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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 20 september 2018 
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SOCIAAL DOMEIN 

 

Opening en mededelingen  

Beeldvorming en uitwisseling 
De portefeuillehouders willen naast het portefeuillehoudersoverleg dieper doorpraten op actuele 
ontwikkelingen en thema’s. Deze sessies moeten zich richten op beeldvorming en uitwisseling. De 
maandelijkse sessies worden vanaf november tot (in eerste instantie) maart 2019 gepland. Dan 
overwegen de portefeuillehouders of zij deze sessies willen continueren.  
 
Raadsinformatiebrieven 
Op dit moment worden raadsinformatiebrieven over bovengemeentelijke thema’s en 
ontwikkelingen lokaal verschillend behandeld. Bij het portefeuillehoudersoverleg van oktober wordt 
gesproken over het proces rondom raadsinformatiebrieven.  

 
Regionale Samenwerkingsagenda 

De totstandkoming van de Regionale Samenwerkingsagenda is besproken. Het voorstel ‘Regionale 
samenwerkingsagenda’ is goedgekeurd door de portefeuillehouders. De portefeuillehouders geven 
aan dat er meer tijd moet worden uitgetrokken voor het geven van richting door de gemeenteraden. 

Daarom moet de zienswijzeprocedure verlengd worden naar 1 februari. De te nemen stappen en 
planning moet duidelijk worden gecommuniceerd met gemeenteraden. Waar gewenst faciliteert de 
Regio het gesprek met gemeenteraden over de nieuwe Regionale samenwerkingsagenda/het 
uitbrengen van een zienswijze door gemeenteraden. Hierover neemt de Regio contact op met 
gemeenten.  

 
Presentatie dynamisch vervoersnetwerk 

Doel van het project ‘dynamisch vervoersnetwerk’ is het verbeteren/vernieuwen van het 
vervoersnetwerk en tegelijkertijd het doelgroepenvervoer slimmer en beter te organiseren. Naar hoe 
dit te bereiken wordt op dit moment onderzoek gedaan. Jordy van Slooten (projectleider dynamisch 
vervoersnetwerk) houdt een korte presentatie over zijn bevindingen tot nu toe. Met het 
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portefeuillehoudersoverleg is afgesproken een aparte bijeenkomst te organiseren met de 
wethouders vervoer & mobiliteit om het project verder uit te diepen.   

 

Samenkracht! 

De werking van Samenkracht! is aan de portefeuillehouders toegelicht. Samenkracht! staat voor het 
betrekken van inwoners bij de uitvoering van gezamenlijke projecten en 
activiteiten van gemeenten. Hiermee sluiten activiteiten en projecten 
maximaal aan bij de vraag en behoeften van inwoners. Inwoners worden vanuit hun 
ervaringsdeskundigheid betrokken. De adviesraden sociaal domein hebben een formele adviesrol in 
de richting van colleges. Zij worden vanuit die hoedanigheid  geïnformeerd over de voortgang van 
ontwikkelingen/ projecten. Daar waar adviesraden ervaringsdeskundigen in hun midden hebben die 

inbreng kunnen hebben, staat inbreng via Samenkracht! uiteraard open. Het 
portefeuillehoudersoverleg stelt voor om de aanpak Samenkracht! aan te vullen met betrokkenheid 
van adviesraden in werkgroepen/dialoogsessies met ervaringsdeskundigen. De aanpak 
Samenkracht! wordt op dit punt aangevuld en voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg. 

 

Rondvraag 
Geen punten.  

 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 

 
Opening en mededelingen  

Stand van zaken leerlingenvervoer 
De stand van zaken van het leerlingenvervoer is besproken. 

1. De start van het leerlingenvervoer is naar verwachting verlopen.  
2. We zijn in afwachting van de rechterlijke uitspraak naar  aanleiding van het kort geding wat 

Noot Touringcar Ede B.V. heeft aangespannen.  
De kans bestaat dat de ingezette tussenoplossing voor het leerlingenvervoer voor het hele jaar 
nodig is. Deze tussenoplossing houdt in dat Willemsen de Koning – in afwachting van een 
rechterlijke uitspraak en de eventuele implementatie daarvan- het leerlingenvervoer voor 
gemeenten uitvoert. Dit kan een kosten opdrijvend effect hebben. De inschatting van de kosten 
wordt momenteel uitgewerkt en aan gemeenten voorgelegd.  
Een opmerking buiten de vergadering: De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Noot 

Touringcar Ede B.V. in Kort Geding afgewezen. Wij verwachten op korte termijn over te kunnen gaan 

tot definitieve gunning van de opdracht. Dit betekent dat de tussenoplossing waarschijnlijk niet het 

hele schooljaar ingezet hoeft te worden.  

 
Stand van zaken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
De stand van zaken van de bovenregionale inkoop van jeugdreclassering en jeugdbescherming is 
besproken. De uitkomsten uit een bovenregionaal bestuurlijk overleg zijn teruggekoppeld. Tijdens 
de vergadering is de ervaren spanning tussen de urgentie om snel tot oplossingen te komen en het 
ingezette bovenregionale proces aan de orde geweest.  
Een opmerking buiten de vergadering: De portefeuillehouders hebben gezamenlijk afgesproken om tot 

het besluit te komen om niet langer deel te nemen aan het gezamenlijke inkoopproces 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er wordt nog wel samengewerkt in bovenregionaal verband. 

