
  

 

Pagina 1 van 5 

RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 7 november 2019 
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Kenmerk  

 
SOCIAAL DOMEIN 
 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Mededelingen  
  
Afwezigen 
Barbara Boudewijnse is afwezig.  
 
 
Tarieven sociaal domein n.a.v. de rechterlijke uitspraak den Haag 
Recent is in kort geding door de rechter bepaald dat tien gemeenten in de regio Haaglanden hun 
tarieven voor jeugdhulp opnieuw moeten onderzoeken. De Regio heeft deze uitspraak en de 
betreffende inkoopprocedure onderzocht om te bezien of deze uitspraak consequenties heeft voor 
de Gooi en Vechtstreek. Uitkomst is dat de uitspraak van de rechter geen gevolgen heeft voor de 
Gooi en Vechtstreek. Het Portefeuillehoudersoverleg heeft hierover een uitgebreide toelichting per 
e-mail ontvangen.  
 
Inspectierapport Gecertificeerde Instellingen 
De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben onlangs onder zeven van 
de zestien Gecertificeerde Instellingen in Nederland onderzoek gedaan. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden op 8 november uitgebracht. Deze rapporten gaan niet in op specifieke 
Gecertificeerde Instellingen en/of regio’s, maar geven een algemeen beeld. De lijn van de rapporten 
is dat de inspecties constateren dat Gecertificeerde Instellingen hun wettelijke opdracht 
onvoldoende kunnen uitvoeren. Factoren die hierin een rol spelen zijn de zwaarte van de doelgroep, 
personeelstekorten, verloop en verzuim van personeel, onvoldoende direct inzetbare, passende hulp 
en onvoldoende financiële zekerheid. Hierdoor kunnen kinderen te vaak niet rekenen op voldoende 
bescherming. 
 
De wethouders Jeugd en Onderwijs spreken af een gezamenlijke informatiebrief naar 
gemeenteraden te sturen over de uitkomsten van de Inspecties.  
 
Incidenten in de zorg  
Jeugdzorginstellingen luiden gezamenlijk de noodklok over agressie, intimidatie en geweld door 
cliënten en ouders. In een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer eisen ze maatregelen om hun 
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medewerkers beter te kunnen beschermen. De wethouders Jeugd en Onderwijs staan hierbij stil en 
bespreken de ontwikkelingen.  
 
Resumé 
Het resumé is vastgesteld met de aantekening dat in het resumé expliciet moet worden gemaakt 
dat portefeuillehouders hebben afgesproken het tijdschrijven voor Gecertificeerde Instellingen te 
schrappen. Tijdschrijven is niet meer van toepassing.  
 
Conformstukken  
De conformstukken zijn vastgesteld. Wel: 

1. Geeft Karin Walters bij het overzicht van collegevoorstellen aan  dat er sowieso een 
collegevoorstel moet worden voorgelegd over de uitgangspunten voor de inkoop. Ongeacht 
of de uitgangspunten wezenlijk wijzigen. 

2. Is afgesproken het voorstel over Stichting Refine door te schuiven naar het volgend 
portefeuillehoudersoverleg.   

 
Regionaal Ambulancevoorziening 

René Ton (Directeur Regionaal Ambulancevoorziening) sluit aan om het portefeuillehouders bij te 
praten over ontwikkelingen die spelen. Zie de bijlage bij dit verslag voor de presentatie.  
 
De afgelopen periode is er ingezet op intensieve samenwerking met de RAV Flevoland. Deze keuze 
is door het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek  gemaakt in het licht van een verplichte 
aanbesteding van het Ambulance Vervoer in Nederland. Schaalvoordeel was hierbij van belang. De 
ingezette richting voor de samenwerking is gestoeld op een volledig samengaan met de RAV 
Flevoland (onderdeel GGD Flevoland) en het ‘losknippen’ van de RAV uit de Regio Gooi en 
Vechtstreek. 
 
Echter, onlangs is Ambulancezorg aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. 
Hierdoor komt bovenstaande samenwerking met de RAV Flevoland in een  ander daglicht te staan. 
Deze stappen zijn niet meer noodzakelijk. 
 
De wethouders geven aan dat Ambulancezorg een belangrijke basisvoorziening is die zij – ook qua 
governance- binnen de regio willen houden. Tegelijkertijd geven de wethouders aan op de hoogte te 
willen blijven van ontwikkelingen rondom de Ambulancezorg. De portefeuillehouders  spreken af dat 
over de toekomst van de RAV voorstellen worden uitgewerkt die worden voorgelegd aan het 
portefeuillehoudersoverleg.  

