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SOCIAAL DOMEIN
Agenda, resumé , mededelingen en conformstukken
Vaststellen agenda en resumé
De agenda wordt uitgebreid met de stand van zaken Inkoop en vervolgens is deze vastgesteld.
In het resumé staat vermeld dat Karin Walters met een voorstel komt over hoe we het beste om
kunnen gaan met de proeftuintjes VVT, qua financiering en ook of dit lokaal of regionaal kan worden
opgepakt. Zij stemt af met de Regio hoe dit het beste vorm te geven.
Mededelingen
Astrid Heijstee is voorzitter in plaats van Geert-Jan Hendriks. Zij wisselen elkaar af.
Floris Voorink deelt mede dat hij een werkbezoek heeft gebracht aan de vrouwenopvang het Oranje
Huis in Almere. De gegeven presentaties worden aan de leden van het PFHO gestuurd.
Rosalie van Rijn vraagt hoe het staat met het vervolg op de Verkenningen naar een financieel
gezond sociaal domein. De zienswijzen zijn binnen, evenals de input van de aanbieders. De
vervolgnotitie komt in het PFHO van 30 juni.
Eind mei is de Stichting Gooi-en Vechtstreek Inclusief opgericht. Dit is een uitbreiding van de
werkgrope Hilversum Inclusief. Op 15 juni vindt er een talkshow plaats als aftrap, waar Rosalie van
Rijn, Maarten Hoelscher, Karin Walters en Barbara Boudewijnse aan meedoen.
Nu de corona maatregelen stap voor stap worden versoepeld komt de vraag op tafel of we na het
zomerreces digitaal blijven vergaderen of weer fysiek bijeen komen. Beide opties hebben voor-en
nadelen. Er wordt afgesproken voorlopig om en om te doen, waarbij het overleg van september
fysiek zal zijn.
Bestrijding van zorgfraude binnen het sociaal domein
Het PFHO is akkoord met het voorstel. Meegegeven punten:

Pagina 1 van 4






De organisatie wordt goed ingericht;
Dit gaat niet alleen over gecontracteerde aanbieders, maar ook over Persoons Gebonden
Budget;
Betrekken van aanbieders;
Het versterken van de communicatie omtrent (vermoeden van) fraude meldingen door
inwoners en aanbieders.

Stand van zaken Inkoop en Contractbeheer
Briedis
Het faillissement van Briedis is uitgesproken. Inkoop en Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
heeft full focus op de continuïteit en richt zich op een versnelde en zorgvuldige overdracht van
dossiers, zodat geen van de jongeren tussen wal en schip raakt.
Forensische zorg
Er zijn afspraken gemaakt tot en met 2022. Een voorstel m.b.t. deze afspraken wordt voorgelegd
aan de portefeuillehouders middels een schriftelijke ronde.
Planning Beleidsplan Bescherming en Opvang
In de voorgelegde memo staan goede argumenten om het beleidsplan nog in 2021 vast te stellen.
Door de planning in de besluitvorming in het vierde kwartaal naar voren te halen, kan dit worden
gerealiseerd. Hiermee wordt ingestemd.
Proef nieuwe werkwijze besluitvorming
De nieuwe voorgestelde werkwijze van betere aansluiting van directieoverleg op het
portefeuillehouders overleg kan als pilot doorgang vinden voor de komende overlegronde. Daarna
evalueren zowel het DO als het PFHO of deze werkwijze van toegevoegde waarde is. Tevens wordt
meegegeven dat de criteria voor de voorgestelde werkwijze helder moeten zijn.
Rondvraag
In het PFHO van 16 september houden Barbara Boudewijnse en Nico Schimmel een presentatie
over de Taskforce Wonen en Zorg. Beide wethouders zijn ambassadeur van deze taskforce.
De portefeuillehouders willen graag zicht op de wachtlijsten (jeugdzorg). Het is op dit moment niet
duidelijk wat de situatie is. Het PFHO vraagt of de Regio dit kan faciliteren. Het onderwerp komt in
september op de agenda.

