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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 28 mei 2020 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Gerard Knoop (Blaricum, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs, 

Participatie en Werk), Astrid Heijstee (Weesp, Onderwijs & Gezondheid en 
Ondersteuning), Rosalie van Rijn (Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning & 
Participatie en Werk), Maarten Hoelscher (Huizen, Jeugd & Gezondheid en 
Ondersteuning), Karin Walters (Gezondheid & Ondersteuning en Jeugd), Geert 
Jan Hendriks (Jeugd & Onderwijs), Floris Voorink (Hilversum, Bescherming en 
Opvang), Jan Klink (Wijdemeren, Onderwijs), Bert Rebel (Huizen, Participatie en 
Werk), Karin van Hunnik (Laren, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en 
Onderwijs, Participatie en Werk), Annette Wolthers (Hilversum, Onderwijs, Werk 
en Inkomen), Barbara Boudewijnse (Gooise Meren, Gezondheid en 
Ondersteuning & Participatie en Werk), Marlous Verbeek (Huizen, Onderwijs), 
Wilma de Boer (Eemnes, Gezondheid en Ondersteuning, Participatie en Werk, 
Jeugd en Onderwijs). 

Afwezig  

Contactpersoon Saloua Chaara 

E-mail s.chaara@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk  

 
WERK EN INKOMEN 
 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Mededelingen  
 
Noodloket 
Annette Wolthers geeft een korte terugkoppeling van de stand van zaken van het noodloket. De 
stijging van het aantal aanvragen is ten opzichte van de eerste weken van de corona-crisis 
afgevlakt. De arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek is iets harder geraakt dan andere 
arbeidsmarktregio’s. Dit komt vooral door het groot aantal ZZP’ers en door het grote aandeel van de 
getroffen sectoren.  
 
Bestuursopdracht GAD en Tomin 
Tijs Böhm geeft een korte terugkoppeling van de stand van zaken. De energie zit er goed in. Direct 
na het zomerreces volgen de eerste resultaten van de bestuursopdracht. De portefeuillehouders 
geven aan de samenwerking met de GAD opgenomen te willen zien in de toekomstscenario’s van de 
Tomingroep.  
 
Resumé 
Het resumé is vastgesteld.  
 
Conformstukken  
De conformstukken zijn vastgesteld.  

 
Presentatie arbeidsmarktontwikkelingen Gooi en Vechtstreek + gevolgen van corona. 

Saloua Chaara en Tijs Böhm verzorgen bijgevoegde presentatie over de 
arbeidsmarktontwikkelingen in de Gooi en Vechtstreek. De wethouders kunnen zich vinden in de 
richting om om-en-bijscholing/begeleiding te blijven zien als HET instrument waar we de gevolgen 
van corona mee kunnen dempen (zie sheet in bijgevoegde presentatie). Dit geldt ook voor de 
insteek om banen te creëren voor kwetsbare inwoners (die meer op achterstand raken). Via de 
bestuursopdracht samenwerking GAD + Tomingroep. Door banen te creëren bij de GAD en door 
banen te creëren bij de Tomingroep. De portefeuillehouders willen voorstellen uitgewerkt zien die 
uitgaan van deze lijn en die worden gefinancierd uit ruimte die vrijkomt door middelen voor de 
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jongerenvouchers en het innovatiefonds vrij te spelen en door het restant budget van de HHT 
hiervoor in te zetten. Afgesproken is om direct na het zomerreces met concrete voorstellen te 
komen. Het portefeuillehoudersoverleg pleit om de huidige beleidslijnen zoveel als mogelijk te 
handhaven en niet in te zetten op koeswijzigingen. Daar is het te vroeg voor.  
 

 
Werken aan werk en perspectief op werk 

Aan de hand van bijgevoegde sheets worden de wethouders bijgepraat over de stand van zaken van 
de banenafspraak.  

 
Werken aan werk en perspectief op werk 

Er komt een terugkoppeling over werken aan werk en perspectief op werk. De wethouders vragen 
naar de praatplaat. Toegezegd is deze praatplaat in juni met de wethouders te delen. Verder is 
afgesproken dat: 

- Begin juni een brief naar de raden wordt gestuurd over de stand van zaken van perspectief 
op werk en werken aan werk; 

- In deze brief de jaarcijfers van de banenafspraak worden gecommuniceerd. 
- Bij de brief de praatplaat wordt meegestuurd.  

 
Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag. 

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

Mededelingen  
Geen mededelingen 
 
Resumé 
Het resumé is vastgesteld.  
 
Conformstukken  
De conformstukken zijn vastgesteld.  

 
 
Herstelplan 

Binnen het portefeuillehoudersoverleg is afgesproken om het principe van herstel zoveel als 
mogelijk binnen de reguliere projecten en programma’s op te pakken. De bestuurlijke lijn is dus 
(ook) om NIET met een apart herstelplan te komen, maar per programma de gevolgen van corona te 
analyseren en op basis daarvan voorstellen te doen over maatregelen om effecten (efficiënt(er))  te 
dempen. Dit alles zoveel als mogelijk binnen de reguliere samenwerkingsstructuren en gremia die 
we met elkaar kennen.  

 
Doelgroepenvervoer 

De wensen en bedenkingen van gemeenteraden naar aanleiding van het voorstel 
doelgroepenvervoer zijn besproken. Op basis van deze afstemming volgt in het laatste 
portefeuillehoudersoverleg een definitief overzicht van hoe op de verschillende punten wordt 
gereageerd. Vanuit het Algemeen Bestuur volgt er vervolgens een informatiebrief naar 
gemeenteraden waarin aangegeven wordt hoe met de punten van gemeenteraden wordt omgegaan. 
Deze brief wordt vóór het zomerreces naar gemeenteraden gestuurd en bespreekt het 
portefeuillehouderoverleg op 25 juni. Verder vinden er voor het zomerreces nog 2 
portefeuillehoudersoverleggen plaats om hier dieper over door te praten.  

 
Inkoop 

De wethouders zijn bijgepraat over de stand van zaken van de inkoop. Zij stellen het memo ‘Stand 
van zaken inkoop sociaal domein’ vast. De kaders van de taakgerichte financiering jeugd en de 
werkwijze rondom het werken met rondom strategische en kernpartners zijn besproken. De 
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portefeuillehouders steunen de voorgestelde lijn en wachten de voorstellen die hier op eind juni over 
volgen af. 
 
Procesmatig is stilgestaan bij het aanbod van de Regio om bij alle colleges en waar gewenst de 
raden presentaties te houden. De Regio heeft webinars voor raden georganiseerd en van deze 
webinars zijn filmpjes gemaakt. De webinars zijn via de site van de regio door raadsleden terug te 
bekijken. Met portefeuillehouders is afgesproken dat zij het uiterlijk volgende week laten weten als 
er behoefte is aan een toelichting bij de colleges.  

 
Rondvraag 

Wegens gebrek aan tijd en behoefte om goed stil te staan bij met name het proces en de 
afstemming met gemeenteraden is dit agendapunt doorgeschoven naar een extra overleg van 
volgende week.  

 
Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag. 

 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Mededelingen  
Geen mededelingen.  
 
Resumé 
Het resumé is vastgesteld.  
 
Conformstukken  
Er zijn geen conformstukken.  

 
Onderwijs 

Er zijn geen onderwerpen aangedragen voor het onderdeel onderwijs. Mede wegens tijdgebrek 
wordt hier tijdens de vergadering niet extra naar gevraagd. Over twee weken vindt er een bestuurlijk 
overleg plaats tussen de wethouders onderwijs en de onderwijsbesturen.  

 
Rondvraag 

Geen punten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


