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Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl
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SOCIAAL DOMEIN
Opening en mededelingen
Columns
De wethouders starten met het schrijven van columns/blogs. Doel van deze columns is meer naar
buiten te brengen wat het Portefeuillehoudersoverleg bezighoudt en meer met inwoners,
gemeenteraden en aanbieders/partners te communiceren over onderwerpen van regionale
samenwerking. Hiervoor wordt een korte richtlijn en jaarplanning opgesteld.
Proces Regionale Samenwerkingsagenda
De wethouders worden bijgepraat over de stand van zaken de Regionale Samenwerkingsagenda
Het proces is toegelicht en moet een aantal producten opleveren.
Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 (1 juli 2019)
Uitvoeringsprogramma 2019 – 2020 (najaar 2019)
Actualisatie gemeenschappelijke regeling (najaar 2019)
Proces informatiebrieven
De huidige werkwijze rondom de verzending van informatiebrieven aan gemeenteraden blijf
onveranderd van toepassing.
Rondvraag
Geen punten.
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GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Opening en mededelingen
Geert Jan Hendriks is bestuurlijk trekker van 30 dagen gezonder. Hij nodigt zijn mede bestuurders
uit om in maart 2019 mee te doen met de actie 30 dagen gezonder.
Conformstukken
De conformstukken zijn goedgekeurd.
Ziekenhuiszorg in de Gooi en Vechtstreek
Hans den Hollander, voorzitter van de Raad van Bestuur van Tergooi, schuift aan om met de
wethouders te praten over de toekomst van de ziekenhuiszorg in onze regio. Tergooi geeft aan dat
de ontwikkeling van de eerste fase op schema loopt. Over de inrichting van de tweede fase wordt
nog stevig nagedacht. Tergooi verwacht in het eerste kwartaal van 2019 daarover meer te kunnen
melden.
Tergooi gaat werken met één centrale locatie op Monnikenberg. Daarnaast ontwikkelt Tergooi
samen met (zorg)partners zorgcentra in onze regio. Hier kunnen patiënten terecht voor snelle(re)
diagnostiek en consultaties. De toegevoegde waarde van het regiozorgcentrum is het aanbieden
van geïntegreerde zorg op het grensvlak van huisarts, medisch specialist, paramedische zorg en
gemeente; dichtbij huis en ondersteund door e-health.
Wethouders benadrukken het belang van het werken vanuit één visie. Dit wordt gedeeld door
Tergooi. Afgesproken wordt dat het Netwerk Goed en Gezond Leven als het platform wordt
gebruikt om over het ‘zorglandschap’ te praten. Hier zijn in februari en maart jeenkomsten voor
gepland.
Gebundelde crisisfunctie
Binnen het Beleidsplan Bescherming en Opvang is afgesproken dat we werken aan bundeling van
crisisfuncties voor inwoners. Nu is de crisisdienstverlening versnipperd georganiseerd. We hebben
bijna per type crisis, leeftijdscategorie en doelgroep een ander meldpunt en een andere werkwijze.
Wethouders zetten in eerste instantie in op het bundelen waar meldingen binnenkomen. De
dienstverlening achter dat ene meldpunt moet zoveel als mogelijk op elkaar worden afgestemd.
Ook geven de wethouders aan dat een afgestemde werkwijze/de opvolging van meldingen prioriteit
heeft. Het eventuele gezamenlijk meldpunt is secondair.
Reizigersbijdrage Wmo-taxi
Afgesproken wordt om de reizigersbijdrage van de Wmo-taxi voor 2019 te indexeren. Ook wordt
ingestemd met het doorvoeren van de BTW verhoging. Verder wordt afgesproken dat de indexatie
van de bijdrage jaarlijks wordt doorgevoerd.
Wethouders geven aan dat de communicatie met inwoners goed en zorgvuldig moet verlopen. De
Regio heeft hierover nauw afgestemd met de uitvoeringsdiensten en coördineert de communicatie.
Alle gebruikers worden aangeschreven met een heldere toelichting.
Rondvraag
Geen.
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JEUGD EN ONDERWIJS
Opening en mededelingen
De wethouders Jeugd spreken n.a.v. eerste transformatie tafel over de ontwikkelingen
binnen het jeugdveld.
Het verzoek van aanbieder Briedis tot een financiële bijdrage wordt niet gehonoreerd.
De Regio heeft ten aanzien van het Transformatiefonds een fout in de berekening van het
ministerie geconstateerd. Hierdoor heeft het Ministerie van VWS de regio Gooi en
Vechtstreek een te laag bedrag toegekend. Het transformatiebudget van de Gooi en
Vechtstreek moet met zo’n € 100.000 opgehoogd worden. De Regio heeft het Ministerie
hierop gewezen. Het Ministerie zal deze fout corrigeren en heeft de ontbrekende middelen
alsnog toegezegd. De wethouders geven aan deze middelen te willen toevoegen aan pilots
rondom jeugdhulp in het onderwijs.
Conformstukken
De conformstukken zijn goedgekeurd.
Rondvraag
Geen punten.

WERK EN INKOMEN
Opening en mededelingen
Annette Wolthers geeft een korte schets van de stand van zaken van de banenafspraak. Zie:
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/12/5.0-Stand-van-zaken-banenafspraak.pdf.
Begin januari worden raadsleden met een informatiebrief over deze stand van zaken geformeerd.
Presentatie Werkgeversservicepunt
De wethouders worden bijgepraat over het Werkgeversservicepunt. Tijdens informatiesessie van 17
januari volgt een breder perspectief op de samenwerking rondom werk en inkomen en de kansen
die er liggen om de samenwerking te versterken. Ten aanzien van de werkgeversdienstverlening
ligt de focus op de volgende punten:
1. Eenduidig(er) werken in de uitvoering;
2. Verkennen of de publieke dienstverlening aan werkgevers (ook op het gebied van economie en
bijvoorbeeld vergunningen) meer gebundeld kan worden;
3. Doorgaan met werkgelegenheidsprojecten ontwikkelen in sectoren die voor
bijstandsgerechtigden kansrijk zijn;
4. Goede nazorg voor inwoners en werkgevers.
Rondvraag
Geen punten.
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