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SOCIAAL DOMEIN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken
Het resumé en de conformstukken worden vastgesteld.
Onderzoek doelgroepenvervoer
Gemeenten willen toewerken naar een dynamisch mobiliteitsnetwerk waarin OV en
doelgroepenvervoer verbonden zijn. Ten aanzien van het doelgroepenvervoer hebben gemeenten
afgesproken onderzoek te doen naar:
- Het innovatief aanbesteden van het doelgroepenvervoer per 2020
- Het (deels) in eigen beheer uitvoeren van het doelgroepenvervoer per 2020
De verkenning tot nu toe laat zien dat het niet haalbaar is om innovatief aan te besteden per januari
2020. Wel blijft het mogelijk om onder nagenoeg dezelfde voorwaarden het vervoer per 2020 te
continueren door middel van het doorlopen van een aanbesteding.
Gelet op dit gegeven geven de portefeuillehouders aan zich de komende tijd te willen richten op
het onderzoeken van het (deels) in eigen beheer uitvoeren van het doelgroepenvervoer per 2020.
Op basis van dit onderzoek besluiten portefeuillehouders/colleges in mei over het al dan niet (deels)
in eigen beheer uitvoeren van het doelgroepenvervoer per 2020. Wanneer gemeenten besluiten de
uitvoering van het vervoer opnieuw aan te besteden, dan kan dit na mei alsnog. De wethouders
stemmen in met het voorstel Inkoop doelgroepenvervoer. Over de uitvoering van het onderzoek
geven zij het volgende mee:
- De financiële gevolgen en risico’s moeten goed worden uitgewerkt en beschreven.
- Er moet een scherpe juridische uitwerking komen van het scenario om het vervoer (deels) in
eigen beheer uit te voeren.
Het portefeuillehoudersoverleg vraagt de Regio om binnen twee weken een
conceptraadsinformatiebrief aan te leveren over het doen van onderzoek naar het deels) in eigen
beheer uitvoeren van het doelgroepenvervoer per 2020.
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Regionale Samenwerkingsagenda en Bestuursagenda Portefeuillehoudersoverleg
De wethouders bespreken de zienswijzen die gemeenteraden hebben ingediend voor de regionale
samenwerking. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen hebben de portefeuillehouders de
volgende conclusies getrokken:
1. We gaan door op de ingezette lijn in het sociaal domein en er is geen sprake van een
focusverschuiving;
2. De focus van de regionale samenwerking ligt op het doorontwikkelen van/verder versterken
van de uitvoering in het sociaal domein.
3. We hebben in bestaande (vastgestelde) plannen (denk aan bijvoorbeeld het
Transformatieplan Jeugd, het Beleidsplan Bescherming en Opvang en Werken aan Werk) al
concrete projecten en acties uitgewerkt waarmee we de komende jaren verder bouwen aan
de (verander)opgaven in het sociaal domein. In de ogen van de wethouders is een nieuw
uitvoeringsprogramma daarom niet nodig.
Verder gaven de portefeuillehouders de volgende uitgangspunten mee:
1. De wethouders geven zelf prioriteit aan:
1. De ambulantisering van beschermd wonen
2. De uitvoering van het transformatieplan Jeugd
3. De inclusieve arbeidsmarkt / randvoorwaarden voor een schuldenvrij bestaan
4. Een gezonde leefomgeving en nabije, toegankelijke (ziekenhuis)zorg
- Op het programma Jeugd is naast de transformatie van belang dat wordt ingezet op het
versterken van partnerships met aanbieders.
- De wethouders vinden het thema ‘problematische schulden voorkomen en oplossen’
belangrijk om op te nemen in de RSA. Hierbij moet de samenwerking vooral gaan over het
creëren van de juiste randvoorwaarden en faciliteren van de uitvoering. Ook moet het
netwerk van de Regio (scholen, werkgevers, aanbieders, partners) worden ingezet om in
preventieve zin met schuldenproblematiek om te gaan.
- Er is gesproken over ontwikkelingen waardoor betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg
onder druk staan. Dit zijn:
a. De vergrijzing van de inwoners in Gooi en Vechtstreek. Een toenemend aantal
inwoners zal een beroep gaan doen op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.
b. Abonnementstarief: de verlaging van de eigen bijdrage heeft naar verwachting een
aanzuigende werking.
c. Personeelstekorten: aanbieders in de zorg hebben nu al onvoldoende personeel om
de zorgvraag aan te kunnen. Aanbieders verwachten dat door het ontstaan van
wachtlijsten de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan.
