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WERK EN INKOMEN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen
Geen.
Agenda, resumé & Conformstukken
Agenda, resumé en conformstukken zijn vastgesteld
Stand van zaken van Werken aan Werk en perspectief op Werk
Tijs Böhm en Petra Kamp geven een presentatie bij de stand van zaken van Werken aan Werk en
Perspectief op Werk. Deze presentatie is opgenomen in de bijlage van dit resumé. De
portefeuillehouders kunnen zich vinden in de uitwerking en spreken hun complimenten uit voor de
uitwerking. Zij spreken af:
Annette Wolthers ondertekent namens de portefeuillehouders een intentieovereenkomst
met zorgpartijen. Door dit te doen wordt het commitment uitgesproken om hier stevig op
samen te werken. Annette Wolters heeft van portefeuillehouders om dit verder af te
wikkelen.
Het totale pakket aan bijstellingsprojecten wordt in december aan de portefeuillehouders
voorgelegd. Bij het collegevoorstel dat naar de colleges gaat wordt een informatiebrief voor
raden gevoegd waarin de laatste stand van zaken wordt beschreven.
Mobiliteitsdienstverlening
De portefeuillehouders stemmen in met het voorstel mobiliteitsdienstverlening. Zij geven de
volgende aandachtspunten mee:
De werkgeversbenadering moeten we goed blijven monitoren. De portefeuillehouders willen
in januari wat uitgebreider bijgepraat worden over de stand van zaken van het
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Werkgeversservicepunt.
Het is daarnaast essentieel dat we – in het licht van de mobiliteitsdienstverlening- goed
blijven volgen wat er onder werkgevers en ZZP’ers leeft. De verdere uitvoering van het plan
moet aansluiten bij de vraag van werkgevers en ZZP’ers. Afgesproken is dat dit
meegenomen wordt bij de uitwerking.

Richting plan van aanpak Laaggeletterdheid G&V
Regio’s moeten een gezamenlijk plan voor de aanpak van laaggeletterdheid opstellen. Voor de
uitvoering wordt door het Rijk – voor de duur van 2 jaar- een subsidie van 80.000 euro per jaar
beschikbaar gesteld.
In samenwerking met taalaanbieders, bibliotheken, inwoners en gemeenten is voor de Gooi en
Vechtstreek een conceptplan ontwikkeld waarvan de vraag is of de portefeuillehouders zich in de
richting kunnen vinden. De portefeuillehouders geven aan dat dit het geval is. Voor de eindversie
geven zij twee suggesties mee:
Maak een korte samenvatting van het plan met daarin een beschrijving van de belangrijkste
maatregelen en acties.
Er moet aandacht komen voor het vinden van laaggelettederden. Hoe bereiken we ze?
Het plan komt in december ter (conform) vaststelling terug bij het portefeuillehouders.
Rondvraag
Geen punten.

SOCIAAL DOMEIN
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen
De wethouders worden kort bijgepraat over de stand van zaken van de inkoop. Op de vrijdag voor
het portefeuillehoudersoverleg heeft er een uitgebreide bijpraat-sessie plaatsgevonden. Verder is
afgesproken dat er een informatiebrief komt over de fusie van Amaris en TGVS.
Agenda, resumé & Conformstukken
Agenda, resumé en conformstukken zijn vastgesteld
Bestuursopdracht naar een financieel gezond sociaal domein
Vanaf 2019 zien de gemeenten in Gooi en Vechtstreek het financiële beeld in het sociaal domein
snel veranderen. Oorzaken voor de groei zijn een veranderende arbeidsmarkt, Rijksbeleid (invoering
abonnementstarief) , de beweging naar zorg aan huis en een gemeentelijke toegang die dichtbij
inwoners staat. Van de gemeentelijke uitgaven voor regionale voorzieningen gaat 87% naar
ambulante jeugdhulp, 24 uurs verblijf, huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en beschermd
wonen. Het advies is om de verkenning naar kostenbesparing te concentreren op deze
voorzieningen en daarbij een aantal maatregelen te nemen die leiden tot een betere
kostenbeheersing voor gemeenten, inwoners en zorgorganisaties in het sociaal domein.
Hans Uneken en Willemijn Groot sluiten aan voor een toelichting. Willemijn groot sluit aan om het
initiatief van Hilversum toe te lichten waarbij KPMG onderzoek doet naar de samenwerking in het
sociaal domein.
