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SOCIAAL DOMEIN
Agenda, resumé en mededelingen
Vaststellen agenda en resumé
Maarten Hoelscher geeft aan dat hij behoefte heeft aan een andere agenda-stelling met minder
onderwerpen, zodat dieper op de inhoud kan worden ingegaan.
Het resumé is vastgesteld.
Mededelingen
Joke Lanphen, raadslid D66 Blaricum, wordt welkom geheten als toehoorder.
Carin Ogier vervangt Astrid Heijstee als wethouder/portefeuillehouder voor de gemeente Weesp.
Karin Walters koppelt terug dat de Derde Gooise Rainbow Week een groot succes was. Tijdens deze
week wordt op zoveel mogelijk manieren aandacht gevraagd voor de sociale acceptatie, veiligheid
en zichtbaarheid van LHBTI-personen in onze regio. Nadat Hilversum de eerste twee jaren heeft
georganiseerd, is met ingang van dit jaar de organisatie in handen van de nieuwe Stichting Gooi en
Vecht Inclusief.
Taskforce Zorg en Wonen
Barbara Boudewijnse is ambassadeur van deze taskforce. In haar presentatie geeft zij aan voor
welke uitdagingen we staan in onze regio:
 Over 20 jaar bijna verdubbeling van het aantal 75 plussers


Onvoldoende levensloopbestendige woningen



Toenemende vraag naar (specialistische) zorg



Toenemende personeelstekorten in de zorg



Gat tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis of opvanginstelling



Samenwerking domein overstijgend organiseren



Meer passende woonvormen noodzakelijk
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De presentatie is ook een oproep aan alle gemeenten in de regio om deze uitdagingen aan te
pakken. In gezamenlijkheid, want de vraagstukken zijn te omvangrijk en regionaal.
De bestaande afspraken zijn goed. Ze vereisen wel de continue aandacht.
Stand van zaken Inkoop
Dit vaste onderdeel van de agenda gaat “gecontracteerde aanbieders” heten, omdat dat meer de
lading dekt.
Met de Inkoop 2021 is er invulling gegeven aan de wens van de regio gemeenten om met minder
aanbieders te werken. In de praktijk zien we daar nu het effect van: meer pgb en
maatwerkovereenkomsten. De uitvoeringsorganisaties hebben ook grotere administratieve lasten.
Actie: Wendy van Neer, manager Inkoop en Contractbeheer, agendeert in een van de volgende
overleggen een voorstel hoe we dit beter kunnen organiseren.
Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden over strategisch partnerschap met vijf
zorgorganisaties over hoe we de samenwerking beter vorm kunnen geven. Geert-Jan Hendriks was
daarbij aanwezig. Er is afgesproken om te werken vanuit het gezamenlijk aanpakken van
knelpunten. Te starten met de constatering dat de vraag naar zorg groter is en steeds groter wordt,
dan het aanbod. Actie: we gaan (voor het einde van het jaar) een werksessie organiseren en
kleinschalige initiatieven starten, zodat effecten goed kunnen worden gemeten.
Presentatie HBEL onderzoek lumpsum financiering specialistische begeleiding
De presentatie wordt gegeven door Chiel Peters van Hiemstra & De Vries, het bureau dat het
onderzoek heeft uitgevoerd.
Er is gesproken met verschillende stakeholders over het huidige bekostigingsmodel van pxq (prijs x
aantal geleverde zorguren). En of de overgang naar een lumpsum financiering voordelen zou
opleveren ten opzichte van de huidige systematiek. Volgens de onderzoekers is de uitkomst dat
lumpsum financiering leidt tot gesprekken over de kwaliteit van zorg in plaats van over de financiën.
Ook zou het sterk reduceren van het aantal aanbieders tot een kleine groep leiden tot een meer
beheersbaar proces. Overigens wordt onderkend dat ook verbeteringen in de huidige manier van
werken voordelen op zal leveren. De overgang naar een andere systematiek heeft een minimale
doorlooptijd van twee jaar.
De portefeuillehouders nemen kennis van de presentatie en willen graag de achterliggende analyse
zien. Ook willen zij dit punt bestuurlijk geagendeerd zien. Actie: HBEL agendeert het vraagstuk voor
een volgend PFHO.
Rondvraag
Rosalie van Rijn vraagt wat er met de zienswijzen is gebeurd van de raden n.a.v. de Verkenningen
naar een gezond financieel sociaal domein. De binnengekomen zienswijzen zijn verwerkt. Echter,
niet alle raden hebben gereageerd. De routekaart is wel klaar.

