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Participatie en Werk), Karin van Hunnik (Laren, Gezondheid en Ondersteuning,
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(Hilversum, Bescherming en Opvang), Bert Rebel (Huizen, Participatie en Werk),
Maarten Hoelscher (Huizen, Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning), Annette
Wolthers (Hilversum, Onderwijs, Werk en Inkomen).
Marlous Verbeek (Huizen, Onderwijs), Jan Klink (Wijdemeren, Onderwijs), Geert
Jan Hendriks (Gooise Meren, Jeugd en Onderwijs), Karin Walters (Hilversum,
Jeugd en Gezondheid & Ondersteuning)
Saloua Chaara
s.chaara@regiogv.nl
Nee
18.0008552

JEUGD EN ONDERWIJS
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
De agenda, het resumé en de conformstukken worden vastgesteld.
Namens Geert Jan Hendriks (wethouder Jeugd en Onderwijs Gooise Meren) wordt het belang van
de pilot jeugdhulp in het onderwijs onderstreept.
Rosalie van Rijn geeft aan dat het convenant eerste opvangonderwijs moet worden verlengd tot en
met de laatste dag van het schooljaar 2021. Dit wordt in het convenant aangepast.
Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

WERK EN INKOMEN
Vaststellen agenda, resumé 20 december 2018, conformstukken en mededelingen
De agenda, het resumé en de conformstukken zijn vastgesteld.
Terugkoppeling Werkkamer
Annette Wothers geeft een terugkoppeling van de Werkkamer:
De stand van zaken van de banenafspraak is besproken;
Het actieplan banenafspraak is besproken;
De Werkkamer heeft de richting van Perspectief op Werk besproken;
Verder heeft de Werkkamer Annette Wolthers gevraagd om met het portefeuillehoudersoverleg
Werk en Inkomen te bespreken in hoeverre gemeenten voldoen aan hun taakstelling voor de
banenafspraak. De Werkkamer adviseert om snel afspraken te maken over hoe gemeenten hun
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verantwoordelijkheden rondom de banenafspraak invullen.
De wethouders vragen de Regio om per gemeente uit te vragen wat de feitelijke stand van zaken is
van de realisatie van de banenafspraak. Op basis van dit overzicht wil het Portefeuilehoudersoverleg
rond de zomer in gesprek gaan over de stand van zaken en eventuele maatregelen die ertoe leiden
dat gemeenten hun banenafspraak-taakstelling realiseren.
Richting Evaluatie Schoonthuis
Per 1 april 2016 zijn de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes gestart
met het project Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het doel van dit project is de particuliere vraag
naar huishoudelijke hulp te stimuleren om zo de werkgelegenheid voor (voormalige) huishoudelijke
hulpen te vergroten. In onze regio werkt de HHT onder de naam ‘Schoonthuis’. Schoonthuis is
particuliere ondersteuning die los staat van de publieke voorziening huishoudelijke hulp.
Gemeenten hebben afgesproken in 2019 Schoonthuis te evalueren. Deze evaluatie is uitgevoerd. Op
basis van deze evaluatie bepalen gemeenten of zij Schoonthuis continueren. De Regio heeft een
evaluatierapport opgesteld waarin de volgende scenario’s uitgewerkt staan:
1. Schoonthuis continueren
2. Schoonthuis beëindigen per 1 april 2019
3. Schoonthuis in een andere vorm (als alternatief op Wmo huishoudelijke hulp) te
continueren.
De portefeuilleouders spreken af:
1. In te zetten op het beëindigen van Schoonthuis per 1 april 2020;
2. In het rapport een aantal bedragen die niet correct zijn weergegeven, te corrigeren;
3. In het rapport een paragraaf op te nemen waarin uitgewerkt staat wat de Regio/wat het
Werkgeversservicepunt doet om inwoners met een bijstandsuitkering in de zorgsector aan
het werk te helpen.
4. Bij de definitieve vaststelling van de evaluatie van Schoonthuis (en het definitief besluiten
over een scenario) voorstellen te doen over de besteding van de begrote middelen voor
2020-2021. Dit conform afspraken uit Werken aan Werk.
5. Het definitief rapport in het Portefeuillehoudersoverleg van juni ter vaststelling aan te
bieden.
Stand van Zaken Werkgeversdienstverlening
De samenwerking rondom het Werkgeversservicepunt wordt besproken. Wendy van Neer (manager
Werkgeversservicepunt) sluit aan om ontwikkelingen binnen het Werkgeversservicepunt toe te
lichten. De portefeuillehouders:
Hebben onderling uitgewisseld over de ervaringen met het Werkgeversservicepunt;
Willen meer structureel inzicht in de daadwerkelijke prestaties in termen van uitstroom en
dit kunnen benchmarken;
Willen op korte termijn een gezamenlijke werksessie met verantwoordelijken van de lokale
afdelingen Werk en Inkomen om:
a. De uitgangspunten die gelden voor de samenwerking met het Werkgeversservicepunt
gezamenlijk te bespreken/herbevestigen.
b. Knelpunten in de samenwerking te bespreken en hier samen oplossingen voor te
bedenken.
c. Tot een eenduidige richting en eenduidige kaders/uitgangspunten te komen op basis
waarvan het Werkgeversservicepunt haar taken uitvoert/werkt binnen de lokale
initiatieven.
Vinden het wenselijk als bij de genoemde bijeenkomst een vertegenwoordiger van de
gemeente Amersfoort opent met een toelichting van de aanpak en resultaten aldaar. Dit
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omdat de aanpak van deze gemeente succesvol lijkt.
Willen dat bij een volgend portefeuilleoudersoverleg de gezamenlijke sessie wordt
voorbereid:
a. Bij een eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg moet er een overzicht van knelpunten
en dillema’s aan de wethouders worden voorgelegd.
b. Op basis van het overzicht zoals genoemd onder a, bespreken de wethouders wat de
knelpunten/dillema’s exact zijn en bereiden zij samen de genoemde bijeenkomst voor.