WERK EN INKOMEN
Agenda, resumé, mededelingen en conformstukken
Vaststellen agenda en resumé
Een extra agendapunt is toegevoegd: presentatie over het regionale mobiliteitsteam. De reden van
de toevoeging is dat hiermee reeds in juli wordt gestart. De agenda is daarmee vastgesteld.
Het resumé is vastgesteld.
Mededelingen
Geen mededelingen.
Regionaal mobiliteitsteam
In de zomer van 2021 gaan 35 regionale mobiliteitsteams mensen helpen bij het vinden van nieuw
werk. Het gaat om mensen die door de coronacrisis nu of straks geen werk hebben. Starters op de
arbeidsmarkt en mensen met een taalachterstand krijgen hierbij extra aandacht. Onze regio doet
hieraan mee.
Dit initiatief staat niet op zich, maar is complementair aan bestaande initiatieven. Daarnaast kunnen
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nu ook zzp’ers en niet-uitkeringsgerechtigden worden geholpen. De juiste stakeholders zijn reeds
betrokken.
De indruk kan ontstaan dat er zoveel initiatieven nu ontstaan die over hetzelfde gaan. Er zijn dan ook
veel middelen beschikbaar. De ontwikkelde praatplaat wordt geactualiseerd, zodat inzichtelijk is
welke initiatieven er zijn op het gebied van werk.
Toetreding Weesp tot de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam
Het voorstel is akkoord met de aanvulling dat voor lopende programma’s die nog in 2022 doorlopen,
inwoners uit Weesp mee kunnen blijven doen.
Rondvraag
Geen punten.

GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Agenda, resumé, mededelingen en conformstukken
Agenda en resumé
De agenda wordt vastgesteld, evenals het resumé.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Samenwerking GGD Flevoland en GGD Gooi en Vechtstreek
Het voorstel wordt toegelicht door de Directeur Publieke Gezondheid, René Stumpel. De vraag die
voorligt is akkoord te geven voor een onderzoek hoe er met GGD Flevoland kan worden
samengewerkt. Deze samenwerking is toekomstbestendig. De portefeuillehouders gaan akkoord
met het voorstel.
Rondvraag
Corona-vaccinatie: gaat stempelen in het gele boekje plaatsvinden? Hier is al veel over gezegd, ook
in de media. Vanaf maandag 7 juni kan elk inwoner die wordt gevaccineerd een stempel ontvangen
in het gele boekje. Ook inwoners die reeds zijn gevaccineerd, krijgen de mogelijkheid alsnog een
stempel te halen. De rechtsgeldigheid zal echter liggen bij het coronapaspoort, dat in de EU vanaf
juli beschikbaar is.
JEUGD EN ONDERWIJS
Agenda, resumé, mededelingen en conformstukken
Vaststellen agenda, resumé en conformstukken
De agenda en het resumé zijn vastgesteld.
Mededelingen
Nationaal Programma Onderwijs: herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Scholen gaan hier verschillend mee om. De verwachting was dat er meer scholen zouden werken
met een zomerprogramma om achterstanden in te halen. Dit blijkt niet het geval. Dit hangt ook
samen met de behoefte die er is. Er wordt gepleit voor een brede inzet: cognitief, sociaal en
emotioneel.
Stichting Elan Primair start een vestiging op het terrein van Visio.
Het hoogbegaafdenonderwijs gaat naar het Comenius.
Van Onderwijszorgarrangement naar Onderwijsjeugdarrangement
Het voorstel wordt akkoord gegeven. Aanvulling: op basis van maatwerk worden scholen
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toegevoegd bovenop de scholen waar de arrangementen reeds worden uitgevoerd.
Rondvraag
Er wordt een oproep gedaan om mee te doen met Méér Muziek in de Klas, dat als doel heeft
structureel muziekonderwijs te bewerkstelligen voor alle basisschoolkinderen in Nederland.
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