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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 30 juni 2021 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Gerard Knoop (Blaricum, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs, 
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Gezondheid en Ondersteuning & Participatie en Werk), Marlous Verbeek (Huizen, 
Onderwijs), Rosalie van Rijn (Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning & 
Participatie en Werk), Carin Ogier (Werk en Inkomen, Weesp), Maarten Hoelscher 
(Huizen, Jeugd) 

Afwezig Astrid Heijstee, Annette Wolthers, Wilma de Boer 

Contactpersoon Marielle Stitzinger 

E-mail m.stitzinger@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 21.0005040 

 
 
SOCIAAL DOMEIN 
 
Agenda, resumé en mededelingen  

Vaststellen agenda en resumé 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
In het resumé wordt bij rondvraag het volgende toegevoegd:  de portefeuillehouders willen graag 
zicht op de wachtlijsten voor de jeugdzorg. Het PFHO vraagt of de Regio dit kan faciliteren. Het 
onderwerp komt in september op de agenda.  
Daarmee wordt het resumé  vastgesteld. 
 
Mededelingen 
Algemeen directeur van de Regio, Igor Meuwese, geeft een update over uittreding Weesp. De 
diensten van Jeugd en Gezin en van het Regionaal Bureau Leerlingzaken  kunnen voor Weesp niet 
door Regio Gooi en Vechtstreek worden uitgevoerd.  De wet-en regelgeving belemmert deze 
overgang. De frictiekosten worden hiertoe aangepast.  
 
Karin Walters brengt de huidige overlegstructuur met de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg over de proeftuinen ter sprake. Dit is nu een beleidsoverleg. De vraag is of dat de juiste 
setting is. Wellicht meer naar de uitvoering brengen? De gemeenten gaan dit nu ambtelijk bespreken 
en komen een van de volgende overleggen terug met een reactie. 
 
In de gemeente Huizen is er een financieel tekort ontstaan op het Doelgroepenvervoer, doordat de 
Btw niet was meegenomen in de berekening. De vraag aan het PFHO is of dit bij andere gemeenten 
ook speelt. Dit is niet het geval. Financiële stukken vanuit de Regio worden altijd vrijgegeven zonder 
Btw. Dat komt doordat het lokaal wordt afgewikkeld. Hoe het komt dat het vraagstuk in Huizen op 
tafel ligt, wordt uitgezocht. We trekken regionaal op bij de beantwoording van vragen door de raden. 

 

Stand van zaken Inkoop 

Briedis 
Vanuit Inkoop en Contractbeheer is een voorstel gemaakt van redelijke frictiekosten. Deze gelden 
voor alle kinderen van alle Gecertificeerde Instellingen. 
 
Meerkosten 2021 
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In coronatijd zijn er meerkosten gemaakt door aanbieders. Na de zomer komt er een voorstel, met 
terugwerkende kracht. De meerkosten betreffen vooral het Leerlingenvervoer en de uitvoering 
rondom Bescherming en Opvang. 
 
Brede sessie ambtelijk-bestuurlijk 
Met het Directeurenoverleg is afgesproken om na de zomer een brede themasessie met DO en 
PFHO te organiseren n.a.v. de verantwoording 2020 om met elkaar de trend en ontwikkelingen o.b.v. 
de cijfers door te spreken. Directieleden hebben gevraagd deze sessie met de lokale ambtenaren 
voor te bereiden. 

 

Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein 

Hans Uneken, manager Sturing Regio Gooi en Vechtstreek, licht het vervolg van de Verkenningen 
toe. Concreet houdt hij een pleidooi om terug te gaan naar de eenvoud. Deze notitie is 
richtinggevend. Hierna komt de concretisering.  
Het voorstel wordt gewijzigd vastgesteld. Uitstroom jeugd is er voorlopig uitgehaald, want hier was 
tussen de gemeenten geen overeenstemming over. 

 
 
Rondvraag 

Geen punten. 

 
 
 
WERK EN INKOMEN 
 
Agenda, resumé en mededelingen 

Vaststellen agenda en resumé 
Het resumé  is vastgesteld.  
 
Mededelingen 
Geen mededelingen. 

