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RESUMÉ 
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SOCIAAL DOMEIN 

 

Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Resumé 

Het resumé is vastgesteld.  

 

Conformstukken  

De conformstukken zijn vastgesteld.  

 

Benen op tafel overleggen 

De portefeuillehouders willen dat er themasessies worden ingepland waarbinnen dieper kan worden 

gesproken over bepaalde onderwerpen. . Deze sessies moeten zoveel mogelijk zonder agenda 

worden georganiseerd. Zo vindt in  december  een themabijeenkomstplaats over de uitgangspunten 

voor de inkoop van bepaalde voorzieningen. En er is eveneens een vervolgbespreking van de 

analyse sociaal domein, inclusief een eerste ambtelijke schets van de knoppen waaraan gemeenten 

kunnen draaien. Voor de themasessies zijn de volgende onderwerpen aangehaald: 

- Reikwijdte jeugdhulp 

- Stand van zaken Bescherming en Opvang 

- Gezondheid in de omgeving en houtrook 

- Sociaal domein in omgevingsvisies 

- Werkgeversdienstverlening 

- Q1: stand van zaken transformatie jeugd 

- Samenwerking met het onderwijs 

- Meer welzijn, minder zorg 

- Inclusie en toegankelijkheid 

Afgesproken is dat de Regio deze themasessies in 2019-2020 inplant.  

 

Verder geeft wethouder Hoelscher aan dat hij vindt dat er ambtelijk moet wordt afgestemd over 

inclusie en toegankelijkheid. Nu zijn Huizen en Gooise Meren de twee koplopers op dit onderwerp. 
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Moet het streven niet zijn koploperregio te worden? Aan de Regio wordt gevraagd de lokale 

ambtenaren die hier mee bezig zijn samen te brengen voor uitwisseling en afstemming.  

 

 

Doelgroepenvervoer 

De wethouders bespreken uitgangspunten voor het doelgroepenvervoer en worden bijgepraat over 

de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek naar het inbesteden van het 

doelgroepenvervoer. Verder is gesproken over: 

- De samenstelling van de begeleidingsgroep die het onderzoek naar inbesteden begeleidt. 

De Regio stemt hierover nader af met de gemeente Wijdemeren en Huizen en doet een 

nieuw voorstel over de samenstelling. 

- Het vervolgproces. Wethouders benadrukken dat het belangrijk is eengelijk en gezamenlijk 

proces te voeren.  

- Verder geeft het portefeuillehoudersoverleg aan op een later moment door te willen praten 

over het doelgroepenvervoer. Met name ten aanzien van de uitgangspunten en de 

vervolgstappen. Dit wordt opgepakt. Er komt een vervolgoverleg. Hiermee zijn de 

documenten die over het doelgroepenvervoer zijn geagendeerd, niet vastgesteld.   

 

Rondvraag 

Karin Walters heeft aandacht gevraagd voor de Rainbow Week In Hilversum. Het 

portefeuillehoudersoverleg is van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Tevens is gevraagd om  via 

de lokale bladen aandacht te vragen voor de Rainbow Week. 

 

 

JEUGD EN ONDERWIJS 

 

Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Resumé 

Het resumé is vastgesteld.  

 

Conformstukken  

De conformstukken zijn vastgesteld.  

 

Internationaal Onderwijs 

Jan Klink vraagt naar de stand van zaken van het internationaal onderwijs. Karin van Hunnik koppelt 

hierover terug dat afgesproken is om de ontwikkelingen in Hilversum eerst af te wachten. Als het 

lukt om op korte termijn afspraken te maken over een nieuwe internationale school in Hilversum, 

dan zal de samenwerking op dit thema zich beperken tot uitwisseling en afstemming. Als het 

onverhoopt niet lukt, , dan wordt voorgesteld de samenwerking meer gewichtig vorm te geven. 

Naar verwachting kunnen Karin van Hunnik en Annette Wolthers hier in december meer concreet 

voorstellen over doen.  

 

ZonMW 

De Regio heeft aan aankondiging tot een subsidieaanvraag bij ZonMW ingediend. Doel is om meer 

data-gestuurd met preventie jeugd om te gaan. De uitwerking van de aanvraag gebeurt in stappen. 

Eerst wordt er een startbudget van € 25.000 verleend om de aanvraag uit te werken. Na uitwerking 

en indiening van de aanvraag wordt eventueel de vervolgsubsidie verleend.  

 

Onderwijs 

Myra van Veenendaal (programmacoördinator Jeugd en Onderwijs)  sluit aan om het proces over de 

onderwijsagenda toe te lichten. Op basis van de richting die het portefeuillehoudersoverleg eerder 

meegegeven heeft, wordt er aan een agenda gewerkt. De wethouders geven mee in december een 
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concept te willen bespreken met daarin een uitwerking van concrete acties.  

 

Verder is afgesproken dat er binnenkort een apart overleg met scholen wordt gepland. Dit om de 

samenwerking te bespreken.  

