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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. 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/4.0-Digitaal-Leefplein-PFHO.pdf
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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/wp-
content/uploads/2018/11/7.0-Bijlage-1_Transformatieplan-Zorg-voor-de-Jeugd-Gooi-en-
Vechtstreek.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.   

 
 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/7.0-Bijlage-1_Transformatieplan-Zorg-voor-de-Jeugd-Gooi-en-Vechtstreek.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/7.0-Bijlage-1_Transformatieplan-Zorg-voor-de-Jeugd-Gooi-en-Vechtstreek.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/7.0-Bijlage-1_Transformatieplan-Zorg-voor-de-Jeugd-Gooi-en-Vechtstreek.pdf
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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/goed-
engezond-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.  
 
 
 

https://www.regiogv.nl/vergaderingen/goed-engezond-leven/
https://www.regiogv.nl/vergaderingen/goed-engezond-leven/
https://www.ggdgv.nl/nieuws/benchmark-ggden/
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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-en-
opvang.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.  

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/Bescherming-en-opvang.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/Bescherming-en-opvang.pdf
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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. 

 



 

 

 
 

18.0008417 
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ACTIE- EN AFSPRAKENLIJST 

Nummer Onderwerp Acties Wie? Deadline/status 

ACTIES PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 29 NOVEMBER 2018 

20181911-38 Er komt een 
informatie/inspiratiesessie over 
gezondheid en het werk van de 
GGD 

Actie Saloua Chaara / 
Jeanette van der 
Veer 

Januari 2019 

20181911-37 De samenwerkingsagenda met 
het onderwijs wordt- naar het 
model van het transformatieplan 
jeugd- als uitvoeringsplan 
opgesteld.  

Actie Marjet van Elten  Januari / Februari 
2019 

20181911-36 De Regio organiseert een 
consultatiesessie met 
onderwijzers over de 
maatregelen uit de 
samenwerkingsagenda.  

Actie Marjet van Elten Januari 2019 

20181911-35 De Regio werkt een concrete 
acties uit voor de samenwerking 
met het onderwijs. Deze acties 
worden in januari/februari door 
wethouders en 
onderwijsbesturen besproken. 

Actie Marjet van Elten  Januari / Februari 
2019 

20181911-34 De Regio stelt een kort 
bespreekstuk op over de stand 
van zaken van het internationaal 
onderwijs, inclusief de 
belangrijkste opgaven. Dit 
bespreekstuk wordt in het 
eerstvolgend PFHO van 2019 
geagendeerd. 

Actie Saloua Chaara Januari / februari 
2019 

20181911-33 De Regio stelt in januari 2019 
een raadsinformatiebrief op over 
de stand van zaken van het 
digitaal leefplein. 

Actie Saloua Chaara Januari 2019 

ACTIES EXTRA PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 19 NOVEMBER 2018 

20181911-32 De Regio stelt een 
evaluatiekader op voor de zorg 
coördinator mensenhandel en 
legt deze bij het eerste PFHO 
van 2019 voor aan het PFHO. 

Actie Saloua Chaara Februari 2019 

20181911-31 De Regio stelt een actieplan 
ambulantisering beschermd 
wonen op en legt deze in januari 
of februari voor aan het PFHO.  

Actie Geurt van den 
Broek 

Februari 2019 

ACTIES PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 11 OKTOBER 2018 

20181011-30 Het voorstel ‘samenwerking 
binnen het Zorg en 
Veiligheidshuis’ agenderen bij 
het eerstvolgend 
Portefeuillehoudersoverleg. 

Actie Saloua Chaara Afgerond 

20181011-29 Het voorstel ‘inbedding 
coördinator mensenhandel’ 
agenderen bij het eerstvolgend 

Actie Saloua Chaara Afgerond 
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Portefeuillehoudersoverleg. 
20181011-28 De reactie op de brief van de 

heer Botter juridisch toeten en 
na maandag 15 oktober 
versturen. 

