillehoudersoverleg is aan de hand van een 
presentatie bijgepraat over waarom het plan is opgesteld en de geschiedenis van de huishoudelijke 
hulp toelage (HHT). Momenteel worden verschillende partijen geconsulteerd over de richting van 
het plan. Alle input wordt in één keer verwerkt in een vervolgversie van het plan. Inhoudelijk geven 
de portefeuillehouders het volgende mee: 

- De onderbouwing van de financiële raming per maatregel moet aangescherpt worden.  
- Het moet niet gaan om een andere werkwijze: De lokale kleur van de 

werkgeversbenaderingen van gemeenten moet overeind blijven. 
- Maatwerk moet centraal blijven staan. Het plan moet leiden tot meer werkgelegenheid voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betreft een relatief moeilijke doelgroep.  
- Het plan moet ruimte bevatten om lokale initiatieven een impuls te geven..  

Met het portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat eventuele aanvullende input in juli met 
Saloua Chaara wordt gedeeld. In september komt de vervolgversie van het plan op de agenda bij 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2017/12/8-1-voorstel-toekomst-samenkracht.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2017/12/8-1-voorstel-toekomst-samenkracht.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2017/12/7-1-samenkracht-2017-plan-van-aanpak-2017.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2017/12/7-1-samenkracht-2017-plan-van-aanpak-2017.pdf
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het portefeuillehoudersoverleg. .  
 
Vervolg 
Het portefeuillehoudersoverleg wil tijdens het regiopodium van september gemeenteraadsleden 
informeren en consulteren over het marktbewerkingsplan. Dit wordt in het 
portefeuillehoudersoverleg van september voorbereid.  
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AFSPRAKEN EN ACTIELIJST PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG

Actielijst 

 Actie Status 
1. Bewaken van een goede aansluiting tussen de regionale planning en de lokale raadsplanning (Saloua 

Chaara & Jaap Jan Bakker) 
Lopend 

2. De analyse van de lokale coalitieakkoorden toelichten bij het portefeuillehoudersoverleg van 
september (Hans Uneken) 

Afgerond  

3. De concept RSA 2019-2020 agenderen bij het portefeuillehoudersoverleg van september (Saloua 
Chaara). 

Afgerond  

4. De portefeuillehouders informeren over de ontwikkelingen rondom het leerlingenvervoer (Wendy van 
Neer) 

Lopend 

5. Opstellen van een raadsinformatiebrief over de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
(Geurt van den Broek) 

Afgerond 

6. Input van het portefeuillehoudersoverleg verwerken in het transformatieplan (Geurt vd Broek / Saloua 
Chaara) 

Afgerond 

7. Opstellen van een raadsinformatiebrief over het Transformatieplan Jeugd (Geurt vd  Broek) Lopend 
8. De adviezen van de lokale adviesraden over de Uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen delen 

met de Regio (Geurt van den Broek) delen (lokale beleidsadviseurs). 
Afgerond 

9. De Uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen agenderen bij het portefeuillehoudersoverleg van 
september (Saloua Chaara) 

Afgerond 

10. Input van het portefeuillehoudersoverleg verwerken in het marktbewerkingsplan (Saloua Chaara en 
Irma Dijkstra) 

Afgerond 

11. Eventuele aanvullende input op het marktbewerkingsplan in juli delen met Saloua Chaara 
(portefeuillehouders Participatie en werk) 

Afgerond 

12. In september het marktbewerkingsplan agenderen bij het portefeuillehoudersoverleg (Saloua Chaara) Afgerond 
 
Afsprakenlijst 

 Actie Status 
1.  De richting van de RSA wordt in het portefeuillehoudersoverleg van september besproken. Afgerond 
2.  Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van september wordt het regiopodium over de RSA 

voorbereid.  
Lopend 

3.  Een analyse van de lokale coalitieakkoorden wordt in september besproken in het 
portefeuillehoudersoverleg.  

Afgerond 



Pagina 2 van 2 

 
 

4.  Als zich in het kader van toegewezen zorg/ondersteuning en/of declaraties relevante/onvoorziene 
ontwikkelingen, dan geeft de Regio dit proactief en tijdig aan bij gemeenten.  

Lopend 

5.  De portefeuillehouders worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom het 
leerlingenvervoer.  Bij onverhoopte bijzondere ontwikkelingen wordt in de zomerperiode telefonisch 
en/of per e-mail met wethouders afgestemd. 

Lopend 

6.  De portefeuillehouders informeren op korte termijn de gemeenteraden over de inkoop van 
jeugdreclassering en jeugdbescherming.  

Afgerond 

7.  De portefeuillehouders informeren in september de gemeenteraden over het transformatieplan 
jeugd. 

Lopend 

8.  De adviezen van adviesraden over de Uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen worden met de 
Regio gedeeld en in september kom de Uitvoeringsagenda opnieuw terug op de agenda van het 
portefeuillehoudersoverleg.  

Afgerond 

9.  Eventuele aanvullende input op het marktbewerkingsplan wordt in juli met Saloua Chaara gedeeld.  Afgerond 
10.  Tijdens het regiopodium van september worden gemeenteraadsleden gezamenlijk geïnformeerd en 

geconsulteerd over het marktbewerkingsplan.  
 

11.  In september komt de vervolgversie van het marktbewerkingsplan op de agenda bij het 
portefeuillehoudersoverleg. In september wordt het regiopodium zoals hierboven genoemd 
voorbereid.  

Afgerond 

 
 