 

 

Stichting Refine 

 Wethouder Hendriks en Hoelscher hebben verzocht om tijdens het Portefeuillehoudersoverleg van 

september stichting Refine uit te nodigen voor een toelichting op hun dienstverlening. Refine BV 

richt zich op cliënten met een licht verstandelijke beperking en biedt zorg vanuit kleinschalige 

woonlocaties. Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg geeft stichting Refine een presentatie over 

haar dienstverlening. De presentatie is bijgevoegd. Stichting Refine biedt nu ambulante hulp en wil 

haar dienstverlening uitbreiden naar een combinatie van wonen en zorg (verblijf). Refine vraagt de 

wethouders hierbij om hulp.  

 

De wethouders vragen de Regio om een ambtelijk advies voor te bereiden over het eventueel 

toelaten van Refine als één van de gecontracteerde aanbieders en het eventueel uitbreiden van het 

aanbod van verblijf zoals door Refine voorgesteld. Dit voorstel komt bij het eerstvolgend 

Portefeuillehoudersoverleg terug op de agenda.  

 

Uitvoeringsagenda verblijf 

Gemeenten willen voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst en voorkomen dat kinderen  

in een instelling moeten verblijven. Daarom heeft het portefeuillehouders Jeugd en Onderwijs 

aangegeven: 

- Versnippering in hulp tegen te willen gaan. De omgeving van het kind moet niet steeds 

veranderen en de hulp moet naar het kind toe. De nieuwe inkoop moet ervan uitgaan dat 

kinderen die uit huis worden geplaatst maximaal op 1 plek verblijven en dat daaromheen de 

hulp wordt georganiseerd in plaats  van dat het kind naar de hulp toe verhuist.  

- Wanneer uithuisplaatsing echt nodig is, dan moet het kind in de eerste instantie bij een 

pleeggezin verblijven. Als dat niet lukt/past dan moet het alternatief van een gezinshuis 

worden ingezet. Verblijf in een instelling moet een laatste middel zijn en alleen worden 

ingezet als er echt geen andere alternatieven zijn. Daarom willen de portefeuillehouders de 

komende tijd vooral investeren in het werven en ondersteunen van pleegouders en het 

uitbreiden van gezinshuizen. Dit is in lijn met de ambities uit de ‘uitvoeringsagenda verblijf’.  

- De wethouders willen een lange termijn uitwerking van de financiën. De Regio stelt hier een 

uitwerking van op en agendeert deze uitwerking in het eerste kwartaal van 2020.  

- De wethouders geven prioriteit aan de acties rondom het vergoten van gezinshuizen en het 

aanboren van alternatieve vormen van hulp om uithuisplaatsingen te voorkomen.  

- Tenslotte moet in de aanloop naar de nieuwe inkoop een breder gesprek plaatsvinden over 

het functioneren van het zorglandschap. Wie verwijst waarheen en hoe gaat dat? Wie voert 

regie? Hoe wordt op casusniveau gestuurd op kwaliteit en effectiviteit?  

De uitvoeringsagenda verblijf is met complimenten vastgesteld. De wethouders geven aan 

regelmatig geïnformeerd te worden  over de stand van zaken/bereikte resultaten. In het verlengde 

hiervan geven de wethouders aan in november opnieuw de stand van zaken van het 

transformatieplan jeugd aan de gemeenteraden te willen communiceren.  

 

Ontwikkelingen Gecertificeerde Instellingen 

In december 2018 hebben de Gecertificeerde Instellingen (hierna: GI’s)  aangegeven niet per juli 

2019 te kunnen voldoen aan de eisen van registeren, verantwoorden en declareren. Gemeenten 

hebben besloten om samen met de GI’s te onderzoeken wat de meest wenselijke, haalbare en 

efficiënte manier van registratie, facturatie en verantwoording is. Hierbij is afgesproken dat als er 

voor 1-1-2020 geen passende alternatieven worden  voorgesteld, de huidige afspraken van 
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toepassing blijven. Inmiddels hebben de GI’s alternatieve voorstellen voorbereid. Deze voorstellen 

zijn besproken binnen het portefeuillehoudersoverleg. De wethouders spreken af:  

- De afgesproken deadline van 1-1-2020 om tot een alternatief te komen, komt te vervallen. 

- Het huidige voorstel van de GI’s kan beter worden onderbouwd. De Regio verzoekt de GI’s 

om met een nadere onderbouwing te komen alvorens het voorstel opnieuw op de agenda 

van het portefeuillehoudersoverleg komt. Vooral het voorstel om de norm-uren te verhogen 

verdient meer uitwerking en onderbouwing.  

- Aan de GI’s wordt meegegeven dat de indicatoren voor de verantwoording meer gekoppeld 

moeten zijn aan de transformatieopgave.  

- Wanneer we verder zijn in het traject en wanneer er een transparante onderbouwing ligt 

van het voorstel,  volgt er een gesprek tussen de GI’s en wethouders over het voorstel.  