Actie Wendy van Neer Afgerond 

20181011-27 De Regio stelt een korte 
mededeling/brief voor raden op 
waarin wordt toegelicht waar we 
staan met de inkoop van 
Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering en waarin de 
gesprekken met de 
Gecertificeerde Instellingen 
wordt aangekondigd 

Actie Wendy van Neer Afgerond 

20181011-26 Organiseren van afspraken met 
de Gecertifieerde instellingen 

actie Wendy van Neer Afgerond 

20180920-25 De portefeuillehouders 
Gezondheid en Ondersteuning 
maken per e-mail bij Saloua 
Chaara kenbaar welk scenario 
uit het voorstel ‘inning eigen 
bijdrage’ de voorkeur heeft. 

actie Portefeuille-
houders 

Afgerond 

20180920-24 Voor de Regionale 
Samenwerkingsagenda worden 
de acties en stappen helder 
uiteengezet en met 
gemeenteraden 
gecommuniceerd. 

actie Hans Uneken. Afgerond 

20180920-23 De Regio neemt contact op met 
gemeenten om af te stemmen 
hoe de Regio het gesprek met 
de gemeenteraden/de 
zienswijzeprocedure kan 
faciliteren  

actie Hans Uneken Afgerond 

20180920-22 Het Portefeuillehoudersoverleg 
wil binnenkort – samen met de 
wethouders vervoer en 
mobiliteit- dieper doorpraten 
over het dynamisch 
vervoersnetwerk. Er wordt een 
afspraak gepland 

actie Jordy van Slooten Afgerond 

20180920-21 De aanpak Samenkracht! wordt 
aangevuld met de betrokkenheid 
van adviesraden in 
werkgroepen/dialoogsessies 
met ervaringsdeskundigen. De 
aanpak Samenkracht wordt op 
dit punt aangevuld en 
voorgelegd aan het 
portefeuillehoudersoverleg  

actie Saloua Chaara Deadline PFHO okt  
2018 

20180920-20 Het proces rondom 
raadsinformatiebrieven komt in 
oktober/november op de 
agenda van het PFHO 

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180920-19 De Regio stelt een 
raadsinformatiebrief op over het 
Uitvoeringsplan Jeugdhulp in 

actie Geurt van den 
Broek 

Afgerond 
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Gezinsvormen. In deze brief 
wordt ingegaan op de 
communicatiecampagne om 
meer pleegouders te werven 

20180920-18 Het marktbewerkingsplan wordt 
voor een zienswijze/voor input 
naar gemeenten gestuurd. Zie 
afspraken 20180920-15 en 
20180920-14 

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180920-17 De Regio neemt contact op met 
gemeenten om af te stemmen 
hoe de Regio het gesprek met 
de gemeenteraden/de 
zienswijzeprocedure kan 
faciliteren  

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180920-16 De presentatie over alles is 
gezondheid wordt 
doorgeschoven naar een 
informatiesessie sociaal domein 

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180920-15 Naast het 
portefeuillehoudersoverleg 
worden er extra 
informatie/kennissessies 
gepland 

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180920-14 Er wordt een 
kennismakingsgesprek gepland 
tussen de Werkkamer en de 
wethouders werk en inkomen 

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180920-13 De presentatie over de 
bekostiging naar een 
informatiesessie sociaal domein 

actie Saloua Chaara Afgerond 

ACTIES PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 17 JULI 2018 
20180719-12 Bewaken van een goede 

aansluiting tussen de regionale 
planning en de lokale 
raadsplanning  

actie Saloua Chaara 
Jaap Jan Bakker 

Lopend 

20180719-11 De analyse van de lokale 
coalitieakkoorden toelichten bij 
het portefeuillehoudersoverleg 
van september  

actie Hans Uneken Afgerond 

20180719-10 De concept RSA 2019-2020 
agenderen bij het 
portefeuillehoudersoverleg van 
september 

actie Saloua Chaara Afgerond 
 

20180719-9 De portefeuillehouders 
informeren over de 
ontwikkelingen rondom het 
leerlingenvervoer  

actie Wendy van Neer Afgerond 

20180719-8 Opstellen van een 
raadsinformatiebrief over de 
inkoop van Jeugdbescherming 
en Jeugdreclassering  

actie Geurt van den 
Broek 

Afgerond 

20180719-7 Input van het 
portefeuillehoudersoverleg 
verwerken in het 
transformatieplan  

actie Geurt van den 
Broek 
Saloua Chaara 

Afgerond 

20180719-6 Opstellen van een actie Geurt van den Afgerond 
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raadsinformatiebrief over het 
Transformatieplan Jeugd  

Broek 

20180719-5 De adviezen van de lokale 
adviesraden over de 
Uitvoeringsagenda jeugdhulp in 
gezinsvormen delen met de 
Regio delen (lokale 
beleidsadviseurs). 