 
Kaderbrief 

Jaarlijks worden de gemeenteraden geïnformeerd over de financiële trends en 
programmaontwikkelingen die van betekenis zijn voor de volgende begroting van de Regio. De 
financiële gevolgen van deze ontwikkelingen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2021, die in 
het tweede kwartaal van 2020 ter zienswijze bij de gemeenteraden voorliggen. 
De Regio heeft intern al een aantal onderwerpen geïnventariseerd en vraagt de portefeuillehouders 
mee te denken over welke onderwerpen mogelijk nog toegevoegd moeten worden. 
De conceptkaderbrief staat er bespreking op de agenda zodat input van wethouders kan worden 
opgehaald op de strategische vraagstukken. Deze input wordt meegenomen in een vervolgversie 
van de kaderbrief: 

- De gemeente:  
- Huizen benoemt een aantal technische punten die ook per e-mail naar de Regio worden 

gestuurd. Verder geeft Huizen aan 
a. niet op 19 juni in te kunnen stemmen omdat de raadsbehandeling nog niet heeft 

plaatsgevonden. 
b. Niet akkoord te gaan met de indexering. 

- Wijdemeren vraagt aandacht voor nieuwe programma’s en projecten. Wellicht moet er meer 
‘oud voor nieuw’ beleid worden gehanteerd zodat de uitvoering van taken binnen de 
financiële grenzen van de begroting kunnen worden opgevangen.  

- Hilversum vraagt aandacht voor meer en betere indicatoren. Ook vraagt de gemeente 
Hilversum aandacht voor de planning.  
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De kaderbrief wordt verder afgestemd met de financiële adviseurs van gemeenten en komt op een 
later moment terug op de agenda.  

 
 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING 
 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Mededelingen  
 De mededelingen worden per e-mail afgedaan.  
 
Resumé 
Het resumé is vastgesteld.  
 
Conformstukken  
De conformstukken zijn vastgesteld.  

 
Begroting Bescherming en Opvang  

De begroting Bescherming en Opvang moet worden bijgesteld, zodat uitvoering gegeven kan 
worden aan ontwikkeling/prioriteiten die na de laatste vaststelling van de begroting opgekomen 
zijn. In nauw overleg met gemeenten is er een voorstel uitgewerkt over de te stellen prioriteiten en 
de dekking daarvan. Ten aanzien van een groot aantal voorstellen is overeenstemming over het al 
dan niet accorderen van deze voorstellen.  
 
De volgende voorstellen zijn geaccordeerd 

- Voorstel BOA maatschappelijke opvang 
- Voorstel uitbreiding capaciteit Veilig Thuis 
- voorstel tandheelkundige en voetzorg dak- en thuislozen 
- voorstel Financiering maatschappelijke opvang en oggz dagbesteding 
- voorstel implementatieplan Wet verplichte GGZ 
- voorstel Mensenhandel (onder voorwaarde van een scherpe evaluatie en een helder 

onderscheid tussen de zorg coördinator en ketenregisseur 
- voorstel continueren van de regie op casussen MDA++ 
- De Claims:  

o  bijdrage aan Veilig Thuis Utrecht 
o Pilot crisiskaart 
o Aware 
o Actualisatie raming Beschermd Wonen 

- Verwerken van de mutaties in de rijksuitkeringen in de begroting Bescherming & Opvang. 
 
Het volgend voorstel is niet geaccordeerd 

- het beschikbaar houden van de niet ingevulde ruimte in de begroting Bescherming & 
Opvang voor mogelijk benodigde uitbreidingen in beschermd wonen en/of nieuw te 
ontwikkelen beleid in het kader van het op te stellen beleidsplan bescherming & opvang 
2021-2024. 

 
2. Voorstellen waar geen overeenstemming over was 

- Versnellingsplan Bescherming en Opvang  
- Aanpak Suïcidepreventie  
- Claims HBEL 

De voorstellen waar geen overeenstemming over was, zijn aangehouden door het 
portefeuillehoudersoverleg. Een manier om toch tot besluitvorming te komen, is stemming in het 
Algemeen Bestuur van de Regio (Het Algemeen Bestuur stelt formeel de begroting vast). De 
portefeuillehouders willen als tussenweg eerst bezien of het lukt om in klein comité toch tot een 
gezamenlijke lijn te komen. Hiertoe zou een bestuurlijk overleg worden gepland met daarbij: 
wethouders Hoelscher (Huizen), Voorink (Hilversum), Boudewijnse (Gooise Meren) en Heijstee 
(Weesp). Op basis van deze bespreking worden per e-mail voorstellen gedaan aan het 
Portefeuillehoudersoverleg over hoe nu verder. Wanneer één van de portefeuillehouders zich niet in 
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het voorstel kan vinden, komt het onderwerp terug op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg 
van 3 december.  

