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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 21 maart 2019 
 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Gerard Knoop (Blaricum, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs, 
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Gezondheid en Ondersteuning), Marlous Verbeek (Huizen, Onderwijs), Jan Klink 
(Wijdemeren, Onderwijs), Astrid Heijstee (Weesp, Onderwijs & Gezondheid en 
Ondersteuning), Rosalie van Rijn (Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning & 
Participatie en Werk), Floris Voorink (Hilversum, Bescherming en Opvang), Bert 
Rebel (Huizen, Participatie en Werk). 

Afwezig Barbara Boudewijnse (Gooise Meren, Gezondheid en Ondersteuning & 
Participatie en Werk), Sven Lankreijer (Gezondheid en Ondersteuning, 
Participatie en Werk, Jeugd en Onderwijs). 

Contactpersoon Saloua Chaara 
E-mail s.chaara@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0008551 

 

SOCIAAL DOMEIN 

 

Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

De agenda, het resumé en de conformstukken worden vastgesteld. 
 
Conformstukken 
De werkwijze rondom conformstukken is besproken: Bij de behandelstukken is het advies deze echt 
te bespreken. De conformstukken worden (ter vaststelling/ter kennisname) voorgelegd, zonder dat 
hier een inhoudelijke bespreking voor nodig is. Het is geheel aan het portefeuillehouders om 
conformstukken wel/niet te bespreken. Wanneer in ieder geval één portefeuillehouder een 
conformstuk wil bespreken, dan wordt het punt automatisch een bespreekstuk.  
 
Begroting Regio 
De gemeente Huizen geeft aan:  

1. Een meerjarig financieel effect verwerkt te willen zien; 
2. Te willen dat per onderdeel duidelijk wordt welke verdeelsleutel er wordt gehanteerd; 
3. De bijdrage aan de Regionale Samenwerkingsagenda separaat uitgewerkt te willen; 
4. (t.z.t.) meer sturingsinformatie opgenomen te willen zien.  

Punten 1 en 2 worden in de begroting verwerkt. Punt 3 (de verbijzondering van de RSA) kan niet in 
de huidige begroting worden verwerkt. Deze verwerking kost tijd en dit is in de planning niet 
haalbaar. Wel zal de Regio punt 3 bij de uitwerking van de Regionale Samenwerkingsagenda zoveel 
mogelijk oppakken. Ook punt 4 wordt opgepakt, maar niet in de begroting verwerkt. De Regio legt 
binnenkort een procesvoorstel voor m.b.t. het aanpassen/verrijken van de sturingsinformatie.  
 

 
Regionale samenwerkingsagenda 

De laatste versie van de Regionale samenwerkingsagenda is besproken Het 
portefeuillehoudersoverleg geeft het volgende mee: 

- Bij schuldenpreventie moet duidelijk zijn dat het gaat om samenwerking op 
randvoorwaarden/gegevensuitwisseling met gezamenlijke partners. De uitvoering ligt lokaal 
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en er gebeurt lokaal ook veel. Ook willen de wethouders dat schuldenpreventie opgaat in 
een breder speerpunt over preventie. 

- Bij preventie moet duidelijk worden gemaakt wat gemeenten lokaal doen en wat de Regio 
doet/faciliteert. 

- De urgentie van financiële beheersbaarheid moet in de beschrijving van de opgaven 
opgenomen worden.  

- Ten aanzien van het  versneld mogelijk te maken dat inwoners zo lang en zo zelfstandig 
mogelijk ‘beschermd’ thuis wonen, willen wethouders dat bij de opgaven expliciet wordt 
gemaakt dat het gebrek aan woningen voor inwoners met psychische of psychosociale 
problemen een probleem vormt. Binnenkort wordt het versnellingsplan ‘ambulantisering 
bescherming en opvang’ aan het portefeuillehouderoverleg voorgelegd. In dit plan wordt 
onder andere ingegaan op (meer) huisvesting voor deze doelgroep. Afgesproken is de 
opgave in de RSA te duiden. De oplossing wordt uitgewerkt in het bovengenoemd 
versnellingsplan. Dit versnellingsplan vormt één van de uitvoeringsprogramma’s binnen het 
sub-speerpunt ‘zo zelfstandig mogelijk beschermd thuis wonen’. 

