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JEUGD EN ONDERWIJS
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen
Bestuurlijk netwerk van de 42 jeugdhulpregio’s (BJ42)
Karin van Hunnik geeft een korte terugkoppeling van de BJ42. Via Karin van Hunnik worden de
agenda en stukken van de BJ24 standaard gedeeld met de wethouders Jeugd.
Terugkoppeling van de gesprekken met de Gecertificeerde Instellingen
Karin van Hunnik geeft een terugkoppeling van de bestuurlijke gesprekken met de Gecertificeerde
Instellingen. Inmiddels is met de e Jeugd en Gezinsbeschermers en Briedis gesproken. De
gesprekken verlopen zeer constructief. De samenwerking met gemeenten en met de Regio wordt
positief ervaren. Het (dreigend) personeelstekort wordt als knelpunt door de Gecertificeerde
Instellingen aangehaald. Verder wordt de wens uitgesproken om de keten van jeugdhulp beter met
elkaar te verbinden. Dit om integraler en sneller te kunnen werken. Gecertificeerde Instellingen
geven aan dat de regie op het zorglandschap beter kan en er meer moet worden voortgeborduurd
op elkaars ervaringen (nu is het vaak zo dat partners casussen opnieuw onderzoeken, in plaats van
voortborduren op bevindingen van andere partners). Na de zomer volgt er een (knelpunten)analyse
van het zorglandschap in de Gooi en Vechtstreek, inclusief voorstellen om de keten meer adequaat
vorm te geven).
Terugkoppeling bijeenkomst Renee Peters
Het Protefeuillehouderspverleg blikt terug op de bijeenkomst over de aansluiting tussen het
onderwijs en zorg. Tijdens deze bijeenkomst heeft Renee Peeters, landelijke kwartiermaker
jeugdhulp-onderwijs zijn rapport ‘Met andere ogen’ toegelicht. Verder zijn gemeenten en
onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek gegaan over de kansen en mogelijkheden om jeugdhulp
en onderwijs in onze regio te verbinden. Het Portefeuillehoudersoverleg heeft de bijeenkomst als
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inspirerend en prettig ervaren.
Inkoop
In de aanloop naar de nieuwe inkoop van voorzieningen (met name jeugdhulp) in het sociaal
domein per 2021 beginnen we in juli met het delen van de uitgangspunten die hieropvan
toepassing zijn. In het portefeuillehoudersoverleg van juli staan we stil bij de huidige
uitgangspunten en wordt de ervaring met de huidige inkoopsystematiek uitgewisseld. Wat gaat
goed? Wat kan beter en moet anders? Na de zomer wordt het onderwerp Inkoop regelmatig
geagendeerd, zodat we op basis van goede inhoudelijke discussies en zorgvuldige afwegingen de
inkoop van zorg en ondersteuning kunnen vormgeven.
Om een beeld te vormen bij wat andere gemeenten en regio’s doen, willen wethouders na het
zomerreces werkbezoeken afleggen bij de volgende regio’s:
- West Brabant-West
- Amsterdam Amstelland
- Amersfoort
De Regio Gooi en Vechtstreek verzorgt de organisatie en informeert de wethouders Jeugd en
Onderwijs.
Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld.
Over het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd is afgesproken om na de zomer in gesprek te gaan over
hoe ervaringen van inwoners worden opgehaald en betrokken bij de uitvoering van gezamenlijke
projecten en initiatieven. Verder wil het portefeuillehoudersoverleg stilstaan hoe het
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd in 2020 wordt vormgegeven.
Minder administratie, minder zorg
Het bijpraten over de uitkomsten van het project: “Minder administratie, minder zorg” is wegens
toegevoegde agendapunten van de agenda gehaald. Het portefeuillehoudersoverleg wil voor het
zomerreces per e-mail geïnformeerd worden over de stand van zaken.
