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PARTICIPATIE, WERK EN INKOMEN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld.
Werken aan Werk en Perspectief op Werk
Stand van zaken
De stand van zaken van beide programma’s wordt bespreken. Het portefeuillehoudersoverleg is
tevreden met de voortgang die wordt geboekt.
Bijstelling
Wegens de gevolgen van de coronamaatregelen op de economie, hebben de portefeuillehouders
gevraagd om de programma’s Werken aan Werk en Perspectief op Werk bij te stellen. Dit zodat de
werkgelegenheidsmaatregelen zo goed als mogelijk aansluiten bij de huidige arbeidsmarktsituatie.
Daarom zijn er bijstellingsvoorstellen uitgewerkt, waarvan de richting in het
portefeuillehoudersoverleg is besproken. Definitieve voorstellen over de bijstelling van programma’s
volgen in november 2020.
De portefeuillehouders kunnen zich in de richting van de bijstellingsvoorstellen. Wel roept de
voorzitter op om het voorstel mobiliteitsdienstverlening met sneller vast te stellen. Zij geeft aan dat
dit voorstel zo snel als mogelijk geïmplementeerd moet worden, juist omdat hier in de Werkkamer
en bij het UWV veel enthousiasme over is. De portefeuillehouders delen dit standpunt. Daarom
heeft het portefeuillehoudersoverleg afgesproken om – vooruitlopend op het totale bijstellingspakket
dat in november 2020 aan wethouders wordt voorgelegd- het voorstel over de
mobiliteitsdienstverlening in oktober al definitief te behandelen. Zodat in november gestart kan
worden met de uitrol. In november kunnen de overige voorstellen volgen.
Informatiebrief voor gemeenteraden
Over de stand van zaken van de programma’s Werken aan Werk en Perspectief op Werk is een
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informatiebrief voor raden gemaakt. De portefeuillehouders stemmen ermee in dat deze brief naar
gemeenteraden wordt gestuurd.
Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen
Subsidieaanvraag versterken aanpak personen met verward gedrag
Gemeenten hebben de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om de aanpak rondom
personen met verward gedrag te versterken. De aanvraagtermijnen hiervoor zijn heel kort. Over de
invulling van de subsidieaanvraag stemmen de lokale beleidsadviseurs lokaal met
portefeuillehouders. Wanneer er een gezamenlijk definitief voorstel voorligt waar ambtelijk
overeenstemming over lijkt te zijn, wordt de aanvraag – naast de lokale afstemming - via een
conformprocedure per e-mail aan de portefeuillehouders voorgelegd. Dan is er altijd de
mogelijkheid om in de richting van elkaar te reageren als portefeuillehouders nog wezenlijke punten
hebben bij de subsidieaanvraag. Als aan de voorkant blijkt dat er geen sprake is van een
eenduidige lijn, volgt een overleg met portefeuillehouders om knopen door te hakken. De
portefeuillehouders kunnen zich in dit procesvoorstel vinden.
Subsidieaanvraag voorkomen en oplossen van dakloosheid
De subsidieaanvraag voor het voorkomen en oplossen van dakloosheid is ingediend bij het
ministerie. Wethouder Voorink geeft aan hierover een informatiebrief naar zijn gemeenteraad te
willen sturen. Afgesproken is dat alle gemeenten dit doen. Wanneer er uitsluitsel is over de
eventuele toekenning van de aangevraagde middelen, volgt over dit feit opnieuw een brief aan
gemeenteraden.
Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld..
Richting uitgangspunten solidariteit B&O
Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft aangegeven het vraagstuk van onderlinge
solidariteit rondom beschermd wonen met prioriteit handen en voeten te willen geven.
Portefeuillehouders ervaren dat het gebrek aan (stevigere) onderlinge afspraken over solidariteit, de
realisatie van gezamenlijke ambities rondom de bescherming en opvang van kwetsbare inwoners,
in de weg staat. Zo zien we bijvoorbeeld dat de ambities uit het ambulantiseringsplan bescherming
en opvang moeilijk van de grond komen. Daarom hebben de portefeuillehouders de Regio
gevraagd om het gesprek over solidariteit voor te bereiden. Zij hebben aangegeven in het vierde
kwartaal van dit jaar solidariteitsafspraken vast te willen stellen.
Op basis van een memo en bijgevoegde presentatie nemen portefeuillehouders de knelpunten
door. De portefeuillehouders geven aan voorafgaand aan het gesprek over oplossingsrichtingen,
eerst meer aandacht te willen geven aan een diepgaand gedeeld beeld: Wat is de concrete situatie
(onderbouwd met cijfers en bedragen) in de afzonderlijke gemeenten? Welke gemeente draagt hoe
bij aan de ambulantisering (inclusief preventieve maatregelen)? Hoe zit het feitelijk met de
beschikbaarheid van sociale huurwoningen en wooninitiatieven? Hoe zit het met beschikbaar
zorgvastgoed? Wat doen gemeenten in termen van preventie? Wat zijn de grootste knelpunten in
de regio? Op basis van deze beeldvorming willen portefeuillehouders de stap zetten naar de
oplossingsrichtingen en prioriteiten. Portefeuillehouders vragen de Regio in oktober/begin
november een beeldvormende sessie te beleggen waar wethouders wonen bij uitgenodigd worden.
Na deze beeldvormende sessie volgen richtinggevende gesprekken over oplossingsrichtingen en
daarna uiteindelijk voorstellen. Bij de beeldvormende sessie in oktober/november wordt tevens
samen met wethouders wonen afgestemd over het te voeren proces en de planning.
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Rondvraag
Geen punten.

