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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 11 februari 2021 
 

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

Participatie en Werk), Astrid Heijstee (Weesp, Onderwijs & 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), Ton stam (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), Rosalie van Rijn (Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning & 
Participatie en Werk), Maarten Hoelscher (Huizen, Jeugd & Gezondheid en 
Ondersteuning), Karin van Hunnik (Laren, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd 
en Onderwijs, Participatie en Werk) 

Afwezig - 

Contactpersoon Saloua Chaara 

E-mail s.chaara@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 20.0004389 

 
 
SOCIAAL DOMEIN 
 
Agenda, mededelingen, conformstukken 

Mededelingen 
 
Verkenningen 
Portefeuillehouders hebben afgestemd over wanneer de verkenningen door de gemeenteraden 
worden behandeld. In Hilversum is de behandeling geweest. In Blaricum, Huizen, Eemnes en 
Wijdemeren is de behandeling in maart. De raad van Gooise Meren bespreekt de verkenningen in 
april. De gemeente Weesp doorloopt   geen zienswijzeprocedure.  
 
Betrokkenheid portefeuillehouders bij taakstelling Regio 
Portefeuillehouders willen bespreken hoe zij betrokken worden bij het invullen van de taakstelling 
van de Regio. Zij spreken af dat er een extra bijpraatoverleg komt voor portefeuillehouders over het 
proces en invulling van de taakstelling.  
 
Handhaving en toezicht 
Bij de vaststelling van het resumé geeft Maarten Hoelscher aan een aantal uitvoeringstechnische 
aanvullingen bij het plan toezicht en handhaving te hebben. Hij stemt hierover af met Rinelle van den 
Top. 

 
Stand zaken inkoop 

Wethouders worden bijgepraat over de laatste stand van zaken van de inkoop:  
 
1. Stand van zaken herplaatsen inwoners van aanbieders naar uitloopovereenkomst naar aanbieders 
met een structurele overeenkomst.  
Over de aanpak rondom het herplaatsen hebben inkoop en contractbeheer en uitvoeringsdiensten 
afspraken gemaakt. Dit proces loopt.  
 
2.  Stand van zaken samenwerkingsafspraken partners 
Het proces loopt over het algemeen volgens schema. Er zijn nog wel een aantal financiële 
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vraagstukken bij aanbieders. Daar volgen voorstellen/discussiestukken voor.  
 
3. Stand van zaken juridische vraagstukken 
De wethouders worden bijgepraat over de stand van zaken van een aantal juridische processen.  
 
4. Strategisch partnerschap en de evaluatie van de inkoop 
De portefeuillehouders vragen naar de stand van zaken van de invulling van het strategisch 
partnerschap. Het directieoverleg is bezig met het uitwerken van voorstellen over de invulling 
hiervan. Het portefeuillehoudersoverleg ziet de uitwerking van voorstellen graag op korte termijn 
tegemoet.  
 

 
Additioneel onderzoek KPMG 

De portefeuillehouders hebben er behoefte aan om eerst over het waarom en wat te spreken 
alvorens er uitgebreid over het hoe wordt gesproken. Portefeuillehouders geven aan een evaluatie te 
willen naar de uitgevoerde inkooptrajecten. Maar willen een evaluatie/onderzoek op dit moment niet 
breder trekken naar het samenwerkingsmodel/ het inkoopmodel van zorg en ondersteuning. 
Tenslotte geven portefeuillehouders aan dat het al dan niet uitvoeren van een dergelijk onderzoek 
een bestuurlijke afweging is. Afgesproken is dat het directieoverleg de aanpak van dit vraagstuk 
verder oppakt en een procesvoorstel doet.   

 
Doelgroepenvervoer 

De stand van zaken rondom het doelgroepenvervoer is besproken. Dit is aan de hand van 
bijgevoegde presentatie gebeurd. Richard Hop is aangesloten om zich voor te stellen.  

 
 
Rondvraag 

 
WEB 
Barbara Boudewijnse geeft aan bij het volgend portefeuillehoudersoverleg de voortgang van de WEB 
te willen bespreken. Dit is afgesproken.  
 
LHBTI beleid 
Rosalie van Rijn vraagt zich af of het zinvol is om intergemeentelijk af te stemmen over het LHBTI 
beleid. Moet er bijvoorbeeld niet een regionale werkgroep voor komen? Karin Walters geeft aan dat 
zij al werkt met een werkgroep die misschien ook op regionaal niveau kan opereren. Karin Walters 
legt dit aan de werkgroep. Voor. Karin Walters en Rosalie van Rijn stemmen met elkaar af over de 
aanpak rondom de afstemming over het LHBTI beleid.  
 