 
Publieke Gezondheid 

Dit onderwerp wordt wegens tijdsgebrek niet behandeld. De terugkoppelpunten worden per e-mail 
gedaan.  

 
 
 
WERK EN INKOMEN 
 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda en resumé  

Mededelingen  
 De mededelingen worden per e-mail afgedaan.  
 
Resumé 
Het resumé is vastgesteld.  

 
Stilstaan bij ontwikkelingen Tomingroep: kort terugkijken en vooruitblikken 

Wimar Jaeger geeft een korte schets van de stand van zaken. Momenteel worden er scenario’s 
uitgewerkt over de toekomst van de Tomingroep. Deze 3/5 scenario’s liggen tussen de uitersten van 
een afbouwconstructie voor het bedrijf en het samenbrengen van alle Participatiewet (gerelateerde) 
taken bij de Tomingroep (o.a. Schuldhulpverlening, de toegang, het Werkgeversservicepunt). Het 
Portefeuillehoudersoverleg spreekt het volgende af: 

- Het AB Tomingroep gaat formeel over de SW. In het Portefeuillehoudersoverleg wordt 
afgestemd over aangelegenheden rondom de Participatiewet. De wethouders geven aan: 
a. Elkaar als Gooi en Vechtgemeenten vast te willen houden in de te kiezen koers. 
b. Conform de aanpak van het vorige Algemeen Bestuur Tomingroep (voorafgaand aan 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur) in het Portefeuillehoudersoverleg zaken af te 
willen stemmen. Zo wordt in het portefeuillehoudersoverleg werk en inkomen 
afgestemd over de toekomstscenario’s van het bedrijf.   

- Het Portefeuillehoudersoverleg wil dat de Regio en Tomingroep  - in de voorbereiding op de 
toekomstscenario’s - de samenwerking verkennen rondom taken die elkaar raken. Hierbij 
gaat het in ieder geval om: 
a. Uitvoerende taken op het gebied van duurzaamheid, kringloop en de 

groenvoorzieningen. 
b. De relatie met het werkgeverservicepunt. Temeer omdat de samenwerking rondom het 

Werkgeversservicepunt de uit te werken scenario’s raakt.  

 
 
Voorbereiding sessie WSP 

Binnenkort wordt er een sessie belegd om de samenwerking rondom het Werkgeversservicepunt 
met elkaar te bespreken. Hiervoor is een bespreekdocument opgesteld. De wethouders werk en 
inkomen kunnen instemmen met het  bespreekdocument.  

 
 
Taaltrajecten WEB 

 
Bibliotheek  
De wethouders hebben de Regio gevraagd om een gesprek te faciliteren tussen de bibliotheek en de 
wethouders die over de bibliotheek gaan. Dit gesprek gaat over het digi-en- taalhuis. 
  
Het digi-en-taalhuis is een lokale aangelegenheid. En de bibliotheek heeft de afgelopen weken 
afzonderlijke gesprekken gevoerd met wethouders en ambtenaren over het digi en taalhuis.  
 
Wegens drukke agenda’s staat de afspraak in midden januari gepland. Wethouders willen deze 
afspraak het liefst voor 1 december plaats laten vinden. De Regio heeft aangeboden om een tweede 
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poging te wagen. Dit vraagt van de deelnemers wel om flexibiliteit om tot iets te komen.   
 
WEB   
Na de budgetoverschrijding van taaltrajecten in 2019 is het uitgangspunt voor 2020 dat er rust en 
zekerheid voor inwoners en aanbieders komt. Daarom hebben wethouders de Regio gevraagd om 
voorstellen uit te werken waarmee de toeleiding  naar en monitoring van taaltrajecten wordt 
aangescherpt. Ook moet de samenwerking tussen gemeenten, Regio en aanbieders versterkt 
worden.  
 
In samenwerking met beleidsadviseurs van gemeenten is een voorstel uitgewerkt over de invulling 
van taaltrajecten vanaf 2020. Dit voorstel is besproken en alle onderdelen daarvan zijn door het 
portefeuillehoudersoverleg goedgekeurd.  

 
 


