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SOCIAAL DOMEIN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
De agenda, het resumé en de conformstukken worden vastgesteld.
Regionale samenwerkingsagenda
De Regionale samenwerkingsagenda is goedgekeurd en kan worden vrijgegeven voor lokale
vaststelling. Voor het sociaal domein zijn 2 sub-speerpunten in de RSA van toepassing:
- de jeugdhulp sneller, beter en dichtbij organiseren;
- versneld mogelijk maken dat inwoners langer (beschermd) thuis kunnen blijven wonen. Ook
als zij 24/7 toezicht nodig hebben.
Het portefeuillehoudersoverleg stelt voor om samen met het algemeen bestuur het RSA proces te
evalueren.
Kostenontwikkeling sociaal domein
De kostenontwikkeling in het sociaal domein verschilt per gemeente. Niet overal is sprake van
kostenoverschrijding. Binnenkort wordt op ambtelijk niveau (financiële-en beleidsadviseurs) de
kostenontwikkeling geanalyseerd en wordt gekeken naar de mogelijkheden voor gemeenten om de
kosten te beheersen. De eerste ambtelijke sessie hierover wordt in mei/juni georganiseerd. Het
portefeuillehoudersoverleg wil daaropvolgend op de hoogte worden gesteld van deze analyse en
hierover het gesprek op bestuurlijk niveau voeren.
Onderzoek doelgroepenvervoer
Gemeenten willen de inrichting van het doelgroepenvervoer, kwaliteit voor de inwoner, de positie
van de chauffeur en hun sturingsmogelijkheden rondom het doelgroepenvervoer verbeteren.
Daarom hebben zij IXAT Trading & Consultancy gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn en specifiek onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de regiogemeenten om het
doelgroepenvervoer in eigen beheer uit te voeren / te bundelen. Dit onderzoek is afgerond en is
voorgelegd aan de portefeuillehouders.
De onderzoekers concluderen dat gebruikers, medewerkers en gemeenten gebaat zijn bij de
uitvoering van het doelgroepenvervoer in één eigen gemeentelijke dienst. Het zelf uitvoeren van het
doelgroepenvervoer komt tegemoet aan de wens naar meer continuïteit voor inwoners en
medewerkers. Ook biedt het mogelijkheden tot meer efficiency en winst bij de verduurzaming van
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het vervoer. Tot slot laat het onderzoek zien dat inbesteden en bundeling mogelijk zijn binnen het
huidige financiële kader. Regio Gooi en Vechtstreek verwacht dat opnieuw aanbesteden van het
vervoer een tariefsverhoging tot gevolg zal hebben, zonder dat de grip op de kwaliteit en efficiency
substantieel verbeteren.
Het Portefeuillehoudersoverleg spreekt het volgende af:
- Het Portefeuillehoudersoverleg neemt het voorgenomen besluit om een gezamenlijke
vervoersdienst op te zetten door een procedure tot inbesteden te starten onder regie van
het Regiobestuur.
- Het Portefeuillehoudersoverleg wil de Wmo-taxi met een jaar continueren. Hiervoor doet het
Portefeuillehoudersoverleg voorstellen aan het Algemeen Bestuur.
- De wethouders willen gemeenteraden in de gelegenheid stellen om te adviseren over het de
uitwerking van het genoemd voorgenomen besluit. Dit zodat het Regiobestuur het advies
van de gemeenteraden kan meenemen bij de uitwerking van het voorstel tot inbesteden. De
consultatie van de gemeenteraden wordt lokaal vormgegeven. Hierover vindt per gemeente
nader afstemming plaats met Jordy van Slooten, programmacoördinator mobiliteit bij de
Regio.
- Het Regiobestuur doet uiterlijk in december 2019 een voorstel aan de colleges van de
regiogemeenten tot het overdragen van het Wmo-taxi vervoer per 1 januari 2021 en het
leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021. De overige onderdelen zoals
dagbestedingsvervoer volgen op een later te bepalen moment. Dit is voor de colleges een
definitief go-no go moment.
