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SOCIAAL DOMEIN
Opening en mededelingen
‘Staat van de Regio’
Hans Uneken laat kort zien hoe de ‘Staat van de Regio’ eruit ziet. Dit data instrument is in het kader
van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda ontwikkeld. De Staat van de Regio is vanaf 1
november openbaar en te vinden op de website van de Regio. Wethouders bespreken het risico
van het communiceren van cijfers die om verschillende redenen niet aansluiten bij cijfers uit lokale
systemen. De cijfers die uit het Digitaal Leefplein komen zijn betrouwbaar omdat het hier gaat om
daadwerkelijk toegewezen en gefactureerde zorg en ondersteuning. Wanneer er naar aanleiding van
de ‘Staat van de Regio’ vragen worden gesteld over de cijfers, dan kan de Regio ondersteunen bij de
beantwoording of de beantwoording oppakken.
Stand van zaken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
Gesprekken met de Gecertificeerde Instellingen
Portefeuillehouders willen graag in gesprek met de Gecertificeerde Instellingen. De insteek betreft
gezamenlijke transformatiedoelen: wat willen we in de toekomst bereiken, wat hebben de
Gecertificeerde Instellingen nodig en hoe lossen we knelpunten de komende periode op. Eveneens
komt de relatie tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hoe vullen we ketenpartnerschap
goed in?) aan bod. Eerst worden de Gecertificeerde Instellingen los van elkaar gesproken en daarna
vindt een gezamenlijk gesprek plaats. De Regio stelt een korte mededeling op voor gemeenteraden
waarin wordt toegelicht waar we staan met de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
en waarin de gesprekken met de Gecertificeerde Instellingen wordt aangekondigd. Na de
gesprekken met de Gecertificeerde Instellingen, volgt er een meer uitgebreide brief met een blik
naar de toekomst.
Stand van zaken bovenregionale inkoop jeugdhulp
Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek de deelname aan het bovenregionale inkooptraject
“Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en maatwerk” beëindigd en hebben gebruik gemaakt van de
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mogelijkheid om de huidige contracten te verlengen. De overige samenwerkende regio’s hebben de
gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg hiervan.
Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek erkennen de aansprakelijkheid niet en zien geen schade ten
gevolge van uittreden. Op maandag 15 oktober vindt er een bestuurlijk overleg plaats met de
samenwerkende regio’s. Afhankelijk van hoe dit overleg gaat volgt er een schriftelijke reactie op de
aansprakelijkstelling.
Hoorzitting Hilversum
In opdracht van de gemeenteraad van Hilversum wordt er een hoorzitting georganiseerd over de
inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Deze hoorzitting is een lokale aangelegenheid.
De wethouders worden bijgepraat over de stand van zaken.
Bekostiging Jeugdhulp
In 2017 hebben gemeenten met aanbieders jeugdhulp afgesproken dat er een nader
kostprijsonderzoek zou worden uitgevoerd naar de jeugdhulp. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden
en is bijna afgerond. Aan de hand van een presentatie (zie: https://www.regiogv.nl/wpcontent/uploads/2018/10/Presentatie-Bekostiging-Jeugdhulp.pdf) krijgen de wethouders een
toelichting op de uitkomsten en bespreken zij de belangrijkste knelpunten, ontwikkelingen en
oplossingsrichtingen. Maandagavond 15 oktober vindt er een vervolggesprek met bestuurders en
de leden van het directieoverleg plaats om oplossingsrichtingen te bespreken.
Verblijf
In onze regio zien we bij de uitvoering van de Jeugdwet tegengestelde beweging. We zien dat
jeugdhulp in gezinsvormen (pleegzorg in een gezinshuis) afneemt en verblijf in een instelling juist
toeneemt. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Binnen het project Verblijf worden maatregelen
ontwikkeld en uitgevoerd om deze beweging te keren. De portefeuillehouders bespreken de
belangrijkste ontwikkelingen en oplossingsrichtingen. Zij kunnen zich vinden in de voorgestelde lijn
en geven de volgende punten mee:
1. Op dit moment is het aanbod versnipperd georganiseerd en kinderen verhuizen naar waar
de zorg is. Dit heeft grote gevolgen voor het kind omdat zijn/haar omgeving constant
verandert. Dit willen de wethouders keren. De portefeuillehouders willen toe naar
geïntegreerde voorzieningen/’kindcentra’ waar alle nodige hulp onder regie van één partij
wordt uitgevoerd/samenkomt. Een stabiele plek voor kinderen is het leidende principe.