De portefeuillehouders bespreken de eerste richting van de uitwerking van de bestuursopdracht
‘Naar een financieel gezond sociaal domein’. Het doel van de bespreking nu is om op hoofdlijnen de
richting van de handelingsperspectieven te bespreken. Het gaat echt om een eerste kennismaking
met de gedachtelijnen en niet om richtinggevende uitspraken en/of besluiten. Het inhoudelijk
afwegen en bespreken van de maatregelen zelf volgt later. De wethouders geven het volgende mee:
Er is veel waardering voor het stuk dat is opgesteld en de wijze waarop de vraagstukken en
voorstellen zijn uitgewerkt.
Aandachtspunt is hoe we de uitvoering van de verkenningen straks krijgen georganiseerd.
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Een voldoende inzet van capaciteit wordt als randvoorwaarde benoemd om de uitvoering
van de opdracht te laten slapen.
Begin met resultaten die snel te behalen zijn. Start niet met juist de moeilijkste
vraagstukken.
Er moet meer tijd zijn voor beeldvorming. Portefeuillehouders willen vóór het
portefeuillehoudersoverleg van 10 december nog investeren in gezamelijke beeldvorming,
zonder dat meteen besluitvorming nodig is.
Over de positie van KPMG in de verkenningen willen de portefeuillehouders nader in
gesprek. Wethouder Walters zegt toe de stukken van het recent onderzoek in Hilversum
naar de wethouders te sturen.

Bescherming en opvang
De wethouders hebben kennis genomen van de presentatie van de stand van zaken die met de
stukken is meegestuurd. Dit zodat portefeuillehouders beeld hebben van waar de ontwikkeling van
het beleidsplan staat. Er wordt gewerkt aan een houstkoolschets met daarin een eerste richting van
het beleidsplan. Deze schets wordt in december aan de portefeuillehouders voorgelegd, zodat zij
richting kunnen geven. Daarna wordt aan raden gevraagd om input te geven, zodat raden op
voorhand voldoende ruimte hebben om op inhoud te sturen.
Er wordt een gezamenlijk gesprek gepland tussen wethouders sociaal domein en wethouders
wonen. Dit overleg vindt begin januari plaats en gaat over vraagstukken die nodig zijn om de
ambulantisering van beschermd wonen mogelijk te maken. De portefeuillehouders geven aan
specifiek een beeld te willen krijgen van de werking van de huisvestingsverordening. Wat gaat goed?
Wat gaat minder goed? En liggen er knelpunten in het beleid, of bevinden de vraagstukken zich meer
op het uitvoerende niveau?
Verder geven de portefeuillehouders aan de discussie over solidariteit snel verder te willen voeren.
Hier is in september een eerste begin mee gemaakt. Na de sessie met de wethouders wonen moet
hier een vervolg op komen.
Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.
JEUGD EN ONDERWIJS
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken
Mededelingen
In verband met de afwezigheid van Karin van Hunnik worden de mededelingen die zij zou doen
doorgeschoven naar het volgend overleg.
Stand van zaken Veilig Thuis:
Nina Hille Ris- Lambers schuift aan om de portefeuillehouders kort bij te praten over de stand van
zaken van Veilig Thuis.
Stand van Zaken Jeugd en Gezin
Joek Boomsma schuift aan om de portefeuillehouders kort bij te praten over de stand van zaken
van Jeugd en Gezin.
Resumé
Het resumé is vastgesteld.
Conformstukken
De conformstukken zijn vastgesteld.
Pilot Onderwijs Zorg
De portefeuillehouders bespreken het voorstel over de pilot op de Donnerschool. Het betreft nu een
richtinggevend gesprek. Het definitief voorstel komt in november apart ter vaststelling bij de
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portefeuillehouders terug. Nu wordt gevraagd om de richting van het voorstel te bespreken, het aan
te geven als er aandachtspunten zijn en het te benoemen als er aanvullende informatie nodig is om
tot besluitvorming over te kunnen gaan. De portefeuillehouders geven aan:
1. Zich te kunnen vinden in de lijn van het voorstel.
2. Scenario 1A ligt het meest voor de hand.
3. De portefeuillehouders geven aan sterk achter het voornemen te staan om de bekostiging
voor kinderen buiten de regio door de gemeenten van herkomst plaats te laten vinden. Dit
valt onder de zorgplicht van de eigen gemeente en moet zo ook met de betreffende
gemeenten worden gecommuniceerd. Daar waar gemeenten niet meebetalen aan de
voorziening, vallen ze buiten de scope van de pilot en is het aan de school om het kind door
te verwijzen naar de toegang van de eigen gemeenten om een eventuele andere vorm van
hulp aan te vragen.
4. Huizen heeft aan de voorkeur te geven aan een looptijd van twee jaar voor de pilot. Andere
gemeenten stellen voor om een periode van 4 jaar te hanteren.