Toezicht 
Onafhankelijkheid. Kan het ander gepositioneerd worden? Komt de volgende keer terug.  
 
Verslagen UO en DO 
Maarten Hoelscher wil de resumés van het DO en UO ter kennisname ontvangen om de 
gezamenlijke advisering van die gremia te kunnen volgen. Binnenkort komen de voorzitters van de 
portefeuillehoudersoverleggen, het DO en het UO bij elkaar om de planning voor de komende tijd 
door te spreken. Hier wordt ook afgestemd over dit verzoek.  

 
Rondvraag 

Geen punten.  
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Gezondheid en Ondersteuning  
 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Mededelingen  
Geen.  
 
Vaststellen agenda, resumé en conformstukken  
De agenda, resumé en conformstukken zijn vastgesteld.  
 

 
 
Beleidsplan B&O 

De portefeuillehouders gaan akkoord met de richting. Zij geven de volgende aanvullingen mee:  
- Het belang van preventie moet explicieter worden gemaakt. 
- Tekst opnemen over de gevolgen van corona.  
- Per maatregel beschrijven hoe de sturing plaatsvindt. 
- Akkoord  met de beschreven lijn voor solidariteitsafspraken. Wel geeft Huizen aan dat bij de 
uitwerking van deze afspraken lokale preventieve activiteiten moeten meewegen.  
- Akkoord om de adviesraden samen om advies te vragen.  
- De begroting is onder voorbehoud. Bij de presentatie naar raden duidelijk de disclaimer opnemen 
dat er nog aanpassingen kunnen komen.  
- Het met Rijksmiddelen financieren van Veilig Thuis, zodat hierdoor de gemeentelijke bijdrage 
verlaagd kan worden, wordt gesteund. Mits dit past in de begroting van het beleidsplan.  
- Het portefeuillehoudersoverleg stemt er niet mee in dat adviesraden en gemeenteraden gelijktijdig 
om input wordt gevraagd. Verzoek is om het advies van adviesraden vóór verzending naar 
gemeenteraden op te vragen. De portefeuillehouders willen dat de versie waarin de input van het 
do/pfho zoveel als mogelijk verwerkt is, naar de adviesraden gaat. Als het nodig is wordt verzending 
naar raden voor input met een week of twee weken uitgesteld.  Vast staat wel dat de adviezen van 
adviesraden bij de stukken voor gemeenteraden meegestuurd moeten worden.  
Verder is afgesproken dat bij het volgend portefeuillehoudersoverleg het beleidsplan opnieuw op de 
agenda komt voordat het voor een zienswijze naar de gemeenteraden gaat.  
 
De portefeuillehouders gaan akkoord met het voorstel Monitor Sociaal Kwetsbare groepen.  

 
 
Stand van zaken GGD 

Dit onderdeel is geschrapt. De terugkoppeling volgt per e-mail.  

 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Mededelingen en vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Vaststellen agenda, resumé en conformstukken  
De agenda, resumé en conformstukken zijn vastgesteld. 
 
Jeugd en gezin 
De portefeuillehouders willen geïnformeerd worden over de spreekuren van jeugd en gezin en hoe 
dit verloopt. Verzoek om hier een mail over te sturen.  
 
Muziek in de klas 
Muziek in de klas heeft Geert Jan Hendriks benaderd. Zij zijn bezig met het uitwerken van een 
muziekakkoord met gemeenten. Geert Jan Hendriks stelt voor om Muziek in de klas uit te nodigen 
voor een korte presentatie bij het volgend pfho. Dit is akkoord. Bij het volgend PFHO volgt een korte 
presentatie van muziek in de klas.  
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Tussenvoorziening 

Het portefeuillehoudersoverleg stemt in met het voorstel.  

 
Onderwijs 

Er is een bestuurlijk overleg onderwijs geweest. In dit overleg is gesproken over het onderwijs-
zorgkader. Florentine Loeb werkt het kader verder uit en legt dit in mei voor aan de 
portefeuillehouders sociaal domein.  
 
Noodopvang 
Marloek de Greeff sluit aan om kort terug te blikken op de noodopvang tijdens de scholensluiting. Al 
met al hebben gemeenten, kinderopvangorganisaties en scholen weer buitengewoon goed 
samengewerkt om de noodopvang handen en voeten te geven. Van de noodopvang volgt een 
eindevaluatie.  

 
 
Rondvraag 

Geen punten. 

 
 
 