Bovenstaande ontwikkelingen zullen mogelijk aanleiding zijn om maatregelen te nemen om
de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden.
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JEUGD EN ONDERWIJS
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken
Inspiratiedag Jeugd 2019
Er volgt een korte terugkoppeling van de inspiratiedag Jeugd 2019. In 2020 zijn gemeente aan zet
om de organisatie van de inspiratiedag op te pakken. Het trekkerschap hiervan ligt bij de Regio. .
Terugkoppeling Bestuurlijk overleg Jeugd van de 24 Jeugdregio’s (BJ42)
De wethouders spreken af dat de stukken die worden geagendeerd bij het bestuurlijk overleg van
de 42 jeugdhulpregio’s, waaraan Karin van Hunnik namens Gooi en Vechtstreek deelneemt, ter
kennisname worden rondgestuurd.
Ook geven de wethouders aan dat zij de stukken van de VNG bestuurscommissie Zorg, Jeugd en
Onderwijs ter kennisname willen ontvangen. De Regio zal hierover afstemmen met de VNG.
Noot van buiten de vergadering: inmiddels heeft de Regio met de ambtelijk secretaris van de VNG
commissie afgesproken dat de Regio de stukken altijd ontvangt. Deze stukken worden vervolgens met
het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd en Onderwijs gedeeld.
Het resumé en de conformstukken worden vastgesteld. Het projectplan suïcidepreventie wordt
vastgesteld onder voorwaarde dat project STORM voor de suïcidepreventie onder jongeren wordt
uitgerold. De Regio stelt in de eerste helft van maart een raadsinformatiebrief op die de wethouders
kunnen gebruiken voor het informeren van hun gemeenteraad.
Internationaal Onderwijs
De wethouders worden bijgepraat over de stand van zaken van het internationaal onderwijs in Gooi
en Vechtstreek. De wethouders geven de volgende aandachtspunten mee:
1. Het hebben van veel capaciteit voor internationaal onderwijs betekent ook iets voor het
leefklimaat in onze regio. Het brengt aanvullende vragen met zich mee op het gebied van
wonen en de algehele leefbaarheid in onze regio. Dit element moet meer centraal staan in
discussies over het internationaal onderwijs.
2. Internationaal Onderwijs is een onderwerp wat vooral (ook) vanuit het economisch
perspectief moet worden bekeken.
3. Nagenoeg al het internationaal onderwijs bevindt zich in Hilversum. Samenwerken op dit
thema zou ook betekenen dat de kosten moeten worden gedeeld.
4. De wethouders zien het belang van een goede verbinding tussen het reguliere en het
internationaal onderwijs. Want: naar inschatting maakt 45% van de kinderen van
internationaals gebruik van het reguliere onderwijs. Dit maakt ook de schakelklassen/het
taalonderwijs en belangrijk onderwerp.
5. Het internationaal onderwijs is tot nu toe vooral lokaal ingestoken. Samenwerking kan ook
gaan over; elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen en waar van toepassing elkaar
consulteren.
Het portefeuillehoudersoverleg heeft afgesproken dat:
1. De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Jeugd en Onderwijs en de
verantwoordelijk portefeuillehouder Internationaal Onderwijs van Hilversum met elkaar in
gesprek gaan over de toekomst van het internationaal onderwijs.
2. De discussie over het internationaal onderwijs (ook) met de wethouders economie wordt
gevoerd.
3. Op basis van de conclusies die voortkomen uit 1 en 2 het voorstel terugkomt op de
agenda. De Regio wordt in de tussentijd als platform gebruikt.
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Stand van zaken Jeugdbescherming/reclassering
De wethouders bespreken de stand van zaken van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Op
basis van deze bespreking worden de volgende conclusies getrokken/afspraken gemaakt:
1. Op basis van de afspraken die in een bestuurlijk overleg van december tussen gemeenten
en de GI’s zijn gemaakt, vindt er in maart een ambtelijke sessie plaats over de knelpunten
die de GI’s ervaren en de oplossingen die zij voorstellen. Denk bijvoorbeeld aan het
tijdschrijven.
2. Karin van Hunnik gaat binnenkort namens het portefeuillehoudersoverleg in gesprek met de
GI’s om de voortgang te bespreken. De Regio organiseert deze afspraak.