- In een nader op te stellen bedrijfsplan wordt nader ingezoomd op risico’s bij het in eigen
beheer uitvoeren van het doelgroepenvervoer (zie ook de uitwerking in het voorstel).
- De informatiebrief voor gemeenteraden wordt aangepast en zal expliciet ingaan op de
overwegingen van de wethouders om het voorgenomen besluit te nemen en het proces
helder schetsen. Het voorstel en het haalbaarheidsonderzoek worden bijgevoegd als
bijlage.
Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

JEUGD EN ONDERWIJS
Vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken
De agenda, het resumé en de conformstukken zijn vastgesteld. Over twee conformstukken geeft het
portefeuillehoudersoverleg het volgende mee:
- Projectplan ‘Soepele overgang naar volwassenheid’: het Portefeuillehoudersoverleg
benadrukt dat het van belang is snel over te gaan tot actie en handelen. De tijd voor analyse
moet beperkt blijven. Tevens vragen wethouders om bij de analyse de uitvoeringsdiensten
niet te veel te belasten door hen om een inhoudelijke bijdrage te vragen.
- Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken:
a. Over het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken moet een informatiebrief
worden gedeeld met de raden. Deze brief moet ingaan op de belangrijkste
ontwikkelingen en aangeven welke concrete acties het RBL onderneemt om op
relevante en actuele ontwikkelingen in te spelen.
b. Bij wet is vastgesteld dat gemeenteraden elk jaar vóór 1 oktober moeten worden
geïnformeerd over de prestaties van het RBL over het afgelopen schooljaar. De
wethouders spreken af hier via een raadsinformatiebrief in september 2019 invulling
aan te geven. Vervolgens kan in het eerste kwartaal van 2020 het definitief jaarverslag
met de gemeenteraden worden gecommuniceerd.
Rondvraag
- Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Pagina 2 van 5

GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken
Het resumé
In het resumé staat bij het onderwerp ‘Viore’ opgenomen dat:
- Er ambtelijk wordt samengewerkt en afgestemd rondom de subsidieaanvraag van Viore.
- De wethouders willen dat de ambtenaren samen met Viore nog eens goed kijken naar de
hoogte van het subsidiebedrag en hierover gezamenlijkvoorstellen doen.
Over het tweede gedachtestreepje geeft het Portefeuillehoudersoverleg aan te verwachten dat er
ambtelijk wordt afgestemd over de subsidieaanvraag van Viore en dat Viore in één keer de
ambtelijke afstemming kan doen, maar niet te verwachten dat ambtenaren één gezamenlijk voorstel
doen over de hoogte van het subsidiebedrag. Dit moet worden gecorrigeerd in het resumé.
Conformstukken
Bestuurlijk overleg met Ziekenhuis Tergooi: Karin Walters was bij dit overleg aanwezig. Dit moet in
het verslag worden gecorrigeerd.
Met inachtneming van bovengenoemde punten worden de agenda, de conformstukken en het
resumé vastgesteld.
Netwerk Goed en Gezond Leven
Er volgt een korte terugkoppeling van het Netwerk Goed en Gezond Leven. Het Netwerk is zich aan
het herijken. Idee is dat het Netwerk Goed en Gezond Leven bestaat uit eenaantal coalities (in een
ander woord: werkgroepen) die zich bezig houden met specifieke thema’s met prioriteit. De coalities
worden samengesteld uit leden van het Netwerk Goed en Gezond Leven. De thema’s met prioriteit
worden door het Netwerk zelf bepaald en vastgesteld. Het Netwerk Goed en Gezond Leven komt
vervolgens twee/drie keer per jaar plenair (als verzameling van coalities) bijeen. Doel is dat dan
vooral uit te wisselen over de resultaten van de verschillende coalities. Het
portefeuillehoudersoverleg spreekt af bij het eerstvolgend overleg de vormgeving van het Netwerk
te bespreken en in te gaan op de thema’s waaromheen coalities worden georganiseerd. Doel is dat
het Portefeuillehoudersoverleg in alle voor gemeenten relevante coalities vertegenwoordigd is.