Op korte termijn wordt er een informatiebrief opgesteld om gemeenteraden te informeren over de 

ontwikkelingen en de ingezette oplossingsrichtingen.  

 
Jaarrapport Transitie Autoriteit Jeugd 

In het voorjaar 2018 heeft de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) een onderzoek uitgevoerd naar het 
jeugdhulpstelsel. Dit heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport: Tussen droom en daad. Op weg 

naar een volwassen jeugdhulpstelsel. Het onderzoek heeft o.a. plaatsgevonden in onze regio. 
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Tijdens het portefeuillehoudersoverleg zijn  de resultaten en opgaven voor specifiek Gooi en 
Vechtstreek aan de hand van een presentatie toegelicht. Zie deze link voor de presentatie: <LINK>.   

 
Transformatieplan Jeugd 

Het Transformatieplan Jeugd is goedgekeurd en moet  uiterlijk 1 oktober worden ingediend bij het 
Rijk.  De Regio maakt vóór 1 oktober een informatiebrief  over het Transformatieplan Jeugd. Aan de 
hand van deze brief kunnen de portefeuillehouders hun gemeenteraden infomeren.  

 

Bekostiging Jeugdhulp 

Dit thema is wegens tijdgebrek niet besproken. De bespreking wordt verplaatst naar de eerste 
beeldvormende sessie van het portefeuillehoudersoverleg jeugd en onderwijs.  

 

Uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen 

Om meer pleegouders te werven voeren we tijdens de landelijke week van de pleegzorg ( okt-nov) 
regionaal campagne . Deze campagne is samen met pleegouders en aanbieders ontwikkeld. In de 
campagne wordt gebruik gemaakt van verschillende  communicatiemiddelen zoals advertenties, 
posters, digitale middelen, filmpje. Daarnaast organiseren we activiteiten als een 
informatiebijeenkomst voor potentiële pleegouders en er komt een  waarderingsactie voor huidige 
pleegouders.  
 
De Portefeuillehouders keuren het Uitvoeringsplan Jeugdhulp in Gezinsvormen goed. In de week 
van de pleegzorg communiceren portefeuillehouders via een informatiebrief, die wordt aangeleverd 
door de Regio, over het uitvoeringsplan en de gestarte communicatiecampagne. 

 
Rondvraag 
Gooise Meren wijst op het ervaren tekort aan beveiligde bedden. Aan de  Regio wordt gevraagd om 
hierover in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar en GGZ centraal. Dit onderwerp wordt 
opgepakt. Er volgt een terugkoppeling in de richting van de portefeuillehouders.  

 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING 

 
Opening en mededelingen  

 
Schaalvergroting GGD 
Er volgt een terugkoppeling over de ontwikkelingen rondom de discussie over de GGD 
schaalvergroting. De insteek voor de Regio c.q. GGD Gooi en Vechtstreek is het intensiveren van de 
werkrelatie met de GGD Flevoland.. Deze samenwerking heeft geen directe relatie met een 
eventuele, toekomstige  fusie van de beide Veiligheidsregio’s (met uitzondering van de GHOR). 
Hiervoor is dus geen nieuwe of complexe samenwerkingsovereenkomst nodig. Thema’s van 
samenwerking zijn: inzet forensische artsen, technische milieukunde, en de samenwerking binnen de 
GHOR.  

 
Alles is gezondheid 

Dit thema is wegens agendatechnische invloeden niet besproken. De bespreking vindt op een later 
moment plaats.  

 

Rondvraag 
Geen punten.  
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WERK EN INKOMEN 

 
Opening en mededelingen  

Verzoek Werkkamer 
De Werkkamer stelt voor om binnenkort in gesprek te gaan met de wethouders werk en inkomen. 
Dit om kennis te maken maar ook om te bespreken hoe gemeenten binnen hun eigen organisatie 
de banenafspraak realiseren. De wethouders werk en inkomen kunnen zich hierin vinden en er 
wordt een overleg gepland.  

 

Marktbewerkingsplan 

De portefeuillehouders hebben het proces rondom het Marktbewerkingsplan besproken. Het 
portefeuillehoudersoverleg spreekt af dat de Regio het concept Marktbewerkingsplan naar de 
gemeenteraden stuurt, zodat die hun zienswijzen/imput op het plan kunnen meegeven aan de 
portefeuillehouders. Hierbij spreken de portefeuillehouders af dat het plan niet namens het 
portefeuillehoudersoverleg/de colleges naar de raden wordt gestuurd. Gemeenten kiezen zelf voor 
een lokale vorm om de zienwijzen/input van de gemeenteraad op te halen. Na ontvangst van de 
verschillende zienswijzen, werken de portefeuillehouders het plan verder uit, waarna de definitieve  
versie wordt aangeboden aan colleges en gemeenteraden. Waar gewenst faciliteert de Regio het 
gesprek met gemeenteraden over het Marktbewerkingsplan.  Hierover neemt de Regio contact op 
met gemeenten.  

 

Rondvraag 
Geen punten.  

 


