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SOCIAAL DOMEIN
Opening en mededelingen
Geen punten.
Begrotingswijzigingen sociaal domein
De begrotingswijzigingen worden vastgesteld.
Digitaal Leefplein
De wethouders worden geïnformeerd over de stand van zaken van het digitaal leefplein en de
belangrijkste ontwikkelingen. Zie deze link voor de gehanteerde presentatie:
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/4.0-Digitaal-Leefplein-PFHO.pdf.
De komende tijd ligt de focus op het aansluiten van de aanbieders en partners in het sociaal- en
medisch domein. Ziekenhuis Tergooi is aangesloten en we zijn constructief in gesprek met
huisartsen en apothekers. Zo maken we mogelijk dat de juiste informatie voor/over de inwoners op
één plek voor hen beschikbaar is. Daarnaast wordt er de komende tijd gewerkt aan het vergroten
van interactie mogelijkheden voor inwoners binnen het inwonerportaal.
Peter Monnickendam (Jeugd en Gezin) logt vervolgens in op het inwonerportaal van Jeugd en Gezin
en laat live zien hoe deze digitale omgeving werkt. Het inwonerportaal is vanaf januari te gebruiken
en wordt in februari/maart feestelijk gelanceerd.
Rondvraag
Geen punten.
Conformstukken
Het voorstel ‘Doelgroepenvervoer/ Mobiliteitsnetwerk’ is geaccordeerd.
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JEUGD EN ONDERWIJS
Opening en mededelingen
Transformatieplan Jeugd
Op 1 oktober is het transformatieplan jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport ingediend. Zie deze link voor het plan: https://www.regiogv.nl/wpcontent/uploads/2018/11/7.0-Bijlage-1_Transformatieplan-Zorg-voor-de-Jeugd-Gooi-enVechtstreek.pdf. In het transformatieplan is opgenomen welke acties de gemeenten Gooi en
Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren) de komende
jaren gaan uitvoeren om de transformatie jeugd een versnelling te geven. Het ministerie heeft een
aantal kleine technische vragen gesteld over het plan, maar had geen behoefte aan een aanvullend
(bestuurlijk) gesprek met onze regio. We hebben ook geen verzoeken tot aanvulling/aanpassing van
het plan ontvangen. Wij verwachten daarom dat het plan één dezer dagen wordt goedgekeurd en
de middelen worden toegekend. Na bericht van het Rijk wordt het plan ter vaststelling voorgelegd
aan de colleges en volgt er een raadsinformatiebrief.
Internationaal Onderwijs
Het aantal leerlingen in het internationaal onderwijs neemt toe. Gelet op het belang van het
internationaal onderwijs voor het vestigingsklimaat van bedrijven en inwoners in onze regio en gelet
op het belang van overeenstemming met relevante stakeholders (bedrijfsleven, kennisinstellingen
en schoolbesturen) ziet Karin van Hunnik urgentie om de samenwerking op het internationaal
onderwijs te versterken. Karin van Hunnik stelt voor om dit te agenderen voor het eerstvolgend
portefeuillehoudersoverleg van 2019. Dit verzoek wordt onderschreven. Om dit gesprek te
faciliteren vraagt het portefeuillehoudersoverleg aan de Regio een kort bespreekstuk op te stellen
waarin de stand van zaken van het internationaal onderwijs beschreven staat, inclusief de
belangrijkste opgaven.
Samenwerkingsagenda onderwijs
De richting voor de samenwerkingsagenda is goedgekeurd. Voor dit moment ligt de focus op
uitwerking van de volgende speerpunten:
1. Samen professionaliseren en innoveren
2. Het lerarentekort aanpakken
3. Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
4. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
De volgende aanvullende opmerkingen worden gemaakt:
1. In januari moet er een conceptagenda met maatregelen liggen. Op basis van deze concrete
uitwerking willen de wethouders (in januari) met het onderwijs in gesprek.
2. De samenwerkingsagenda moet niet als strategische agenda worden gepresenteerd. Het is
echt een uitvoeringsplan en dat moet ook in de naamgeving helder zijn.
3. De portefeuillehouders willen dat ook leraren worden geconsulteerd over de agenda. Dit
kan vanuit Samenkracht worden opgepakt.