Verwijzing naar jeugdhulp door kinderrechter
Het voorstel ‘verwijzing naar jeugdhulp door kinderrechter’ is vastgesteld. Hierdoor wordt het
mogelijk dat de Rechtbank Midden Nederland bepaalde vormen van jeugdhulp direct vanuit de
zittingszaal kan toewijzen. Nu is het zo dat de rechter al een analyse maakt van wat er nodig is om
uit bijvoorbeeld een ‘vechtscheiding’ te komen en/of het noodzakelijk is dat ouders/jeugdigen een
specifiek hulptraject te volgen. Om de hulp daadwerkelijk te krijgen moeten ouders vaak eerst naar
de gemeente of een andere verwijzer. Deze stap kost momenteel onnodig extra tijd en vaak melden
ouders zich na de zitting niet of te laat voor hulp. Hierdoor komt hulpverlening niet of onvoldoende
op gang. Uiteraard wordt met de nieuwe werkwijze de uitvoeringsdienst van onze gemeente door
de rechter op de hoogte gebracht van de door hem/haar ingezette hulp, zodat hulpverlening niet
langs elkaar heen loopt of ‘dubbel’ wordt ingezet.
Op 8 juli vindt er een kick-off plaats met aanbieders van jeugdhulp, de Rechtbank Midden
Nederland en andere partners over de uitvoering van bovenstaande.
Tenslotte geven de wethouders het volgende mee: Over een half jaar moeten de uitkomsten van de
pilot worden geëvalueerd, zodat de bevindingen uit de pilot in de nieuwe inkoopronde
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meegenomen kan worden.
Statement JeugdzorgPlus
In het bestuurlijk netwerk van de 42 jeugdhulpregio’s (BJ42) is afgesproken dat er een ‘statement
JeugdzorgPlus’ wordt ontwikkeld, waarmee de gemeentelijke bestuurders aangeven welke
uitgangspunten zij belangrijk vinden bij het organiseren van de best passende zorg voor de meest
kwetsbare jeugdigen. Met het statement beoogt BJ42 aan te geven welke rol zij hierbij voor zichzelf
weggelegd zien en welke randvoorwaarden zij daarvoor nodig hebben. De VNG heeft een
conceptstatement voorbereid dat op 31 augustus in het bestuurlijk overleg van het netwerk van
jeugdhulpregio’s ter vaststelling wordt voorgelegd. Wethouder van Hunnik sluit namens de regio
Gooi en Vechtstreek aan.
Hoewel het Portefeuillehoudersoverleg zich kan vinden inde uitgangspunten, willen ze zich niet
committeren aan eventuele (bovenregionale) vervolgstappen die naar aanleiding van de
uitgangspunten uit het statement worden gezet. Daarom spreekt het Portefeuillehoudersoverleg af
het statement niet te ondertekenen.
Zo thuis als mogelijk opgroeien
De wethouders worden bijgepraat over de stand van zaken van het project ‘Zo thuis als mogelijk
opgroeien’. De wethouders onderschrijven de richting die in het actieprogramma is uitgewerkt. Wel
geven zij de volgende aandachtspunten mee:
- De acties moeten z.s.m. worden ingezet. We moeten niet wachten op de nieuwe
inkoopronde om verandering mogelijk te maken.
- Het portefeuillehoudersoverleg realiseert zich dat het voorkomen van uithuisplaatsingen
door de acties uit de actieagenda om financiële investeringen vraagt. Vooral als het gaat om
het vergroten van het aantal gezinshuizen en het versterken van ambulante hulp. Toch moet
de insteek van de agenda meer een inhoudelijke zijn. Leidend is goede zorg voor de jeugd.
De afbouw van residentiele plekken gebeurt pas als er voldoende ambulante alternatieven
zijn waar ook gebruik van wordt gemaakt. Wethouders willen niet dat de afbouw van
plekken wordt gebruikt als prikkel om meer ambulante hulp in te zetten.
- De ontwikkeling van alternatieven moet in intensieve samenwerking met aanbieders
plaatsvinden. In partnerschap moet worden gekeken naar welke bijdrage aanbieders kunnen
leveren en wat zij hiervoor van gemeenten nodig hebben.
- Gemeenten willen dat de ambulante plekken in/in de directe omgeving van de regio
worden ingekocht. Hierbij worden plekken solidair met andere regio’s beschikbaar gesteld.