Zilveren Kruis
Er heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging uit het
Portefeuillehoudersoverleg en Zilveren Kruis. Hieruit is gekomen dat de samenwerking rondom drie
thema’s wordt versterkt:
1. Er komt een regionaal preventieakkoord. Dit regionaal preventieakkoord moet gezamenlijke
doelen en maatregelen bevatten op het gebied van:
a. Minder rokers en mee-rokers: werken aan een rookvrije generatie in 2040.
b. Overgewicht en obesitas terugdringen.
c. Problematisch Alcoholgebruik tegengaan.
d. Vroegsignalering van schulden.
2. De versterking van de samenwerking rondom de GGZ. Hierbij is de lijn om meer
casusgericht en vanuit de uitvoering te werken.
3. De versterking van de samenwerking rondom ouderen.
Over het bovenstaande wordt ambtelijk nader afgestemd. In het Portefeuillehoudersoverleg van mei
wordt de richting van het beoogd preventieakkoord besproken.
Evaluatie Schoonthuis
Er wordt een evaluatie uitgevoerd naar het al dan niet continueren van Schoonthuis. De eerste
bevindingen zijn in algemene zin teruggekoppeld. De richting van de evaluatie zelf word in het
Portefeuillehoudersoverleg van mei voor een inhoudelijke bespreking geagendeerd.

Richting Versnellingsplan Beschermd Wonen
Gemeenten willen dat inwoners zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk veilig en beschermd
thuis wonen. Ook wanneer het gaat om inwoners met psychische of psychosociale problemen en/of
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wanneer inwoners op afstand 24/7 toezicht nodig hebben. Omdat gemeenten zien dat de vraag
naar beschermd wonen de laatste jaren stijgt en te weinig mensen uitstromen uit beschermd
wonen, werken de gemeenten de komende periode hard aan betaalbare alternatieven voor
kwetsbare inwoners. De Regio heeft een gezamenlijk versnellingsplan ambulantisering bescherming
en opvang opgesteld, waarin maatregelen uitgewerkt staan om te voorkomen dat inwoners in
beschermd wonen terecht komen en mogelijk maken dat zij tijdig uit beschermd wonen uitstromen.
Dit plan ligt voor een richtinggevende discussie voor in het portefeuillehoudersoverleg. De
wethouders geven de volgende richting mee:
- Er moet snel een start worden gemaakt met de Time-out voorziening;
- De financiën moeten scherper worden onderbouwd. Welke berekeningen en aannames
liggen ten grondslag aan de voorgestelde bedragen?
- De focus moet liggen op het beschikbaar stellen van woningen/bouwen. Hierover moet met
de wethouders wonen en met woningcorporaties worden gesproken.
- Beschermd wonen en het huisvesten van inwoners met psychische of psychosociale
problemen vragen om solidariteit. Het principe van solidariteit moet sterker naar voren
komen in het plan. Ook moet de financiële paragraaf van het stuk worden gebaseerd op
solidariteit.
- Het plan moet dekkingsvoorstellen bevatten. Hierbij wil het PFHO dat gekeken wordt naar
de prioriteiten binnen de begroting Bescherming en Opvang. Welke maatregelen kunnen we
eventueel schrappen (denk aan de crisiskaart) om geld vrij te maken voor de bekostiging
van het versnellingsplan Bescherming en Opvang.
- Er moet in algemene zin een paragraaf worden opgenomen over wat de maatschappelijke
kosten zijn als inwoners in plaats van in een beschermd wonen instelling, thuis wonen. Het
gaat om kosten voor een uitkering, zorg/begeleiding etc.