4. Het speerpunt ‘lerarentekort aanpakken’ moet binnen het speerpunt: ‘onderwijs innovatie /
vernieuwing onderwijsaanbod’ worden opgepakt.
5. Als uit de discussie over het internationaal onderwijs blijkt dat het internationaal onderwijs
een speerpunt vormt, dan moet dit thema worden meegenomen in de
samenwerkingsagenda onderwijs.
6. De agenda moet kort en concreet zijn. De doelen en resultaten die we nastreven moeten
expliciet worden uitgewerkt. Ook moeten nieuwe en al bestaande acties uit elkaar worden
getrokken. Verwezen wordt naar het voorbeeld van het transformatieplan. Die uitwerking
staat model voor hoe het onderwijsplan eruit moet komen te zien.
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Begroting Veilig Thuis
De begroting Veilig Thuis wordt goedgekeurd. Hella Klück, manager Veilig Thuis, duidt de actuele
en ontwikkelingen binnen Veilig Thuis.
Financiële tegemoetkoming jeugdhulpaanbieder
In de overeenkomst met jeugdhulpaanbieders is opgenomen dat wanneer aanbieders een negatief
prijseffect ondervinden als gevolg van de wijziging van de bekostigingssystematiek (van inkoop naar
subsidie) er passende maatregelen genomen kunnen worden. Eén van de jeugdhulpaanbieders
heeft een omzetverlies van circa 600.000 euro in 2017. Naast een daling van het aantal
behandelingen komt dit door een negatief prijseffect op de ambulante hulpverlening. Het voorstel is
om de betreffende aanbieder incidenteel voor €100.266 financieel tegemoet te komen. Dit bedrag is
gebaseerd op de nieuwe voorgestelde ambulante tarieven. Het voorstel ‘financiële tegemoetkoming
jeugdhulpaanbieder’ wordt goedgekeurd.
Voorstel Briedis
Briedis is een nieuwe Gecertificeerde Instelling en heeft vanaf 2019 een contract met de
regiogemeenten om maatregelen, die worden opgelegd door de kinderrechter, uit te voeren. Briedis
heeft een aanvraag bij de gemeenten ingediend om enkele investeringen te doen. Door Briedis
hierin tegemoet te komen wordt naar verwachting innovatie binnen de jeugdbescherming mogelijk
gemaakt.
De wethouders geven aan op basis van de voorliggende onderbouwing niet in te kunnen stemmen
met het voorstel. Het is onduidelijk waarom de gevraagde investering nodig is en waarom de
gemeenten hierin zouden moeten ondersteunen. Het onderwerp komt bij het eerstvolgend
portefeuillehoudersoverleg terug op de agenda. Aan Briedis wordt gevraagd het
investeringsverzoek nader te onderbouwen.
Rondvraag
Geen punten.
Conformstukken
Het voorstel ‘Inbedding en inkoop EED’ is geaccordeerd.
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GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Opening en mededelingen
Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Maarten Hoelscher geeft een korte terugkoppeling van de laatste Taskforce Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling.
Richting Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen
Vanuit het programma Bescherming en Opvang is met corporaties, zorgaanbieders, gemeenten
uitgewerkt hoe maatschappelijke doelgroepen gehuisvest kunnen worden. In het bijzonder is
uitgewerkt hoe uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden. Dit proces heeft geresulteerd in:
- Samenwerkingsafspraken en een geoptimaliseerd proces in de uitvoering;
- Het voorstel om in zeer specifieke gevallen maximaal de helft huurschuld door de
gemeenten over te laten nemen, zodat een zeer moeilijke doelgroep – waarbij de
huurschuld een probleem vormt- gehuisvest kan worden.
- Het voorstel om een Risicofonds in te stellen zodat ook kosten die niet zijn voorzien en niet
verzekerbaar zijn toch betaald kunnen worden. De wethouders stemmen in met
bovengenoemde punten, maar vragen het Risicofonds wel beter te onderbouwen. Qua
proces wordt afgesproken dat de stukken ter formele vaststelling tergkomen op de conform
agenda van het portefeuillehoudersoverleg van december en vervolgens worden
vrijgegeven ter vaststelling door colleges.