 

 

Voorstel Briedis 

Briedis (Gecertificeerde Instelling) heeft een verzoek ingediend tot het verkrijgen van financiële 

ondersteuning van gemeenten. . Dit om liquiditeitsproblemen van de organisatie op te lossen. Het 

Portefeuillehoudersoverleg heeft aangegeven het verzoek van Briedis niet te honoreren. Hiervoor 

zijn tijdens het portefeuillehoudersoverleg de volgende ]redenen besproken:  

1. Op grond van de Jeugdwet hebben gemeenten de opdracht om continuïteit van zorg te 

garanderen. Dit betekent dat er voldoende en kwalitatief goede zorg in onze regio moet 

zijn. Het ‘overeind houden’ van organisaties is geen primaire taak van gemeenten (en 

gemeenten krijgen hier via Rijksuitkeringen ook geen middelen voor). 

2. Wanneer Briedis als (kleine) aanbieder in onze regio stopt, komt de continuïteit en de 

toegankelijkheid van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering niet in gevaar.  

 

 

Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag 

 

 

GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING 

 

Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Resumé 

Het resumé is vastgesteld.  

 

Conformstukken  

De conformstukken zijn vastgesteld.  

 

Ontwikkelingen huishoudelijke hulp 

De ontwikkelingen rondom Amaris en Tzorg zijn besproken.  

 

Verder vraagt het Portefeuillehoudersoverleg voorstellen uit te werken over de toekomst van de 

huishoudelijke hulp. Gemeenten zien de kosten stijgen doordat inwoners langer thuis wonen, er 

sprake is van vergrijzing en het abonnementstarief is ingevoerd. Aanbieders hebben steeds meer 

moeite met het opvangen van hulpvragen omdat er sprake is van een personeelstekort. Gemeenten 

willen samen met aanbieders in gesprek gaan over welke invloed gemeenten hebben om de 

huishoudelijke hulp toegankelijk te houden voor inwoners die het echt nodig hebben en wat 

daarvoor nodig is. De Regio komt hierop terug.  

 

Terugkoppeling Publieke Gezondheid 

- De Samenwerking met regio Flevoland verloopt voorspoedig. 
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- De SOA-poli loopt goed. 

- De wethouders willen dat duidelijker gecommuniceerd wordt waar inwoners zich met welke 

gezondheidsvragen kunnen melden. Ook in het onderscheid tussen de GGD en Jeugd en 

Gezin. 

- De wethouders vragen naar de stand van zaken van de Regionale Ambulance Voorziening. 

De wethouders willen bij het volgend overleg de stand van zaken van de Regionale 

Ambulance Voorziening bespreken.  

 

 

WERK EN INKOMEN 

 

Opening, mededelingen, vaststellen agenda en vaststellen resumé 

Resumé 

Het resumé is vastgesteld.   

 

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten 

Annette Wolthers koppelt terug over een bestuurlijk overleg over het actieplan van aanbieders om 

de tekorten in de zorg te doen afnemen. Aandachtspunten zijn: 

- De voortgang van lopende projecten 

- De rol van gemeenten in het geheel 

 

Perspectief op Werk  

Het plan Perspectief op Werk is in aangepaste vorm vastgesteld. De voorliggende versie kan bij het 

ministerie van sociale zaken worden ingediend.  

 

Over de college-vaststelling wordt afgesproken dat de laatste versie aan het college wordt 

voorgelegd. Daar waar gemeenten het plan al verder hebben doorgezet, wordt er alleen een 

amendement aan het college voorgelegd (dus alleen de aanpassingen).  

 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 

De Bibliotheek wil graag een overleg met de wethouders werk en inkomen over de samenwerking 

rondom het Digi en Taalhuis. De Bibliotheek heeft lokale gesprekken gevoerd met wethouders en 

ambtenaren en het is de vraag of een extra overleg nodig is.  

De wethouders willen de taalaanbieders snel duidelijkheid geven over de toekomst: 

- Een aantal gemeenten moet nog formeel laten weten of er extra geld beschikbaar komt om 

de taaltrajecten te financieren. 

- Over het voorstel rondom de toegangscriteria is afgesproken dat hier in november tijdens 

een extra bestuurlijk overleg over wordt gesproken.  De ambtenaren van gemeenten en de 

Regio werken momenteel voorstellen uit over de criteria. De wethouders willen in het 

voorstel uitgewerkt zien: 

a. Van welke toegangscriteria er uitgegaan kan worden om de instroom te beperken en de 

trajecten meer effectief in te zetten.  

b. Of dit betekent dat de overeenkomst aangepast moet worden. 

c. Hoeveel trajecten (binnen en buiten de WEB gelden) gemeenten minimaal willen 

inzetten.  

d. Welke middelen er beschikbaar zijn en welk proces er ingaat als de middelen uitgenut 

zijn.  

e. Hoe er gestuurd wordt op het behalen van een hoger taalniveau voor inwoners. 

 