SOCIAAL DOMEIN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen
Geen mededelingen.
Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld.
Inkoop
Stand van zaken inkoop
De stand van zaken van de inkoop wordt kort toegelicht. Een dag voor het
portefeuillehoudersoverleg zijn de nota’s van inlichtingen besproken. Tijdens die sessie is al
uitgebreid ingegaan op de stand van zaken.
Partnerschap met aanbieders
Verschillende aanbieders nemen contact op met de portefeuillehouders over de invulling van het
partnerschap. Daarom hebben een aantal portefeuillehouders in de aanloop naar het
portefeuillehoudersoverleg aangegeven verder in gesprek te willen over de invulling van dit
partnerschap. Met wie wordt op bestuurlijk niveau gesproken? Waarover? Hoe vaak? Wat zijn de
behoeften van de portefeuillehouders sociaal domein? De uitkomsten zijn als volgt:
- Voor portefeuillehouders zijn strategische partners: partners die bijdragen aan de
transformatie in het sociaal domein, zichzelf ook opstellen als strategisch partner, partijen
die van invloed zijn op/een grote bijdrage leveren aan het zorglandschap en partijen die
beschikken over speciale deskundigheid en/of innovatie.
- De portefeuillehouders spreken af om in duo’s aanspreekpunt te vormen voor bestuurders
van zorgorganisaties die strategisch partner zijn en in ieder geval elk half jaar met deze
partners om de tafel te gaan.
- De portefeuillehouders geven aan wel echt alleen bestuurlijke vraagstukken te willen
bespreken. Vraagstukken die gaan over bedrijfsvoering en/of uitvoering horen thuis bij het
contractbeheer en/of het directieoverleg/het uitvoeringsoverleg. Verzoek aan de Regio is
om dit verder met het directieoverleg en het uitvoeringsoverleg uit te werken.
- De portefeuillehouders willen in het laatste kwartaal de invulling van het partnerschap
vaststellen en de afgesproken lijn ook expliciet met aanbieders communiceren.
Afwikkeling brief Youké
Youké heeft gemeenten een brief gestuurd waarin Youké haar zorgen uit over de door haar ervaren
administratieve lastendruk. Ook pleit zij in de brief voor een bestuurlijk overleg om de knelpunten en
oplossingsrichtingen te bespreken. Het portefeuillehoudersoverleg heeft aangegeven na de standstill termijn van de lopende inkooptrajecten in gesprek te willen treden met Youké. Dit gesprek vindt
in september plaats met een kleine afvaardiging uit het portefeuillehoudersoverleg.
Tarieven hulpmiddelen
Het voorstel tarieven hulpmiddelen wordt vastgesteld. Het voorstel kan worden doorgeleid naar
colleges.
Tarieven verblijf
Het voorstel tarieven verblijf wordt vastgesteld. Het voorstel kan worden doorgeleid naar colleges.

Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.
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JEIGD & ONDERWIJS
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen

Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld.
Voorbereiden bestuurlijk overleg
De agenda voor het bestuurlijk overleg onderwijs is akkoord. Afgesproken is met een kleine
afvaardiging uit het portefeuillehoudersoverleg het bestuurlijk overleg verder voor te bereiden. De
portefeuillehouders vragen tevens:
- Om een gezamenlijk ambtelijk advies van de adviseurs onderwijs voor de wethouders
onderwijs. De Regio verzorgt dit en stemt hierover af met de beleidsadviseurs.
- In het bestuurlijk overleg met het onderwijs procesafspraken te maken over de evaluatie
van de noodopvang. Hier moet snel een bestuurlijke sessie voor komen.
- De onderwijsagenda moet standaard op de agenda van het bestuurlijk overleg komen. De
onderwijsagenda vormt toch de basis voor de samenwerking en de stand van zaken moet
steeds aan de orde komen.
Extra agendapunt o.v.v. de voorzitter: Productief Leren
Naar aanleiding van het resumé geeft wethouder Wolthers aan dat het te kort is om Productief
Leren met een jaar te verlengen. Het ROC moet snel weten waar ze aan toe is en het in Q1 van
2021 nemen van besluiten is te laat. Daarnaast gaat een extra evaluatie en gaan extra overleggen
met het ROC/over productief leren niet meer informatie opleveren dan nu al beschikbaar is. De
portefeuillehouders geven aan de intentie te hebben productief leren structureler uit te voeren, maar
zien nu vooral financiële beperkingen om toezeggingen te doen over een structurele uitvoering van
productief leren. Op verzoek van de voorzitter spreken de portefeuillehouders het volgende af:
- De Regio doet op verzoek van de portefeuillehouders een uitvraag onder de financieel
adviseurs van gemeenten om te verkennen in hoeverre er dekking is/gevonden kan worden
voor productief leren.
- Bij het volgend portefeuillehoudersoverleg komt het voorstel van juli – aangevuld met de
uitkomsten van bovenstaande uitvraag - terug op de agenda van het
portefeuillehoudersoverleg, zodat het portefeuillehoudersoverleg dan (in plaats van in Q1
van 2021) kan bepalen of productief leren structureler vorm krijgt.

Doorbraaktafel Jeugd
Het voorstel doorbraaktafel wordt goedgekeurd. Wel met dien verstande dat een algemene
inschatting wordt opgenomen van hoeveel uithuisplaatsingen de doorbraaktafel kan voorkomen en
wat hiervan de financiële winsten zijn. Afgesproken is dat hier een inschatting van opgenomen
wordt. Deze inschatting wordt bij de evaluatie van de doorbraaktafel mede gebruikt om de mate van
succes vast te stellen.

Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.
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