RESUMÉ
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GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Opening en mededelingen
Astrid Heijstee opent het portefeuillehoudersoverleg. Floris Voorink vervangt Angelika Pelsink en is
namens de gemeente Hilversum bestuurlijk trekker van het programma Bescherming en Opvang.
Karin Walters heeft de overige onderwerpen binnen Gezondheid en Ondersteuning in haar
portefeuille.
Stand van zaken Bescherming en Opvang
Geurt van den Broek geeft een toelichting op het programma Bescherming en Opvang. Zie deze link
voor de presentatie: https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/Bescherming-enopvang.pdf. Per deel-programma binnen Bescherming en Opvang wordt stilgestaan bij de opgaven,
stand van zaken en de inzet voor de komende tijd. Met name zelfstandig thuis wonen i.p.v. verblijf in
een instelling(ambulantisering) vormt een belangrijk aandachtspunt.
Het portefeuillehoudersoverleg geeft aan dat er stevig moet worden ingezet op de ambulantisering
binnen beschermd wonen. Hiervoor moet een actieplan komen, wat zich richt op de volgende
pijlers:
1. Instroom naar beschermd wonen alleen voor mensen die het echt nodig hebben: inzetten op
preventie en kwaliteit van verwijzing.
2. Doorstroom en uitstroom mogelijk maken door:
a. Beschikbaar stellen van bestaande woningen voor zorg/maatschappelijke doelgroepen.
b. Transformeren van panden voor zorg/maatschappelijke doelgroepen.
c. Ontwikkelen van nieuwe (innovatieve) woonvormen voor zorg/ maatschappelijke
doelgroepen.
d. Maatschappelijk draagvlak creëren voor de ambulantisering van beschermd wonen.
De wethouders geven aan dat bovenstaande ambities om nauwe samenwerking met wethouders
wonen vragen. Ze vragen om gedeeld eigenaarschap en integraal overleg. In de aanloop naar het
bovengenoemd actieplan wordt de integrale afstemming tussen de wethouders gezondheid en
ondersteuning en de wethouders wonen georganiseerd.
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Het beleidsprogramma Bescherming en Opvang is een financieel gezond programma met een
omvang van ongeveer € 25 miljoen euro. De reserve van € 2 miljoen is maximaal gevuld en over
2018 zijn de inkomsten met ongeveer € 1,4 miljoen hoger dan de uitgaven. Deze geschatte € 1,4
miljoen euro ontvangen de gemeenten bij de vaststelling van de resultaatbestemming van de
jaarrekening Regio Gooi en Vechtstreek 2018.
Gelet op de regionale schaal van de ambulanterings/huisvestingsopgave en het belang van
overeenstemming met relevante stakeholders als woningcorporaties en zorgorganisaties, willen de
wethouders gemeenteraden aanbevelen om de regionale planvorming rondom de
ambulantiseringsopdracht af te wachten en daarbij voor te stellen om het overschot dat is ontstaan
terug te laten vloeien naar het programma bescherming en opvang. Deze lijn wordt na intern
overleg bekrachtigd in het portefeuillehoudersoverleg van 30 november.
Coördinator mensenhandel
Het portefeuillehoudersoverleg stemt in het voorstel coördinator mensenhandel. De coördinator
mensenhandel is verantwoordelijk voor het signaleren van mensenhandel in de Regio Gooi en
Vechtstreek en het borgen dat aan slachtoffers van uitbuitingssituaties passende zorg wordt
verleend.
Direct na dit portefeuillehoudersoverleg wordt tot werving overgegaan. De coördinator
mensenhandel krijgt tot juni 2020 een aanstelling binnen het programma Bescherming en Opvang
van de Regio Gooi en Vechtstreek. De coördinatie mensenhandel wordt na een jaar geëvalueerd. Na
dat jaar wordt besloten of en hoe met deze functie verder wordt gegaan. Voor de evaluatie wordt
een nader evaluatiekader opgesteld. Dit kader wordt in december of in januari voorgelegd aan het
portefeuillehoudersoverleg sociaal domein.
Organisatie regionale casusoverleggen
De wethouders bespreken twee scenario’s voor de organisatie van regionale casusoverleggen waar
zorg en veiligheid elkaar raken. In het ene scenario worden casusoverleggen met zowel een straf
als zorgcomponent ondergebracht bij het Zorg en Veiligheidshuis. In het andere scenario worden
regionale casusoverleggen waar sprake is van een strafrechtcomponent ondergebracht bij het
Zorg en Veiligheidshuis en worden casusoverleggen zonder strafrechtcomponent ondergebracht
bij de Regio Gooi & Vechtstreek.
De wethouders streven ernaar dat alle regionale casusoverleggen worden ondergebracht bij het
Zorg en Veiligheidshuis. Echter, deze brede scope lijkt op dit moment nog niet haalbaar te zijn.
Daarom willen de Portefeuillehouders Gezondheid en Ondersteuning voor de inbedding van de
casusoverleggen van de volgende lijn uitgaan:
1. Het streven blijft een integraal Zorg en Veiligheidshuis waarin alle regionale
casusoverleggen worden ondergebracht.
2. Tot dit streven is gerealiseerd worden regionale casusoverleggen waar sprake is van een
strafrechtcomponent ondergebracht bij het Zorg en Veiligheidshuis en worden
casusoverleggen zonder strafrechtcomponent ondergebracht bij de Regio Gooi &
Vechtstreek.
Het Portefeuillehoudersoverleg geeft bovenstaande lijn als advies mee aan de Stuurgroep Zorg en
Veiligheidshuis.
Rondvraag
Geen.
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