WERK EN INKOMEN
Agenda, resumé en mededelingen
Vaststellen agenda en resumé
Het resumé en de agenda worden vastgesteld.
Mededelingen
Hilversum heeft een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking op het gebied van werk en
inkomen. De uitkomsten hiervan worden geagendeerd.
Contractbeheer inkoop Inburgering
Op 2 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in en zijn gemeenten naast andere diensten ten
behoeve van de inburgering o.a. verantwoordelijk voor het aanbod taalonderwijs. Lopende de
aanbesteding inkoop inburgering door de Regio is in de huidige fase van de voorlopige gunning
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(bekend gemaakt dd. 29-09-2021) duidelijk geworden dat het verwachte contractbeheer omvangrijk
en intensief is.
De regiogemeenten sluiten een dienstverleningsovereenkomst voor het contractmanagement
inburgering met de Regio Gooi en Vechtstreek voor de periode van twee jaar. In deze twee jaar
wordt het contractmanagement structureel (voor de jaren 2024 en volgende) ingeregeld binnen de
Gemeenschappelijke Regeling.
De portefeuillehouders vragen hoe we de kosten beheersbaar kunnen houden. Er vinden gesprekken
plaats tussen de VNG en het Ministerie van VWS over de compensatie vanuit het Rijk mocht in de
praktijk blijken dat de afgegeven budgetten toch niet toereikend zijn.
De Regio maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van het Digitaal Leefplein. Maarten Hoelscher
vraagt aandacht voor het nadenken over mogelijke alternatieven, als deze meer efficiency in de
uitvoering betekenen. Via het komend Directie-overleg zal dit punt worden geagendeerd.
De uitkomst van de gelopen aanbesteding is dat er twee partijen definitief gegund. Er zijn echter
geen inschrijvers voor de Onderwijs-route. Dit is een landelijk probleem. Voor taalaanbieders zijn de
eisen, in combinatie met de prijsstelling, niet aantrekkelijk. De werkgroep Inburgering ziet, binnen de
kaders, toch de mogelijkheid om aanbieders aan te trekken en wil de Onderwijs-route opnieuw
aanbesteden. De tijdsduur is echter kort, want de nieuwe wet gaat al op 2 januari in. Het PFHO gaat
daarom akkoord met het inrouten van het voorstel volgende week richting de colleges.
Rondvraag
Geen punten.

GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Agenda, resumé, mededelingen en conformstukken
Agenda en resumé
De agenda, conformstukken en resumé worden vastgesteld.
Mededelingen
Geen.
Vervoer: van zones naar kilometers
De overgang naar een kilometersysteem is landelijk. Het oude zone systeem wordt ict technisch
vanaf januari 2022 niet meer onderhouden. De adviesraden hebben geadviseerd de eigen bijdrage
voor vervoer gelijk te trekken met het openbaar vervoer. De begroting wordt niet aangepast.
Conclusie: het PFHO adviseert positief.
Regionale aanpak dakloosheid
Gemeenten hebben Rijksmiddelen ontvangen om in 2021 een aanvullend plan van
aanpak voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid uit te voeren. Het betreft een aanvullend
plan binnen de kaders van het huidige beleidsplan en in lijn met het nieuwe beleidsplan
Bescherming & Opvang 2022-2025.
Met de voorziene vaststelling van het nieuwe beleidsplan Bescherming
& Opvang 2022-2025 en doorlopen van het plan in 2022 wordt het mogelijk om extra in te zetten op
het terugdringen van dak- en thuisloosheid. De Regio doet hiervoor een aantal voorstellen.
Het PFHO gaat akkoord met alle voorstellen en complimenteert de betrokken medewerkers met de
manier waarop dit onderwerp wordt opgepakt.
Rondvraag
Geen punten.
JEUGD EN ONDERWIJS
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Agenda, resumé en mededelingen
Vaststellen agenda en resumé
De agenda en het resumé zijn vastgesteld.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Vervolg memo extra Rijksmiddelen Jeugd
In het PFHO van 30 juni is verzocht om met een overzicht te komen van die regionale knelpunten die
de meeste urgentie hebben. In dit memo worden de acute problemen in kaart gebracht.
De meeste knelpunten worden reeds opgepakt.
Er wordt opgemerkt dat de aangegeven knelpunten al langer bekend zijn. Er wordt wel steeds beter
geanalyseerd waardoor ze ontstaan en hoe ze op te lossen. De grootste winst op het gebied van het
oplossen van de wachtlijsten wordt behaald door samen te werken in de toegang met aanbieders,
verwijzers, gemeenten, Regio en onderwijs. Bij Stand van zaken inkoop in dit resumé staat
aangegeven welke actie daarop loopt.
Karin Walters voegt een knelpunt toe: het ontbreken van een goede monitoring van de
wachtlijsten/wachttijden. Buiten het dashboard dat in ontwikkeling is in de Regio, zal het punt ook
worden opgepakt in de werksessie met alle stakeholders.
De portefeuillehouders willen de business case C&A team afwachten, voordat andere toezeggingen
worden gedaan.
Rondvraag
Wat is de status van het Landelijk rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd 2021?
Het vervolgtoezicht n.a.v. het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd bestaat uit twee
onderdelen:
1. Verscherpt toezicht vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: we hebben ons
regionale plan n.a.v. het vervolgtoezicht geconcretiseerd met de gemeenten,
Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis. De meeste knelpunten zijn in acties omgezet en
opgepakt;
2. Interbestuurlijk toezicht vanuit de ministeries: het ministerie heeft in het kader van het
interbestuurlijk toezicht concept-bestuurlijke afspraken opgesteld. Een van de belangrijkste
aanbevelingen van de Inspectie is om de bovenregionale samenwerking, c.q. governance te
versterken. Op 1 november is het volgende bovenregionaal overleg. Insteek van dit gesprek
is het ministerie uit te leggen dat problemen gezamenlijk zijn, dus van zowel gemeenten als
het Rijk en ook wordt aangegeven wat gemeenten van het Rijk nodig hebben.
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