 
Rondvraag 
Geen.   

 
 
 

GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING 

 

Vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken 

1. De agenda, het resumé en de conformstukken zijn vastgesteld. 
2. Er wordt een terugkoppeling van de bijeenkomst van het Netwerk Goed en Gezond leven 

gegeven. Afgesproken is dat Astrid Heijstee en Karin Walters in principe namens het 
Portefeuillehoudersoverleg bij het Netwerk Goed en Gezond leven aansluiten. Uiteraard 
staat het de overige wethouders vrij om (ook) aan te sluiten. Wanneer er relevante thema’s 
spelen  binnen/rondom het Netwerk, zal Astrid Heijstee hierover (binnen het 
portefeuillehoudersoverleg) afstemmen met de wethouders Gezondheid en Ondersteuning.   

3. Astrid Heijstee geeft een korte terugkoppeling van het bestuurlijk overleg met Tergooi 
Ziekenhuis.  

 
Voorstel Viore 

Op 24 januari zijn de wethouders Gezondheid en Ondersteuning op werkbezoek geweest bij Viore 
(centrum waar mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en 
ondersteunen). Voorafgaand aan het werkbezoek heeft Viore twee voorstellen gedaan aan de 
portefeuillehouders. Deze voorstellen zijn tijdens de bijeenkomst van 24 januari besproken en in het 
portefeuillehoudersoverleg is daar bij stil gestaan. s 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.  

 
De wethouders spreken af: 

- Dat er ambtelijk wordt samengewerkt en afgestemd rondom de subsidieaanvraag van Viore. 
Wanneer Viore haar aanvraag indient, kan zij hierover in één keer in gesprek met de 
ambtenaren in de Werkgroep Versa. Aan de voorzitter van de Werkgroep Versa wordt 
gevraagd dit te organiseren en aan de ambtenaren uit de werkgroep wordt gevraagd met 
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elkaar af te stemmen over de behandeling van de aanvraag van Viore. 
- Dat over het aan te vragen subsidiebedrag ambtelijk wordt afgestemd. Niet voor alle 

gemeenten is een aandeel op basis van € 75.000 haalbaar. De wethouders willen dat de 
ambtenaren samen met Viore nog eens goed kijken naar de hoogte van het subsidiebedrag 
en hierover gezamenlijke voorstellen doen. Kunnen er slimme maatregelen worden bedacht 
waardoor het subsidiebedrag naar beneden kan worden bijgesteld? 

 

Terugkoppeling Publieke Gezondheid 

Er wordt op een aantal uitvoerende activiteiten van de GGD een korte terugkoppeling gegeven. 
 
Gesprek Kwintes 
Kwintes is voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek de aanbieder met de meeste Beschermd 
Wonen plekken (circa 200). Het portefeuillehoudersoverleg bespreekt jaarlijks de voortgang en  
ontwikkelingen met Kwintes. Tijdens dit gesprek zijn de volgende ontwikkelingen aan de orde 
geweest:  
1. Eind vorig jaar is geconstateerd dat er steeds meer inwoners op de wachtlijst staan voor 

Beschermd Wonen (momenteel circa 100) en dat de uitstroom uit Beschermd Wonen lastig op 
gang komt.  

2. Een van de maatregelen uit het beleidsplan Bescherming en Opvang is om het concept scheiden 
van wonen en zorg uit te breiden. Bij Scheiden wonen en zorg betaalt een inwoner (naar 
draagkracht) huur en is er 24/7 toezicht op de locatie. Deze aanpak versterkt de zelfstandigheid 
van inwoners in een beschermde woonomgeving. Het is hierbij noodzakelijk dat de begeleiding 
zich richt op het versterken van woonvaardigheden en beheer van financiën. Kleinschaligheid, 
vraaggestuurd werken en het versterken van de eigen regie van de bewoner staan daarbij 
voorop.  De bestuurlijke afspraak is gemaakt om 60 klassieke beschermd wonen  plekken om te 
zetten naar het concept Scheiden van Wonen en Zorg. Tijdens het bestuurlijk gesprek is inzicht 
gegeven in de voortgang en de uitdagingen waar men nu in de praktijk tegen aan loopt.  