Verbinding participatie en economie bij werkgeversdienstverlening
Met uitzondering van Hilversum en Gooise Meren hebben gemeenten geen aparte
bedrijfscontactfunctionarissen in dienst die proactief werkgevers bezoeken en ondersteunen bij
vraagstukken op het gebied van economie. In die zin is er voor nu geen voordeel te behalen door
de dienstverlening te koppelen/verbinden.
Bij de uitvoering van de Regionale Samenwerkingsagenda en Werken aan Werk wordt meer ingezet
op de beleidsmatige verbinding van participatie en economie. Uit die verbinding volgt opnieuw de
discussie over een effectieve (gekoppelde) uitvoering. Dit onderwerp komt t.z.t. opnieuw op de
agenda terig van het Portefeuillehoudersoverleg.
Volwasseneneducatie
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van taal-, reken- en digitale trajecten is de afgelopen
maanden fors toegenomen. Na jarenlange onderbesteding van middelen, die gemeenten krijgen
voor de bekostiging van deze taal-, reken- en digitale trajecten, is er dit jaar (na iets meer dan één
uitvoeringskwartaal erop te hebben zitten) sprake van een kostenoverschrijding. De criteria op basis
waarvan inwoners gebruik kunnen maken van de trajecten zijn de afgelopen jaren niet aangepast.
Gemeentelijke consulenten toetsen altijd of inwoners aan de criteria voldoen en dus gebruik mogen
maken van een taaltraject. Wel communiceren nu meer aanbieders van taaltrajecten over het
bestaan daarvan en weten daardoor meer mensen dat zij gebruik kunnen maken van taaltrajecten.
Contractbeheer ( Regio Gooi en Vechtstreek) heeft op dit moment geen onrechtmatigheden
opgespoord of signalen dat partijen zich niet aan gemaakte afspraken houden. In het
portefeuillehoudersoverleg is op basis van het voorstel ‘Trajecten Volwasseneneducatie’ gesproken
over het hoe nu verder. Uit deze bespreking zijn de volgende afspraken gekomen:
1. Er moet onderzoek worden gedaan naar of en in hoeverre de reikwijdte van de
volwasseneneducatie op dit moment te breed is, gelet de ruime toegangscriteria voor de
betreffende taal, reken- en digitale trajecten. We bezien of we de juiste criteria hanteren/de
criteria niet iets kunnen aanscherpen om te borgen dat de trajecten voldoende terecht
komen bij inwoners die ze het hardst nodig hebben. De Regio onderzoekt dit en werkt hier
voorstellen over uit. Op basis van deze voorstellen bekijken gemeenten hoe zij vanaf 2020
verder gaan met de beschikbaarheid van taal-, reken- en digitale trajecten voor inwoners.
2. De gemeenten Huizen, Laren en Blaricum nemen op basis het onderzoek zoals genoemd
onder 1 een standpunt in over of extra toestroom in 2019 mogelijk wordt en zo ja onder
welke condities dit dan het beste kan. Tot die tijd wordt nieuwe instroom (inclusief
verlengingen) tijdelijk stopgezet en worden inwoners met een ondersteuningsbehoefte
zoveel als mogelijk via lokale informele mogelijkheden ondersteund in het vergroten van
hun taal/reken/digi-vaardigheden.
3. De gemeenten Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren hebben
afgesproken om de trajecten in principe te continueren. In de meeste gemeenten moet de
gemeenteraad een besluit nemen over het extra budget wat hiervoor nodig is. Naar
inschatting kan de besluitvorming over extra budget na de zomer worden afgerond.
4. Het plafond voor het WEB-budget is in de toekomst niet meer één gezamenlijk plafond.
Vanuit het totaalbedrag wordt gewerkt met plafonds per gemeente. Het gemeentelijk
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aandeel binnen de totale Rijkssubsidie is het plafond per gemeente. Overschrijdingen op dit
lokale plafond worden lokaal opgevangen (indien de inzet van trajecten door de
betreffende gemeente wordt gecontinueerd).
Het bedrag van € 50.000 wat uit 2018 resteert, wordt gebruikt om trajecten van gemeenten
met een onderbesteding te bekostigen. De verdeling tussen gemeenten moet zo evenredig
mogelijk zijn.
Er moet meer inzicht komen in het effect van de trajecten en hier moet op gezette tijden
over worden gecommuniceerd. Welke type trajecten zijn er hoe vaak ingezet en met welk
resultaat? Welk effect hebben de trajecten op de zelfredzaamheid en het maatschappelijk
participeren van inwoners? Etc.
Met aanbieders wordt in de wek van 27 mei gecommuniceerd over de gemaakte afspraken
en wordt besproken wat de ondergrens is om de trajecten volwasseneneducatie aan te
blijven bieden.

Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken
De agenda, het resumé en de conformstukken zijn (onder voorbehoud, zie hieronder) vastgesteld.
Conformstukken
Het voorstel ‘Evaluatie en Vervolg Pilot Crisiskaart’: De voortzetting van de pilot gebeurt onder
voorbehoud van het vinden van lokale financiering. Aan de Regio wordt gevraagd de
beschikbaarheid van financieringsmogelijkheden bij gemeenten uit te vragen, de input te
verzamelen en hierover een terugkoppeling verzorgen bij het Portefeuillehoudersoverleg. Het
portefeuillehoudersoverleg stemt in met het besteden van de begrote gelden voor de crisiskaart aan
andere gezamenlijke prioriteiten binnen het programma Bescherming en Opvang. Over de
bestemming van de middelen volgen na de zomer concrete voorstellen.
Mededeling: bespreking versnellingsplan Bescherming en Opvang in het Portefeuillehoudersoverleg
Wonen
Rosalie van Rijn geeft een korte terugkoppeling van de bespreking van het versnellingsplan
bescherming en opvang in het portefeuillehoudersoverleg wonen. Afgesproken wordt dat:
Wethouders Liesbeth Boerse, Astrid Heijstee, Bert Rebel, Barbara Boudewijnse, Floris
Voorink en Rosalie van Rijn in klein comité bijeen komen om de knelpunten rondom de
ambulantisering van beschermd wonen te bespreken en uit te wisselen over mogelijke
oplossingsrichtingen.
Er vlak voor of vlak na het zomerreces een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg komt
waar de wethouders wonen en wethouders bescherming en opvang bij uitgenodigd zijn. In
dit portefeuillehoudersoverleg bespreken de wethouders het versnellingsplan - en geven zij
richting aan de beoogde uitvoering. Dit portefeuillehoudersoverleg wordt door de groep
wethouders zoals genoemd onder gedachtestreep 1 voorbereid.