3. In maart leggen de wethouders een werkbezoek af bij de GI’s.
4. De samenwerking met de GI’s – en dit geldt breder voor aanbieders in het sociaal domeinmoet breder dan het inkoopperspectief worden ingestoken. De wethouders willen veel
steviger inzetten op duurzaam partnership. Er moet meer overleg komen op het bestuurlijk
niveau. Het portefeuillehoudersoverleg spreekt binnenkort over hoe hier invulling aan te
geven.
5. Ter voorbereiding op een nieuwe contractfase wordt er na de zomer een kostprijsonderzoek
gestart.
6. De bovenregionale samenwerking gaat niet meer over de inkoop van jeugdhulp. Wel is de
regio Gooi en Vechtstreek bovenregionaal (ambtelijk en bestuurlijk) vertegenwoordigd in
overleggen en structuren die gaan over uitwisseling en afstemming rondom de
transformatie jeugd. Er vindt bovenregionaal geen besluitvorming plaats
7. Voor de bovenregionale inkoop gaan we uit van het nee, tenzij principe. Bij een aantal zeer
specialistische vormen van hulp (denk aan jeugdzorgplus en de drievoorzieningen) blijft het
noodzakelijk om bovenregionaal inkopen te overwegen. De wethouders willen dan wel
tijdig de discussie op tafel krijgen, inclusief een goede uitwerking van de aanleiding, de
uitgangspunten, alternatieven, randvoorwaarden en risico’s.
8. Bij bovenregionaal samenwerken moet de governance op orde zijn, met heldere mandaten
en bevoegdheden en duidelijk proces. Hier moeten vooraf eenduidige afspraken over
worden gemaakt.
9. In maart sturen de portefeuillehouders een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraden
over de stand van zaken van de transformatie jeugd. De brief moet ingaan op:
a. De samenwerking/het verbeteringsproces met de GI’s;
b. De uitvoering van het transformatieplan jeugd, waarbij de nadruk ligt op:
 De stand van zaken van/ontwikkelingen rondom het project verblijf;
 De acties die gericht zijn op het terugdringen van de administratieve
lastendruk bij jeugdhulp aanbieders
 De acties rondom jeugdhulp in het onderwijs
Bij het eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg wordt er een conceptbrief in het
portefeuillehoudersoverleg besproken.
10. De wethouders stellen voor om in april/mei een regiopodium te organiseren over hoe de
inkoop in het sociaal domein is georganiseerd en op basis van welke uitgangspunten er
wordt gewerkt.
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GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken
Vaststellen agenda, resumé 20 december en conformstukken.
De agenda, het resumé en de conformstukken zijn vastgesteld.

Naar aanleiding van het projectplan wet verplichte GGZ, geven de wethouders aan dat het niet
wenselijk is dat stukken van de Regio in aangepaste vorm worden voorgelegd aan het District
Veiligheidscollege (DVC). Door stukken aan te passen bestaat er kans dat er in meer of mindere
mate licht ontstaat tussen de inhoud van het oorspronkelijk stuk en het stuk dat het DVC
uiteindelijk bespreekt. De portefeuillehouders vragen de Regio er bij het secretariaat van het DVC
op aan te dringen dat de stukken gelijk blijven.
Noot van buiten de vergadering: inmiddels heeft de Regio dit punt met de secretaris van het DVC
besproken. De secretaris heeft toegezegd de stukken niet (meer) aan te passen.
Voorstel Viore
Op 24 januari zijn de wethouders gezondheid en ondersteuning op werkbezoek geweest bij Viore.
Voorafgaand aan het werkbezoek heeft Viore twee voorstellen aan de portefeuillehouders doen
toekomen. Deze voorstellen zijn tijdens de bijeenkomst van 24 januari besproken en daar is
afgesproken hier bij het portefeuillehoudersoverleg opnieuw bij stil te staan. Het betreft de
volgende voorstellen:
1. Viore vraagt gemeenten om het subsidieproces meer praktisch en efficiënt vorm te geven
door onderling samen te werken en af te stemmen.
2. Daarnaast heeft Viore het principe van basisfinanciering voorgelegd. Voor 2020 en verder
wil Viore een totale subsidiebedrag van € 75.000 bij gemeenten aanvragen. Viore stelt
hierbij voor om een vaste verdeelsleutel per gemeente (een verdeelsleutel op basis van
inwoneraantal) af te spreken.
Het voorstel van Viore is doorgeschoven naar het eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg.
Terugkoppeling Publieke Gezondheid
De opening van de SOA poli was een succes. Ook blijkt dat de spreekuren volgepland zijn.
Verder wordt er op een aantal uitvoerende activiteiten van de GGD een korte terugkoppeling
gegeven.
Rondvraag
Geen.
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