RESUMÉ
Overleg portefeuillehouders sociaal domein
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SOCIAAL DOMEIN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen
De William Schrikker Stichting
Karin van Hunnik geeft een korte toelichting op het gesprek dat met de directie van de William
Schrikker Stichting is gevoerd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en
Veiligheid hebben de William Schrikker Stichting een aanwijzing gegeven omdat zij de kwaliteit van
de kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende vinden. Deze organisatie voert voor 64 jeugdigen
uit onze regio een kinderbeschermingsmaatregel. Wethouder van Hunnik heeft namens het
portefeuillehoudersoverleg met de directeur van de William Schrikker Stichting afgesproken de
instroom voorlopig te stoppen. Hiermee geven we de William Schrikker Stichting ruimte om het
nodige te doen zodat het zicht op veiligheid verbeterd wordt voor de jeugdigen die nu al onder haar
verantwoordelijkheid vallen. Deze maatregel geldt in principe voor een periode van drie maanden,
waarbij tussentijdse evaluaties plaatsvinden.
Pleegzorgloket
Er waren signalen over het moeilijk van de grond komen van het Pleegzorgloket. De Regio heeft
hierover gesproken met de aanbieders die hiermee bezig zijn. Zij geven nu aan de knelpunten
overwonnen te hebben en vol goede moed verder te kunnen. Naar verwachting is het pleegzorgloket
in het laatste kwartaal van dit jaar operationeel.
Onderwijs
Wethouder Hendriks geeft aan het onderwijs op de regionale agenda te missen. De vaststelling van
de onderwijsagenda is wegens uitval van de projectleider vertraagd (hier is inmiddels vervanging
voor) en daarnaast vindt nagenoeg geen afstemming plaats over andere onderwijs gerelateerde
onderwerpen. Dit sentiment wordt breed gedeeld. Afgesproken is:
Onderwijs standaard op de agenda op te nemen. Wethouders kunnen tot drie weken voor
het Portefeuillehoudersoverleg bij Saloua onderwerpen aanmelden die zij graag willen
bespreken.
De onderwijsagenda in april/mei in het pfho vast te stellen. Voorafgaand aan vaststelling
vindt er een overleg plaats tussen (een afvaardiging van) het pfho en een aantal
onderwijsbesturen.
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1 van de acties uit de onderwijsagenda is het opzetten van een structureel bestuurlijk
overleg tussen het pfho en het onderwijs. Dit regionaal bestuurlijk overleg onderwijs wordt
alvast geïmplementeerd.
In dit licht geeft Saloua aan dat schoolbesturen graag hun resultaten over het aanpakken
van het lerarentekort met het pfho willen bespreken. Zowel in het PO als het VO zijn er
concrete plannen van aanpak opgesteld met concrete maatregelen. Deze sessie wordt rond
de zomer georganiseerd. De portefeuillehouders hebben hier veel behoefte aan.

Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld. Het voorstel Evaluatie en vervolg jongerenopvang wordt
doorgeleid naar de colleges.
Doelgroepenvervoer
De stand van zaken van de lokale behandelprocedure is besproken. Overal is de inrouting naar
gemeenteraden in gang gebracht.
Regionale Ambulance Voorziening
Pas geleden heeft KokxDeVoogd onderzoek gedaan naar de beste samenwerkingsvorm tussen de
RAV Flevoland en de RAV Gooi en Vechtstreek. KokxDeVoogd adviseert om van een coöperatieve
samenwerkingsvorm tussen RAV’s uit te gaan. Een dergelijke samenwerkingsvorm biedt structuur
en flexibiliteit aan de samenwerking, maar maakt ook operationele eenheid mogelijk.
Het Portefeuillehoudersoverleg kan zich vinden in deze richting en geeft 2 punten:
1. In het voorstel naar de gemeenteraden moet meer uitleg komen van de keuze voor een
coöperatieve samenwerking.
2. Het portefeuillehoudersoverleg wil in de nieuwe samenwerkingsvorm een sterke(re) positie
hebben. Hier wordt in de verdere uitwerking naar gekeken.
Verdiepende analyse sociaal domein
Aan de hand van bijgevoegde presentatie wordt het portefeuillehoudersoverleg bijgepraat over de
ontwikkelingen in het sociaal domein. De portefeuillehouders willen snel een concreet
handelingsperspectief uitgewerkt zien en bespreken. Wat doen we nu om negatieve ontwikkelingen
te keren en om positieve ontwikkelingen te stimuleren? Wat gebeurt er nu concreet aan de
kostenbeheersing? Het portefeuillehoudersoverleg:
1. wil dat er een bestuursopdracht uitgewerkt wordt over de scope en aanpak van een
programma om tot kostenbeheersing te komen.
2. Vraagt aandacht voor voldoende capaciteitsinzet op dit project. De uitwerking van
kostenbeheersende maatregelen moet prioriteit krijgen. Als er momenteel onvoldoende
ambtelijk capaciteit is om dit project op te pakken, wil het portefeuillehoudersoverleg dat er
capaciteit wordt aangetrokken. Eventuele voorstellen hierover moeten gelijktijdig met
bovengenoemd bestuursopdracht aan het portefeuillehoudersoverleg worden voorgelegd.
Samenkracht!
De portefeuillehouders stemmen in met het voorstel over Samenkacht! Het
Portefeuillehoudersoverleg geeft het volgende mee:
1. Verken een grotere wisselwerking tussen de regionale participatietrajecten via
Samenkracht! en de lokale Participatietrajecten. Kan de coördinator Samenkracht
bijvoorbeeld niet ook lokale trajecten faciliteren en ondersteunen? Kunnen ook de lokale
trajecten vanuit het merk Samenkracht! worden opgepakt?
2. Zorg ervoor dat de participatie van inwoners in trajecten echt in de haarvaten van de
ambtenaren zit. Participatie moet niet slechts een verplichte stap in processen zijn.
3. Rond de zomer versturen portefeuillehouders een informatiebrief naar raden over de stand
van zaken van Samenkracht!
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Preventieprogramma 2020
In Gooi en Vechtstreek wordt op de thema’s van het nationaal preventieakkoord, net als op andere
thema’s, al intensief samengewerkt met veel partijen en zijn er verschillende akkoorden en
convenanten gesloten. Daarom stelt de GGD voor om in Gooi en Vechtstreek geen regionaal
preventie-akkoord te sluiten, maar de bestaande initiatieven en afspraken te bundelen in een
regionaal preventie programma. Dit programma is ter vergadering met wethouders gedeeld. Het
portefeuillehoudersoverleg stemt in met het voorstel om de verzameling van bestaande initiatieven
als preventieakkoord te beschouwen.
Corona
De GGD praat het portefeuillehoudersoverleg bij over de stand van zaken van het coronavirus. Op dit
moment is de situatie onder controle. Het portefeuillehoudersoverleg spreekt haar complimenten
uit naar de GGD voor de goede communicatie.
Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

WERK EN INKOMEN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda en resumé
Mededelingen
Geen mededelingen.
Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld.
Werken aan werk en perspectief op werk
De stand van zaken van Werken aan Werk en Perspectief op werk is in een voortgangsrapportage
naar de portefeuillehouders gestuurd. Deze voortgangsrapportage is aan de hand van bijgevoegde
presentatie besproken. Afgesproken is:
Per portefeuillehoudersoverleg de stand van zaken conform de huidige weergave met de
wethouders te delen.
Te werken met een praatplaat. In deze praatplaat moeten de doelen en resultaten van
perspectief op werk en werken en werk simpel gevisualiseerd worden. Hier wordt aan
gewerkt. Doel is de praatplaat bij het volgend portefeuillehoudersoverleg met de
wethouders te delen.
Rond de zomer een informatiebrief voor raden op te stellen over de eerste resultaten van
werken aan werk en perspectief op werk.
Dat er uitwisseling tussen gemeenten wordt georganiseerd. Gemeenten hebben mooie
initaiteiven lopen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
Het portefeuillehoudersoverleg vraagt de Regio om uitwisseling te organiseren om van
elkaar te leren. Bij de uitwisseling worden de portefeuillehouders uitgenodigd. De
portefeuillehouders stemmen intern af over de ambtelijke afvaarding dat bij deze
uitwisseling meegaat.

Stand van zaken doorontwikkeling Werkgeversservicepunt
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Op 14 november 2019 hebben gemeenten de werking van het Werkgeversservicepunt samen
geëvalueerd. Het verslag hiervan is door het portefeuillehoudersoverleg goedgekeurd. Verder
worden wethouders bijgepraat over de voortgang van de verbeterpunten. Het
portefeuillehoudersoverleg stelt voor om dit vooral met de uitvoerende medewerkers van
gemeenten te doen en de wethouders op gezette tijden te informeren over de voortgang. De
portefeuillehouders geven mee een positieve sfeer te ervaren in de samenwerking tussen
gemeenten en het WSP en tussen gemeenten en UWV.
Rondvraag
Geen punten
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