Als voor een kind uit Amsterdam een verblijfsplek wordt gezocht en deze plek is
beschikbaar in de Gooi en Vechtstreek , dan stellen we die plek open voor het kind uit
Amsterdam. Uiteraard moeten dergelijke afspraken wederzijds met omliggende regio’s
worden gemaakt.
- De ervaringen van ouders en kinderen moeten meer zichtbaar in het actieplan worden
opgenomen.
- Het aantal aanbieders dat we contracteren is ondergeschikt aan het doel dat we nastreven:
nabije en goede zorg voor onze jeugd.
- De wethouders willen de uitkomsten van het rapport De Winter (zie deze link voor meer
informatie) betrokken zien in de actieagenda en willen daarnaast op korte termijn een
eerste terugkoppeling krijgen van de stand van zaken in onze regio.
- Wethouders onderschrijven de lijn om het aantal gezinshuizen uit te breiden. Zij geven het
volgende mee:
a. Als een kind woont in een gezinshuis, dan is de gemeente waar het gezinshuis staat
verantwoordelijk voor de zorg(kosten) voor dit kind. De wethouders willen hier op basis
van solidariteit naar kijken. In de actieagenda moeten scenario’s worden uitgewerkt op
basis waarvan gemeenten het solidariteitsprincipe kunnen toepassen.
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b. De financiële paragraaf moet worden uitgebreid:
i.
Wat hebben aanbieders nodig om gezinshuizen op te zetten? Welke
investeringskosten hangen hieraan vast voor gemeenten?
ii.
De indirecte zorgkosten (naast het verblijf) moeten worden uitgewerkt.
Afgesproken is de actieagenda in het derde kwartaal van 2019 ter vaststelling voor te
leggen aan het portefeuillehoudersoverleg.
Verder is afgesproken dat voor het zomerreces een overzicht naar het
portefeuillehoudersoverleg wordt rondgestuurd waaruit blijkt welke organisaties binnen
welke gemeente in de regio welke vorm van jeugdzorg levert.

Rondvraag
Geen.

GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Resumé
Het resumé wordt vastgesteld onder vermelding van de volgende aanpassing:
- In het resumé staat opgenomen dat gemeenten rondom de eigen bijdrage Beschermd
Wonen uitgaan van gelijkluidend beleid. Dit beleid gaat ervan uit dat er bij iedereen die
gebruik maakt van Beschermd Wonen, een eigen bijdrage wordt geheven. In het resumé
staat aangegeven dat gemeenten die van ander beleid uitgaan (Huizen) dit beleid
aanpassen. Wethouder Hoelscher geeft aan dat het uitgangspunt nog steeds is om van
gelijkluidend beleid uit te gaan, maar onderzocht moet worden hoe dit het best handen en
voeten gegeven kan worden. Deze nuancering moet worden toegevoegd aan het resumé.
De overige punten die in het resumé opgenomen staan zijn verder van toepassing.
Netwerk Goed en Gezond Leven
Er wordt kort teruggeblikt op het Netwerk Goed en Gezond Leven en de coalities die zijn gevormd.
Over de transformatie van het Ziekenhuis is afgesproken dat gemeenten later in de coalitie hierover
instappen.
Mededelingen
Amaris
Amaris heeft voorstellen gedaan over andere werkwijzen/vergoedingen binnen de huishoudelijke
hulp. Over deze voorstellen wordt nader afgestemd met Amaris en uitvoeringsdiensten van
gemeenten. Direct na het zomerreces volgen voorstellen over hoe met de voorstellen van Amaris
om te gaan.
Kort geding TGVS
Er is stilgestaan bij het kortgeding dat TGVS aangespannen heeft. Maarten Hoelscher is in de
zomerperiode woordvoerder namens het portefeuillehoudersoverleg voor aangelegenheden die
naar aanleiding van/rondom het kort geding/TGVS spelen.
Conformstukken
De conformstukken worden vastgesteld. De richting voor het actieprogramma Geweld Hoort
Nergens Thuis wordt vastgesteld onder voorwaarde dat deelname aan de campagne ‘Orange the
World’ regionaal wordt opgepakt en in het actieprogramma verwerkt (dit op verzoek van wethouder
Hoelscher).