actie Geurt van den 
Broek / lokale 
beleidsadviseurs 

Afgerond 

20180719-4 De Uitvoeringsagenda jeugdhulp 
in gezinsvormen agenderen bij 
het portefeuillehoudersoverleg 
van september  

actie Saloua Chaara Afgerond 

20180719-3 Input van het 
portefeuillehoudersoverleg 
verwerken in het 
marktbewerkingsplan  

actie Saloua Chaara  
Irma Dijkstra 

Afgerond 

20180719-2 Eventuele aanvullende input op 
het marktbewerkingsplan in juli 
delen met Saloua Chaara  

actie Portefeuille-
houders Werk en 
inkomen 

Afgerond 

20180719-1 In september het 
marktbewerkingsplan 
agenderen bij het 
portefeuillehoudersoverleg  

actie Saloua Chaara Afgerond 

Nummer Onderwerp Afspraak Wie? Deadline/status 

AFSPRAKEN EXTRA PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 19 NOVEMBER 2018 

20181911-33 De begroting bescherming en 
opvang wordt goedgekeurd. Het 
overschot van naar inschatting 
1,4 miljoen vloeit terug naar 
gemeenten. In januari /februari 
wordt er een actieplan voor 
ambulantisering opgesteld. Op 
basis van dit plan wordt gekeken 
naar de dekkingsmogelijkheden. 

Afspraak Wethouders/ 
Geurt van den 
Broek 

Januari/februari 
2019 

20181911-32 Met uitzondering van het 
voorstel van Briedis worden alle 
conformstukken goedgekeurd.  

Afspraak Wethouders November 2019 

20181911-31 De wethouders stemmen op 
basis van de voorliggende 
onderbouwing niet in met het 
voorstel van Briedis. Het is 
onduidelijk waarom de 
gevraagde investering nodig is 
en waarom de gemeenten hierin 
zouden moeten ondersteunen. 
In december komt hoe nu verder 
te gaan met Briedis, opnieuw op 
de agenda. 

Afspraak Geurt van den 
Broek 

December 2019 

20181911-30 De speerpunten voor de 
samenwerkingsagenda met het 
onderwijs zijn akkoord en 
worden verder uitgewerkt.  

Afspraak Wethouders Januari 2019 

AFSPRAKEN EXTRA PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 19 NOVEMBER 2018 

20181911-29 Het streven blijft een integraal 
Zorg en Veiligheidshuis waarin 
alle regionale casusoverleggen 
worden ondergebracht. 

Afspraak Wethouders Doorlopend 
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20181911-28 De wethouders adviseren de 
stuurgroep Zorg en 
Veiligheidshuis om regionale 
casusoverleggen waar sprake is 
van een strafrechtcomponent 
onder te brengen bij het Zorg en 
Veiligheidshuis. 
Casusoverleggen zonder 
strafrechtcomponent worden 
ondergebracht bij de Regio Gooi 
& Vechtstreek. 

Afspraak Wethouders  14 december 2019 

20181911-27 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. 

Afspraak Saloua Chaara Afgerond 

AFSPRAKEN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 11 OKTOBER 2018 

20181110-26 Bij het eerstvolgend 
Portefeuillehouders willen de 
wethouders twee scenario’s 
bespreken m.b.t. de 
samenwerking binnen de Zorg 
en Veiligheidshuis: 1. Doorgaan 
op de huidige voet. 2. De 
samenwerking beperken tot 
onderwerpen met een direct 
strafrechtcomponent. 

Afspraak Saloua Chaara Afgerond 

20181110-25 Het portefeuillehoudersoverleg 
ondersteunt het voorstel van 
Hilversum om de coördinator 
mensenhandel vanuit de Regio 
te organiseren. Om deze lijn te 
bekrachtigen wordt bij het 
eerstvolgend 
Portefeuillehoudersoverleg een 
voorstel geagendeerd over de 
inbedding van de coördinator 
mensenhandel bij de Regio.  

Afspraak Saloua Chaara Afgerond 

20181110-24 Er komen gesprekken met de 
Gecertificeerde Instellingen. De 
gesprekken gaan over de 
transformatiedoelen en de 
relatie. Er worden eerst 
individuele gesprekken met de 
GI’s gevoerd. In de tweede 
instantie een gezamenlijk 
gesprek.  

Afspraak  Afgerond 

20181110-23 Wanneer er naar aanleiding van 
de ‘Staat van de Regio’ vragen 
worden gesteld over de cijfers, 
dan kan de Regio ondersteunen 
bij de beantwoording/de 
beantwoording oppakken. 

Afspraak  Doorlopend 
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AFSPRAKEN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 20 SEPTEMBER 2018 
20180920-22 Er komt geen aparte sessie om 

het voorstel over de eigen 
bijdrage te bespreken. Aan de 
hand van het voorliggend 
voorstel laten wethouders weten 
wat voor hun het gewenste 
scenario is.  