Tenslotte wordt afgesproken dat – waar nog mogelijk- wethouders proberen om in de voorjaarsnota
een stelpost op te nemen voor de realisatie van de ambities uit het versnellingsplan Bescherming en
Opvang.
Terugkoppeling Publieke Gezondheid
Dit onderdeel is niet besproken.
Rondvraag
Geen punten

WERK EN INKOMEN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken
De agenda, het resumé en de conformstukken worden vastgesteld.
Volwasseneneducatie
Met de gelden vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) bieden de gemeenten
laaggeletterde inwoners taal-, reken- en digitale trajecten aan. Deze trajecten worden als
‘volwasseneneducatie’ aangeboden en zijn speciaal bedoeld voor inwoners van onze regio die nietinburgeringsplichtig en 18 jaar en ouder zijn. Doel van deze trajecten is het taalniveau van
laaggeletterden te verhogen, zodat zij meer zelfredzaam zijn. . Via deze trajecten willen we mogelijk
maken dat mensen economisch en maatschappelijk mee doen. Bijvoorbeeld door het hebben van
werk, vrijwilligerswerk, stage en/of een (vervolg) opleiding.
Prognose budget
In voorgaande jaren is altijd een onderbesteding geweest van het WEB-budget. . Sinds dit jaar
maken veel meer inwoners gebruik van de taal-, reken- en digitale trajecten. Dit komt vooral doordat
de aanbieders meer inwoners (die voldoen aan de criteria) dan voorheen, hebben kunnen motiveren
om deel te nemen aan een traject.
De grote toestroom op de trajecten betekent ook dat het (jaar)budget - bij afronding van alle nu
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toegewezen trajecten –volledig is gereserveerd. Sterker nog, op het oog lijkt er sprake te zijn van
een overschrijding. We verwachten echter dat dit wegens een (groot) aantal dubbele aanmeldingen
meevalt.
Oplossing
- Voor nu is de nieuwe instroom tot nader bericht gestopt. Dit geldt niet voor Eemnes.
- In de tussentijd onderzoekt de Regio - samen met aanbieders en de lokale beleidsadviseurs‘het succes en wordt er een voorstel uitgewerkt over het vervolg. De wethouders willen
binnen twee weken duidelijkheid geven over het vervolg. .Daarom wordt er een extra
overleg gepland met de wethouders Werk en Inkomen om het voorstel te bespreken.
Perspectief op werk
Het kabinet stelt per arbeidsmarktregio tweemiljoen euro beschikbaar om te realiseren dat meer
mensen zonder werk (doelgroep gemeenten en UWV) aan het werk worden geholpen. Om
aanspraak te maken op deze middelen moeten arbeidsmarktregio’s regionale actieplannen
indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De portefeuillehouders stemmen
ermee in dat het plan (wat eigenlijk een subsidieaanvraag is), maatregelen bevat over het volgende:
1. Het versterken van de uitvoering: extracapaciteit bij het Werkgevers servicepunt (WSP) en
uitvoeringsdiensten.
a. Om meer vanuit de vraag van inwoners te matchen metwerk;
b. Om het gebruik van één registratiesysteem voor werkgevers en werkzoekenden te
bevorderen;
c. Om te makelen tussen scholen/onderwijsinstellingen en inwoners
2. Het hebben van een experimenteerbudget om nieuwe werkvormen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en uit te voeren.
3. Extra geld om lokale initiatieven te versterken.
De aanvraag moet onder veel tijdsdruk worden ontwikkeld en vastgesteld. Bij het eerstvolgend
portefeuillehoudersoverleg wordt een uitgewerkt plan geagendeerd.
Verder willen de portefeuillehouders bij het eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg in gesprek
gaan met/over het WSP. Wat zijn de resultaten? Waar zit de doorontwikkeling?
Verbinding Participatie en Economie
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar het portefeuillehouderoverleg van mei.
Rondvraag
Geen punten
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