De wethouders willen in het versnellingsplan ambulantisering beschermd wonen concrete ambities 
en oplossingen formuleren waarmee werk wordt gemaakt van bovengenoemde knelpunten.  

 
Rondvraag 
Amaris heeft de wethouders aangeschreven over de tarieven. De wethouders willen dat het verzoek 
van Amaris goed wordt geanalyseerd. In het volgend PFHO worden de oplossingsrichtingen 
besproken. Na deze bespreking volgt er een bestuurlijk overleg tussen Amaris, Astrid Heijstee en 
Maarten Hoelscher namens het portefeuillehoudersoverleg.  

 
 

JEUGD EN ONDERWIJS 

 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken 

 

Het resumé en de conformstukken worden vastgesteld..  
 

Programma sessie transformatietafel 
In het Transformatieplan Jeugd staat aangegeven dat er elk half jaar een Transformatietafel Jeugd 
wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst is erop gericht voortgang van de veranderopgave in het 
jeugddomein te bespreken en te beschouwen De eerstvolgende sessie van de Transformatietafel 
Jeugd is in mei/juni. De wethouders geven over het programma van de volgende bijeenkomst het 
volgende mee: 

1. Het gesprek moet gaan over wat de aanbieders (van gemeenten) nodig hebben om de 
transformatie door te maken en we willen de aanbieders vragen om zelf oplossingen en 
suggesties aan te dragen. 
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2. In het programma moet ruimte zijn voor onderling gesprek. Een plenaire start en einddeel 
en verder veel ruimte voor onderlinge uitwisseling.  

3. Het programma moet met de aanbieders worden opgesteld. 
De Regio zal afstemming met aanbieders organiseren en een datum prikken voor een nieuwe 
bijeenkomst.  

 

Informatiebrief Jeugdhulp 

De wethouders zijn akkoord met de brief. Wel geven zij de volgende punten mee die nog moeten 
worden verwerkt:  

1. In de brief moet een passage worden opgenomen over de afspraken met Rechtbank 
Midden Nederland over het vanuit de zitting toewijzen van bepaalde vormen van 
jeugdhulp.  

2. Er moeten meer cijfers worden toegevoegd over bijvoorbeeld het aantal kinderen dat 
gebruik maakt. van pleegzorg, het aantal kinderen dat in gezinshuizen verblijft etc.  

3. In de brief moet duidelijk worden vermeld bij wie raadsleden eventueel terechtkunnen als zij 
naar aanleiding van de brief vragen hebben.   

 
Rondvraag 
Geen punten 

 
 
WERK EN INKOMEN 

 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

Geen mededelingen. 
Agenda vastgesteld. 

 

Werken aan werk 
Het Portefeuillehouderoverleg stelt het plan Werken aan Werk vast. Het plan  mag onder 
voorbehoud van verwerking van onderstaande punten worden vrijgegeven voor de lokale 
vaststelling:  

- de (juiste) zienswijze van Wijdemeren moet nog worden verwerkt: Opgenomen moet 
worden dat onderzocht wordt  of en hoe de publieke dienstverlening aan werkgevers op 
basis van de Participatiewet en de economische situatie meer verbonden/gebundeld kan 
worden. 

- we waar nodig (meer) expliciet maken dat we de financiële verdeelsleutel ‘inwonertal‘ 
hanteren binnen Werken aan Werk.  

- een aantal tekstuele puntjes op de I  nog worden meegenomen. 
Verder willen de portefeuillehouders bij het eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg met elkaar van 
gedachten wisselen over de verbinding tussen economie en participatie bij het benaderen van 
werkgevers. Hoe doen gemeenten dit? Wat vinden de wethouders hierin belangrijk? Etc. Tenslotte 
geven wethouders aan op korte termijn ook in gesprek te willen over laaggeletterdheid. Er speelt 
zowel lokaal als regionaal van alles rondom dit thema. Afgesproken is dit onderwerp in april of mei 
op de agenda te zetten van het portefeuillehoudersoverleg.  

 
Rondvraag 
Geen punten 

 
 
 
 
 



Pagina 5 van 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