Kamers met aandacht
De portefeuillehouders stemmen in met het voorstel. Zij geven het volgende mee:
De intentie is om bij goede resultaten voor een langere termijn door te gaan.
Er moet een goede planning voor de evaluatie komen dat ook breed moet worden
gecommuniceerd. In de planning moet duidelijk worden opgenomen wanneer de evaluatie
plaatsvindt en op welk moment besluitvorming over het vervolg gewenst is.
Stand van zaken Productief Leren
De stand van zaken van productief leren is besproken. De portefeuillehouders willen in december
definitieve besluiten nemen over het doorgaan of stoppen met de pilot.
Huizen geeft aan dat productief leren niet in de begroting is opgenomen en het moeilijk wordt om
dekking te vinden. Andere bestuurders geven aan waarschijnlijk dekking te kunnen vinden voor
continueren voor 4 jaar. De portefeuillehouders stemmen intern af over of er dekking gevonden kan
worden voor productief leren en willen bij het eerstvolgend overleg besluiten nemen over het
vervolg.
Rondvraag
BINK en Mediakinderopvang
Annette Wolters en Karin Walters geven aan dat zij signalen krijgen dat bij deze organisaties
knelpunten ontstaan nar aanleiding van de inkoop. Verzoek om dit na te gaan en aan Annette
Wolters en Karin Walters terug te koppelen wat er speelt en of er oplossingen af te spreken zijn.
Doelgroepenvervoer
Jan Klink geeft aan graag bijgepraat te willen worden over het doelgroepenvervoer. Afgesproken is
dat dit bij het volgend portefeuillehoudersoverleg aan de orde komt.

Afspraken uit extra portefeuillehoudersoverleggen:
Pilot Donnerschool
Op 19 november heeft het portefeuillehoudersoverleg een aanvullend overleg gevoerd over specifiek
de pilot op de Donnerschool. Het portefeuillehoudersoverleg is akkoord gegaan met het voorstel en
stemt ermee in dat de pilot voor 4 jaar wordt verlengd. Hierbij is aangegeven dat over 2 jaar een
tussenevaluatie moet worden uitgevoerd waaruit blijkt of de pilot voldoende tegemoet komt aan de
doelen waar het voor is ingezet. Tevens is afgesproken dat hier op ambtelijk niveau een evaluatiekader
voor wordt uitgewerkt dat ter informatie met het portefeuillehoudersoverleg is gedeeld. Het kader
moet het verschil tussen de eind-evaluatie en de tussenevaluatie schetsen.
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Voorzitterschap Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Jeugd
Op 26 november heeft het portefeuillehoudersoverleg bekrachtigd dat Geert-Jan Hendriks het
voorzitterschap van het portefeuilehoudersoverleg jeugd en onderwijs overneemt tot hier structurele
afspraken over zijn.
Tussenoplossingen Dagbesteding
Op vrijdag 13 oktober spraken portefeuillehouders af dat:
Het kader dat op 12-11-2020 om 20:29 naar portefeuillehouders is gestuurd, akkoord
bevonden is. Op basis van deze kaders worden de verdere afspraken gemaakt met de
betreffende vijf aanbieders. Deze afspraken worden per aanbieder uitgewerkt.
Het gezamenlijke persbericht dat op 12-11 met portefeuillehouders is gedeeld wordt
aangepast en op 13 november uitgestuurd.
Geert Jan Hendriks, Astrid Heijstee en Karin Walters hebben op 13 november nog een kort
afstemmomentje met aanbieders. Daarin wordt afgestemd over de kaders voor de afspraken,
het te voeren proces en het gezamenlijk persbericht.
Afgesproken is de afspraken met aanbieders op uiterlijk 26 november af te ronden.
Vervolgens worden de afspraken samen met een collegevoorstel naar gemeenten gestuurd,
zodat dit ingerout kan worden. Bestuurders vragen hun directieleden of beleidsadviseurs dit
intern te coördineren.
In verband met de snelheid wordt de financiële afstemming intern opgepakt. Dit betekent dat
er geen extra overleggen komen om over het voorstel af te stemmen. Tenzij er buiten de
bovengenoemde kaders getreden moet worden of tenzij één van de portefeuillehouders na
verzending van het voorstel dit wenst.
Het collegevoorstel wordt voorafgaand aan inrouting afgestemd met de voorzitters van het
portefeuillehoudersoverleg.
Tussenoplossing BSO+
Via de beleidsadviseurs is met portefeuillehouders afgestemd over het tijdelijk continueren van BSO+.
Alle portefeuillehouders hebben inmiddels (via hun beleidsadviseurs) teruggekoppeld dat de nodige
investering van in totaal 30.000 euro akkoord is.
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