 
Inkoop Inburgering 

Het aanbestedingsdocument wordt op 7 juli gepubliceerd. De werkgroep heeft de gunningcriteria 
afgerond. Gerard Knoop uit de zorg of de middelen wel toereikend zijn. Dit heeft de aandacht van de 
VNG, die in gesprek is met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW. Het gesprek 
gaat over de rijksvergoeding van de trajectprijs. Voor de VNG is de opbouw van deze prijs 
onduidelijk. SZW heeft toegezegd dat in 2023 een evaluatie volgt. Als blijkt dat de vergoeding 
ontoereikend is, wordt dit aangevuld. De VNG wil vanaf 1 januari 2022 een reële vergoeding voor de 
trajecten. 
Het voorstel wordt vastgesteld. 

 
Plan SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) 

Vanuit de wet dienen arbeidsmarktregio’s een uitvoeringsplan SUWI op te stellen. In dit 
uitvoeringsplan SUWI wordt enerzijds invulling gegeven aan de verplichting die vanuit wet- en 
regelgeving volgt en anderzijds wordt het uitvoeringsplan benut om de bestaande regionale 
werkgeversdienstverlening verder aan te scherpen en te duiden.  Het voorliggend uitvoeringsplan 
voldoet aan deze voorwaarden. 
 
Het plan wordt vastgesteld en aan de colleges voorgelegd. Weesp doet alleen nog voor dit jaar mee. 

 
Banenafspraak 

De notitie Banenafspraak is ter kennisname ingebracht, om aandacht te vragen voor het creëren van 
nieuwe banen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De norm voor het aantal te creëren nieuwe banen voor deze doelgroep wordt door Gooi en 
Vechtstreek nog niet behaald. Over 2020 werd minder dan 70% van het gestelde aantal 
extra banen gerealiseerd – waar landelijk 99% wordt gehaald. Nadere verkenning leert onder meer 
dat bij de gemeenten de doelgroep onvoldoende in beeld is, waardoor verschillende gemeenten niet 
in staat zijn te bepalen welke dienstverlening inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 
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(specifiek binnen de Banenafspraak) nodig hebben om te kunnen participeren in werk.  
Portefeuillehouders bespreken de stand van zaken omtrent de Banenafspraak binnen de eigen 
gemeente. 

 
Rondvraag 

Geen punten.  

 
 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING  
 
Agenda, resumé, mededelingen en conformstukken 

Agenda en resumé 
De agenda wordt vastgesteld, evenals het resumé.   
 
Mededelingen  
De presentatie van Barbara Boudewijnse over Zorg en Wonen staat geagendeerd voor het volgende 
PFHO, op 16 september.  
 
Conformstukken 
Verlenging contract Oranje Huis: Karin Walters vraagt of er voldoende capaciteit is. Op dit moment 
nog wel. De druk op de opvang is echter hoog. Dit vertaalt zich in een hoge bezettingsgraad (tegen 
de 100%) van de voorzieningen en een langere verblijfsduur. Het afgelopen jaar heeft de Blijfgroep 
i.s.m. de gemeenten een capaciteitsonderzoek verricht. Dit rapport is net afgerond en zal later dit 
jaar op bestuurlijk niveau besproken worden (portefeuillehouder B&O).  

 
 
Presentatie resultaten Gezondheidsmonitor 

Manita van Acker, epidemioloog bij GGD gooi en Vechtstreek, licht de resultaten van de 
gezondheidsmonitor toe. De uitkomsten kunnen dienen als input voor het programma sociaal 
domein. Voor onze regio is de uitkomst dat inwoners zich gezonder voelen dan inwoners elders in 
het land. De impact van corona op de gezondheid is voelbaar. Jongeren en jongvolwassenen staan 
onder druk. De vraag om hulp onder 85-plussers wordt groter. 
Er zijn ook cijfers per gemeente. Die zijn vanaf eind augustus beschikbaar. In de cijfers valt op dat er 
nog steeds veel wordt gerookt. Voor Hilversum is dit een focuspunt.  
Er zijn geen open vragen gesteld in de monitor. Wellicht kan een volgende keer aan jongeren worden 
gevraagd wat zij zelf belangrijk vinden. 

 
Rondvraag 

Geen punten. 