2. Wanneer uithuisplaatsing echt nodig is, dan moet het kind in de eerste instantie bij een
pleeggezin verblijven. Als dat niet lukt/past dan moet het alternatief van een gezinshuis
worden ingezet. Verblijf in een instelling moet een laatste middel zijn en alleen worden
ingezet als er echt geen andere alternatieven zijn. Daarom willen de portefeuillehouders de
komende tijd vooral investeren in het werven en ondersteunen van pleegouders en het
versterken en uitbreiden van gezinshuizen. De residentiele plekken mogen pas worden
afgebouwd als er alternatieven zijn.
3. Portefeuillehouders geven aan dat het niet gaat om één oplossing. Daarnaast willen
portefeuillehouders het HOE niet te veel zelf vormgeven . De komende periode ligt de
nadruk op het samen met inwoners en partners vernieuwen en ook experimenteren.
4. Bovengenoemde richtingen vragen om financiële investeringen die binnen het project
verder uitgewerkt moeten worden.
5. Naast kosten voor zorg worden er andere (maatschappelijke) kosten gemaakt als een kind
in een instelling verblijft. Deze kosten moeten worden betrokken bij de financiële analyse
binnen het project.
6. Portefeuillehouders vragen aandacht voor concrete maatregelen en doelstellingen. Op dit
moment wordt hieraan gewerkt. Doel is om de concrete maatregelen in december/januari
ter bespreking aan de wethouders voor te leggen. In het eerste kwartaal van 2019 volgt de
besluitvorming hierover.
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Zie deze link voor de presentatie: https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/PresentatieProject-verblijf.pdf.
Rondvraag
Campagne pleegouders
Gerard Knoops vraagt of binnen de campagne om meer pleegouders te werven een blijk van
waardering wordt uitgereikt aan pleegouders. Er komt inderdaad een ‘waarderingsactie’ voor
huidige pleegouders. Dit houdt in dat alle pleegouders/pleeggezinnen een presentje ontvangen.
Wat het presentje is, wordt t.z.t. gecommuniceerd.
Stand van zaken samenwerkingsagenda onderwijs
Angelika Pelsink vraagt naar de stand van zaken van de samenwerkingsagenda van gemeenten en
onderwijsinstellingen. Er zijn bijeenkomsten met gemeenten en onderwijsinstellingen geweest om
speerpunten en ambities te formuleren. Op basis hiervan wordt een eerste versie van de
samenwerkingsagenda met het onderwijs opgesteld. Deze eerste versie geldt als bespreekstuk op
basis waarvan gemeenten en onderwijsinstellingen de speerpunten en ambities kunnen
aanscherpen. De richting van de samenwerkingsagenda komt in december op de agenda van het
Portefeuillehoudersoverleg.
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Opening en mededelingen
Geen punten.
Alles is gezondheid
De wethouders krijgen een presentatie (zie: https://www.regiogv.nl/wpcontent/uploads/2018/10/Presentatie-Alles-is-gezondheid.pdf) over ‘Alles is Gezondheid’.
Coördinator mensenhandel
In de gemeenteraad van Hilversum is er een motie aangenomen over het aanstellen van een
coördinator mensenhandel. Deze persoon moet het centrale aanspreekpunt zijn voor (mogelijke)
slachtoffers van mensenhandel. Angelika Pelsink stelt voor om de coördinator mensenhandel bij de
Regio en binnen het gezamenlijke programma Bescherming en Opvang te organiseren. Het
Portefeuillehoudersoverleg ondersteunt dit voorstel. Om deze lijn te bekrachtigen wordt bij het
eerstvolgend Portefeuillehoudersoverleg een voorstel geagendeerd over de inbedding van de
coördinator mensenhandel bij de Regio.
Rondvraag
Geen.
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