Eigen Bijdrage Beschermd wonen
Inwoners die gebruiken maken van beschermd wonen, betalen hiervoor een eigen bijdrage. Het
Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage op basis van inkomen,
vermogen, leeftijd en huishoudelijke samenstelling. Inwoners moeten altijd een eigen bijdrage
betalen, dit is bij wet geregeld. |Het onlangs ingevoerde abonnementstarief is niet van toepassing
op Beschermd wonen. Wanneer inwoners door de eigen bijdrage in de problemen komen, dan kan
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dit via minimaregelingen worden gecompenseerd.
In het beleidsplan bescherming en opvang hebben gemeenten afgesproken dat de inkomsten die
voortvloeien uit de eigen bijdrage Beschermd Wonen, inkomsten vormen van de Regio Gooi en
Vechtstreek en onderdeel uitmaken van de gezamenlijke begroting Bescherming en Opvang.
Onlangs is gebleken dat de gegevens van 63 inwoners niet of niet correct zijn ingevoerd in het
systeem van het CAK. Dit heeft de volgende oorzaken:
1. Een aantal gemeenten heeft beleid opgesteld over het vrijstellen van inwoners tot 23 jaar van het
betalen van een eigen bijdrage Beschermd Wonen.
2. De gegevens zijn door een foutieve administratieve invoer in het systeem van het CAK, door de
gemeente niet correct doorgevoerd bij het CAK.
Hierdoor kan de eigen bijdrage niet kan worden geïnd met als gevolg dat de Regio naar schatting
ruim € 300.000 aan inkomsten misloopt op de gezamenlijke begroting Bescherming en Opvang.
Inmiddels hebben een aantal gemeenten correcties doorgevoerd in het beleid en in het systeem van
het CAK.
Aan het portefeuillehoudersoverleg is gevraagd:
1. Regionaal uniform beleid uit te voeren m.b.t. de eigen bijdrage Beschermd wonen.
2. Eventueel lokaal beleid dat ervan uitgaat dat inwoners tot 23 jaar worden vrijgesteld van het
betalen van een eigen bijdrage beschermd wonen te corrigeren/aan te passen.
3. Afspraken te maken over of en hoe een gemeente die ervoor kiest inwoners tot 23 jaar vrij te
stellen van het betalen van de eigen bijdrage, de gemiste inkomsten binnen de begroting
bescherming en opvang compenseert.
Over het bovenstaande spreken de portefeuillehouders het volgende af:
1. Gemeenten gaan uit van gelijkluidend beleid met betrekking tot de eigen bijdrage Beschermd
Wonen. Dit beleid gaat ervan uit dat er bij iedereen die gebruik maakt van bescherm wonen, een
eigen bijdrage wordt geheven.
2. Indien gemeenten uitgaan van ander beleid dan onder 1 beschreven, dan kost het aanpassen van
beleid tijd. In de tussentijd compenseert de betreffende gemeente de gemiste inkomsten binnen de
begroting bescherming en opvang. Aan de Regio wordt gevraagd hierover contact op te nemen met
de beleidsadviseurs en financieel adviseurs van gemeenten.

Netwerk Goed en Gezond Leven
Wethouders bespreken de vormgeving van het Netwerk Goed en Gezond Leven. Idee is dat het
Netwerk Goed en Gezond Leven bestaat uit een aantal coalities die zich bezig houden met
specifieke thema’s. 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 bijeen. Doel is dat dan
vooral uit te wisselen over de resultaten van de verschillende wethouders. De wethouders hebben:
De thema’s waaromheen coalities worden georganiseerd op hoofdlijnen besproken.
Afgesproken dat de Regio voorstellen doet over aan welke coalities gemeenten het best
kunnen deelnemen.
Afgesproken dat de Regio voorstellen doet over de bestuurlijke vertegenwoordiging per
coalitie.
De bovengenoemde voorstellen worden aan de gemeentelijke beleidsadviseurs gezondheid
voorgelegd en vervolgens ook aan de portefeuillehouders.
Terugkoppeling Publieke Gezondheid (GGD)
Er volgt een korte terugkoppeling van de stand van zaken van de Publieke Gezondheid.
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Er word gevraagd naar de stand van zaken in de aanpak van de uitstoot van
houtkachels/houtrook. Hier wordt in een later stadium bij de wethouders op teruggekomen.
Een aantal wethouders geeft aan behoefte te hebben aan een presentatie van de GGD in
een raadscommissie. Afgesproken wordt dat hierover contact wordt gezocht met René
Stumpel, directeur Publieke Gezondheid.

Rondvraag
Geen punten
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