Begroting Bescherming en Opvang
De begroting Bescherming en Opvang wordt goedgekeurd. Het Portefeuillehoudersoverleg sociaal
domein geeft hierover een positief advies af aan het algemeen bestuur van de Regio.
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.
Op 19 november hebben de wethouders gezondheid en ondersteuning gesproken over
ambulantisering binnen Bescherming en Opvang (zie het resumé van dat overleg voor een
beschrijving van de uitkomsten). Op dit moment staan er 90 mensen op de wachtlijst voor
beschermd wonen en kunnen er ongeveer 30 mensen uitstromen naar zelfstandig wonen met
begeleiding. Door de onverminderde instroom en door het gebrek aan woningen voor uitstroom,
bestaan er wachtlijsten. De portefeuillehouders onderschrijven de urgentie van dit probleem en
willen hier de komende jaren alle prioriteit aan geven. Afgesproken is een actieplan te maken waarin
deze opgave uitgewerkt wordt. Dit plan komt in februari 2019 op de agenda van het
portefeuillehoudersoverleg. De wethouders vragen om concrete maatregelen en een onderbouwd
financieringsvoorstel op te nemen in het plan. Voor de financiering van het plan wordt afgesproken
dat:
- Het overschot van 1,4 miljoen conform het voorstel bij de begroting terugvloeit naar de
gemeenten. De middelen worden – vooruitlopend op het actieplan ‘zelfstandig thuis wonen’
(werktitel) niet op de rekening van de Regio bevroren. Ook vragen de wethouders niet aan
gemeenteraden te wachten op de regionale planvorming voordat de teruggevloeide
middelen een bestemming krijgen.
- Op basis van de begroting wordt opnieuw gekeken naar de dekkingsmogelijkheden. Wat
kan uit de reserve van de begroting Bescherming en Opvang betaald worden en welke
aanvullende middelen zijn er nodig?
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Actualiteiten publieke gezondheid
Netwerk Goed en Gezond Leven
De laatste stand van zaken van het Netwerk Goed en Gezond leven wordt besproken. Wethouders
in de Gooi en Vechtstreek zijn van harte uitgenodigd om bij bijeenkomsten van het netwerk aan te
sluiten. De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Ondersteuning – Astrid
Heijstee- is vaste deelnemer namens de gemeenten. De agenda en stukken van
het Netwerk zijn via de volgende link te benaderen: https://www.regiogv.nl/vergaderingen/goedengezond-leven/.
Benchmark
Op de website van de Regio staat een benchmark opgenomen van hoe 25 GGD’en – waaronder de
GGD Gooi en Vechtstreek –de gezondheid van inwoners bevorderen, beschermen en bewaken. Deze
benchmark is via de volgende link te raadplegen: https://www.ggdgv.nl/nieuws/benchmark-ggden/.
Op verzoek van de wethouders Gezondheid en Ondersteuning wordt in januari een
informatie/inspiratiesessie gehouden over gezondheid en het werk van de GGD. Bij deze sessie
wordt stilgestaan bij de uitkomsten van deze benchmark.
Houtrook
In deze regio wordt veel gestookt met houtkachels. Hierdoor komt er houtrook vrij. Houtrook kan
gezondheidsklachten veroorzaken. Er wordt kort ingegaan op de mogelijke negatieve gevolgen van
houtrook en manieren om dit tegen te gaan. Het punt met houtrook is dat de samenstelling ervan,
en daarmee de schadelijkheid en de stank, varieert van de kachel, het gebruikte hout tot de manier
van stoken. Het portefeuillehoudersoverleg spreekt af dat de GGD de feitelijke problemen in de
Gooi en Vechtstreek in kaart brengt en maatregelen uitwerkt op basis waarvan de knelpunten
kunnen worden opgelost. Op basis van die uitwerking bespreken wethouders hoe wordt omgegaan
met de houtrook problematiek.
Rondvraag
Geen punten.
Conformstukken
De voorstellen:
- Verwerking CAO VVT in de tarieven huishoudelijke hulp;
- Verzoek GGZ Centraal
- Herstelproject
- Casusgerichte aanpak
zijn goedgekeurd.
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