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LHBTI beleid Hilversum
Hilversum is sinds 2017 regenbooggemeente en heeft in oktober 2018 opnieuw het
regenboogconvenant getekend. Voor de periode 2019-2022 heeft het college zich voorgenomen
om een activerend LHBTI-beleid te voeren. Hiervoor is het Beleidsplan LHBTI 2019 – 2022 opgesteld
en door de gemeenteraad van Hilversum vastgesteld.
Op verzoek van wethouder Walters wordt het Beleidsplan LHBTI 2019 – 2022 gemeente Hilversum
Besproken in het Portefeuillehoudersoverleg. Doel is om over dit beleid uit te wisselen en hierover
kennis en ervaringen te delen. Ook Huizen heeft actief LHBTI beleid en ook hier zijn er verschillende
initiatieven om acceptatie, participatie en inclusie van de LHBTI gemeenschap te vergroten. Hier is
een actieprogramma/activiteitenkalender voor opgesteld. Dit programma wordt door wethouder
Hoelscher met de wethouders gedeeld.
Terugkoppeling Publieke Gezondheid
Er volgt een korte terugkoppeling van de GGD over gebeurtenissen en activiteiten over de
afgelopen periode.
Rondvraag
Geen punten

WERK EN INKOMEN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé 20 december 2018 en conformstukken
Het resumé en de conformstukken worden vastgesteld.
Volwasseneneducatie
Over de volwasseneneducatie is een lijn door het portefeuillehoudersoverleg afgesproken (zie het
resumé van het laatste portefeuillehoudersoverleg). Hoewel een aantal gemeenten tijd nodig heeft
om eventueel budget vrij te maken, wil de bibliotheek op korte termijn een definitieve reactie over
het vervolg. De bibliotheek heeft gemeenten hierover aangeschreven en stelt voor om op korte
termijn in gesprek te gaan over de toekomst van volwasseneneducatie. De Regio heeft een
conceptreactie opgesteld die door de wethouders is goedgekeurd.
Sessie werkgeversdienstverlening
Omdat een aantal wethouders weg moest, is het gesprek over volwasseneneducatie niet afgemaakt.
Het portefeuillehoudersoverleg vraagt om voor het zomerreces nog een moment in te lassen over
de voortgang van volwasseneneducatie. De definitieve cijfermatige stand van zaken moet
voorafgaand aan het overleg met wethouders worden gedeeld.
Wegens het zomerreces en de volle agenda’s van wethouders, wordt de discussie over de werkwijze
van het Werkgeversservicepunt in september gepland. Daaraan voorafgaand wordt een korte
analyse van:
- De stand van zaken van de Bestuursopdracht Werkgeversdienstverlening 2018 en verder
besproken;
- De knelpunten in de uitvoering
met de wethouders gedeeld en besproken.
Schoonthuis
De evaluatie van Schoonthuis en het bijbehorend voorstel zijn vastgesteld. Wethouders stemmen in
met het beëindigen van Schoonthuis per 1 april 2020. Dit kan in september met aanbieders worden
gecommuniceerd.
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Over de middelen wordt afgesproken dat:
- In september een voorstel wordt gedaan over de bestemming van de middelen die in 2020
en 2021 worden begroot voor Schoonthuis. Het Portefeuillehoudersoverleg geeft aan in
principe in te willen zetten op het op basis van inwonertal verdelen van middelen onder
gemeenten. In de tussentijd moeten de financiële stromen die binnen ‘Werken aan Werk’
zijn afgesproken, doorlopen.
- In september een raadsinformatiebrief naar gemeenteraden wordt gestuurd over het
beëindigen van Schoonthuis.
Perspectief op werk
Annette Wolters licht toe dat de Werkkamer zeer enthousiast is over Perspectief op werk. De
arbeidsmarktpartners in de Werkkamer onderschrijven de inhoud en geven complimenten over de
procesmatige aanpak.
Het portefeuillehoudersoverleg stemt in met het plan Perspectief op werk. Het plan kan onder
voorbehoud van vaststelling door de colleges in juli worden ingediend bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
Rondvraag
Geen punten
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