 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Agenda, resumé, mededelingen en conformstukken 

Vaststellen agenda, resumé en conformstukken  
De agenda en het resumé  zijn vastgesteld. 
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

 
 
Tarieven Verblijf Jeugd 2022 

Op grond van artikel 2.12 van de Jeugdwet moeten gemeenten een goede verhouding tussen de 
prijs en de kwaliteit van jeugdhulp bepalen. In dat kader dient de prijs reëel te zijn. Met 
zorgaanbieders is diepgaand contra- expertise onderzoek gedaan naar de productopbouw en de 
opbouw van de tarieven. Hieruit bleek dat een opwaartse bijstelling van de tarieven voor de leef- en 
behandelgroepen, 3 milieu voorziening en klinische jeugd ggz noodzakelijk is.  
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In de beslispunten staat niet dat het een meerjarig voorstel is. In de colleges is nog ruimte voor het 
aanscherpen van de beslispunten. 
Met deze nieuwe tarieven zouden we niet of nauwelijks meer contracten hoeven te sluiten buiten de 
regeling om. Voortzetting van de toewijzing moet realiseerbaar zijn. 
 
Het voorstel is hiermee aangenomen. 

 
Extra Rijksmiddelen Jeugd 

Het Rijk heeft een extra impuls gegeven aan gemeenten om de acute- en wachtlijst problematiek in 
de jeugdzorg op te lossen. Het zijn incidentele middelen, bedoeld om structurele problemen op te 
lossen. De landelijk gesignaleerde knelpunten zijn ook op onze regio van toepassing. Vanuit de 
Regio is er inmiddels een aantal voorstellen geagendeerd (zoals Tarieven Verblijf Jeugd en 
Versnelling Jeugdbeschermingsketen) om knelpunten op te lossen. Het PFHO verzoekt voor 16 
september met een voorstel te komen vanuit de Regio voor die regionale knelpunten die de meeste 
urgentie hebben. Een acuut thema is de toename van het aantal jongeren dat in het ziekenhuis 
terecht komt met een eetstoornis. Daar is een actieplan voor gemaakt. Het PFHO geeft 
toestemming daar direct op te handelen. Het genoemde benodigde bedrag van €20.000 zal over de 
gemeenten worden verdeeld (naar inwoneraantal). 

 
Rondvraag 

De Service Level Agreement (uitwerking kwaliteit dienstverlening) Leerlingenvervoer is voorafgaand 
aan het PFHO per e-mail rondgestuurd.  Wijdemeren heeft opmerkingen ingediend. Er wordt 
aangegeven dat deze worden omarmd. De SLA wordt daarmee vastgesteld. Huizen geeft aan ook 
schriftelijk te reageren. De beantwoording van deze vragen en opmerkingen geschiedt na 
vaststelling. 
 
Landelijk rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd 2021: het inspectie rapport wordt op 
5 juli gepubliceerd. Er is een informatiebrief voor gemeenten opgesteld. 
Voor de Regio Noord Holland (waar wij onderdeel van uitmaken) geldt dat zij 1 van de 4 regio’s is 
waarvoor geldt dat: 

1) de Inspectie de instellingen (jeugd en gezinsbeschermers)) onder verscherpt toezicht voor 6 
maanden stelt 

2) het ministerie een bestuurlijk gesprek met de Regio voert in het kader van interbestuurlijk 
toezicht 

Dit is een bestuurlijk instrument dat het Rijk kan inzetten vanuit de Wet Revitalisering Generiek 
Toezicht. Hierbij wordt gewerkt met een Interventieladder die loopt van signaleren tot 
ingrijpen.  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/20/interventieladder-
interbestuurlijk-toezicht-jeugdwet  

Wij weten nog niet wat dit concreet voor onze regio (als een van de 9 jeugdhulpregio’s binnen 
Noord- Holland) gaat betekenen.  
 
De landelijke problematiek is ernstig en tegelijkertijd maken wij in onze regio goede stappen en 
speelt sommige problematiek minder dan in andere Noord-Hollandse regio’s.  
 
Het PFHO verzoekt de Regio te schetsen wat het proces is en de oorzaken van de problematiek aan 
te geven.  
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