Afspraak  Afgerond 

20180920-21 De  portefeuillehouders gaan 
akkoord met het proces voor de 
Regionale 
Samenwerkingsagenda. De 
stappen en planning moeten 
duidelijk worden 
gecommuniceerd met 
gemeenteraden. Waar gewenst 
faciliteert de Regio het gesprek 
met gemeenteraden over de 
nieuwe Regionale 
Samenwerkingsagenda. 

afspraak  Afgerond 

20180920-20 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 

afspraak  November 2018 

20180920-19 De Portefeuillehouders willen in 
informatiesessies naast het 
portefeuillehoudersoverleg 
dieper doorpraten op 
ontwikkelingen en thema’s. Per 
november komen er 
maandelijkse informatiesessies 
gericht op beeldvorming en 
uitwisseling. De sessies worden 
tot maart 2019 gepland  

afspraak  Afgerond 

20180920-18 Het transformatieplan jeugd kan 
bij het ministerie worden 
ingediend 

afspraak  Afgerond 

20180920-17 De Regio stelt voor 1 oktober 
een informatiebrief op over het 
transformatieplan jeugd. De 
portefeuillehouders gebruiken 
deze brief om hun raden te 
informeren 

afspraak   Afgerond 

20180920-16 De Portefeuillehouders keuren 
het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 
in gezinsvormen goed. In de 
week van de pleegzorg 
communiceren de 
portefeuillehouders via een 
informatiebrief over het 
uitvoeringsplan en de gestarte 

afspraak  Afgerond 
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communicatiecampagne 
20180920-15 Het concept 

marktbewerkingsplan zoals hij 
voorligt kan met enkele kleine 
aanpassingen door naar de 
gemeenteraden voor een 
zienswijze/input. 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. 
Wanneer gewenst ondersteunt 
de Regio het lokale gesprek over 
het marktbewerkingsplan 

afspraak  Afgerond 

20180920-14 Na ontvangst van de 
verschillende zienswijzen, 
werken de portefeuillehouders 
het plan verder uit, waarna de 
definitieve  versie wordt 
aangeboden aan colleges en 
gemeenteraden. 

afspraak  November 2018 

20180920-13 Er komt een gesprek tussen de 
Werkkamer en de wethouders 
Werk en Inkomen. Doel is om 
kennis te maken en om uit te 
wisselen hoe het met de 
banenafspraak bij gemeenten 
gaat  

afspraak  Afgerond 

20180920-12 Het onderwerp bekostiging 
Jeugd wordt doorgeschoven 
naar een andere sessie met 
portefeuillehouders.  

afspraak  Afgerond 

AFSPRAKEN PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG 7 JULI 2019 

20180719-11 De richting van de RSA wordt in 
het portefeuillehoudersoverleg 
van september besproken 

afspraak  Afgerond 

20180719-10 Tijdens het 
portefeuillehoudersoverleg van 
september wordt het 
regiopodium over de RSA 
voorbereid 

afspraak  Afgerond 

20180719-9 Een analyse van de lokale 
coalitieakkoorden wordt in 
september besproken in het 
portefeuillehoudersoverleg 

afspraak  Afgerond 

20180719-8 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 

afspraak  Lopend 

20180719-7 De portefeuillehouders worden afspraak  Afgerond 
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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 

20180719-6 De portefeuillehouders 
informeren op korte termijn de 
gemeenteraden over de inkoop 
van jeugdreclassering en 
jeugdbescherming 

afspraak  Afgerond 

20180719-5 De portefeuillehouders 
informeren in september de 
gemeenteraden over het 
transformatieplan jeugd. 

afspraak  Afgerond 

20180719-4 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 

afspraak  Afgerond 

20180719-3 Eventuele aanvullende input op 
het marktbewerkingsplan wordt 
in juli met Saloua Chaara 
gedeeld 

afspraak  Afgerond 

20180719-2 Tijdens het regiopodium van 
september worden 
gemeenteraadsleden 
gezamenlijk geïnformeerd en 
geconsulteerd over het 
marktbewerkingsplan 

afspraak  Afgerond 

20180719-1 In september komt de 
vervolgversie van het 
marktbewerkingsplan op de 
agenda bij het 
portefeuillehoudersoverleg. In 
september wordt het 
regiopodium zoals hierboven 
genoemd voorbereid 

afspraak  Afgerond 

 
 
Het nummer verwijst naar de datum van de vergadering waarin de actie/afspraak is gemaakt. 
Het nummer daarachter wordt gebruikt om het aantal acties/afspraken per vergadering te 
onderscheiden en er makkelijk naar te kunnen verwijzen. 


