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SOCIAAL DOMEIN
Agenda, resumé en mededelingen
Vaststellen agenda en resumé.
In het resumé ontbreekt Wethouder de Boer bij de aanwezigen. Zij wordt toegevoegd.
De agenda en het resumé worden vastgesteld.
Mededelingen
Laren start met de POH Jeugd GGZ in januari 2022.
Wethouder Hoelscher ziet een verschuiving van beleid naar uitvoering. Dit vraagt andere dingen van
bestuurders: goed onderzoeken wat er in de uitvoering gebeurt en daar beleid op afstemmen. Elke
gemeente heeft hier een ander tempo in en dat is prima. Eenheid in verscheidenheid. Eind januari
praat het PFHO erover door in de geplande themasessie.
Stand van zaken gecontracteerde aanbieders
Vorige keer is gesproken over de gevolgen van het werken met minder aanbieders in de praktijk:
meer maatwerkovereenkomsten en persoonsgebonden budgetten. Intussen is dit besproken met de
uitvoeringsorganisaties en uitgevraagd waar nu precies behoefte aan is qua aanbieders. Het
volgend PFHO komt een voorstel hoe we dit knelpunt kunnen aanpakken, c.q. oplossen. Actie:
Wendy van Neer, manager Inkoop&Contractbeheer.
De werksessie die zou worden gepland met stakeholders om knelpunten en wachtlijsten aan te
pakken, heeft nog niet fysiek plaatsgevonden, i.v.m. de corona maatregelen. Deze komt in
januari/februari. Wethouder Hoelscher merkt op dat keuzevrijheid ook kan zorgen voor wachtlijsten.
Aan de voorkant mogen inwoners meer worden geïnformeerd welke gecontracteerde aanbieder
beschikbaar is voor hulp.
Actie: in het PFHO van 10 februari geeft Hans Uneken, manager Sturing Regio Gooi en Vechtstreek,
een presentatie over welke afspraken we hierover aan de voorkant kunnen maken met, bijvoorbeeld,
huisartsen.
Indexatie: oorspronkelijk is de oproep vanuit de vakbonden gedaan om extra te indexeren.
Vervolgens zijn de bonden gezamenlijk opgetrokken met de VNG. We weten echter nog niet precies
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hoeveel we dan extra indexeren en waarvoor. We volgen de landelijke lijn. Gemeenten worden
gecompenseerd voor de extra kosten. Zodra percentages en bedragen duidelijk zijn, volgt een
collegevoorstel.
Wethouder Boudewijnse vraagt wanneer de notitie Strategisch partnerschap wordt geagendeerd.
Deze is gepland voor februari 2022.
Evaluatie Inkoop 2021 en rapport KPMG
Op verzoek van de portefeuillehouders is de inkoop 2021 geëvalueerd. De evaluatie bestaat uit drie
onderdelen:
 Procesevaluatie: wat ging goed en wat kan volgende keer beter;
 Tevredenheid van de aanbieders;
 Input van de adviesraden over hoe zij hun betrokkenheid hebben ervaren bij het
inkoopproces.
De portefeuillehouders discussiëren over de aanbevelingen. Zij zijn het eens over een eerdere
betrokkenheid van bestuurders, aanbieders en adviesraden en het beter benutten van lokale
capaciteit. De Regio is ondersteunend aan en niet ter vervanging van de inzet vanuit gemeenten.
Tijdens de themasessie van 28 januari wordt hier verdere aandacht aan besteed.
Rapport KPMG
Aansluitend op de discussie over de uitkomsten van de Evaluatie Inkoop 2021 wordt de vraag
gesteld of er behoefte is aan een onderzoek door KPMG naar de samenwerking. De
portefeuillehouders geven aan dat er reeds voldoende acties en initiatieven zijn om tot betere
samenwerking te komen. Er is geen behoefte aan nog een rapport.
Routekaart financieel gezond sociaal domein
In de routekaart is aangegeven waar we staan met de maatregelen naar aanleiding van de
Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein. Een aantal voorstellen is al in uitvoering,
een voorstel staat vandaag op de agenda. De planning is haalbaar. De besparingen kunnen naast de
reguliere uitvoering lopen. Voor gemeenten zaak om goed te blijven monitoren wat er in het schema
staat. In het schema wordt de uitstroommaatregel gemist. Ook wordt een koppeling gemaakt
tussen eenvoudige zorg bij complexe situaties en de pilot lumpsum financiering.
Conclusie: de routekaart wordt omarmd en de uitstroommaatregel wordt toegevoegd.
Rondvraag
Wethouder Hoelscher doet een oproep om corona zelftesten voor minima beschikbaar te stellen. De
portefeuillehouders ondersteunen dit plan van harte. De vraag is wel of we op het korte termijn
logistiek kunnen regelen. Huizen neemt hierin het voortouw.
Nota bene: daags na het PFHO heeft door tussenkomst van de Regio het plan uitvoering gekregen.
Er is een leverancier gevonden en in samenwerking met de gemeente Huizen en Versa Welzijn
worden deze nog voor de feestdagen verspreid.

WERK EN INKOMEN
Agenda, resumé en mededelingen
Vaststellen agenda en resumé
Het resumé en de agenda worden vastgesteld.
Mededelingen
Wethouder Wolthers informeert de portefeuillehouders over het actieplan jeugdwerkloosheid. Er
komt een kleine aanpassing van het plan. Daarna komt het ter besluitvorming terug.
Regionaal Mobiliteitsteam
Willem van Remmerden, kwartiermaker, geeft een update over dit project. Het RMT helpt
werkzoekenden, zzp’ers en werknemers die hun baan dreigen kwijt te raken bij het vinden van
(ander) werk. Met de coronacrisis als aanleiding zijn extra middelen beschikbaar gesteld. De
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afgelopen periode hebben we circa 100 inwoners geholpen. Het RMT is aangesloten bij andere
werkgelegenheidsprojecten.
Monitor POW/WAW
Het stuk staat als conform op de agenda, maar Tijs Bohm, manager Werkgeversservicepunt. Licht
de resultaten kort toe. Hij vraagt speciale aandacht voor het aanleveren van kandidaten door de
gemeenten. Nieuwe projecten zijn Energietransitie en ICT.
Rondvraag
Geen punten.

GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Agenda, resumé, mededelingen en conformstukken
Agenda en resumé
De agenda, conformstukken en resumé worden vastgesteld.
Mededelingen
Geen.
Versobering huishoudelijke hulp
In juni 2021 is opdracht aan de Regio gegeven voor de uitwerking van de maatregel “versobering
huishoudelijke hulp” in het kader van de Verkenningen naar een gezond financieel sociaal domein.
Het voorstel wordt aangenomen, met de volgende opmerkingen;
 Wijziging van de naam van het voorstel naar Invoeren nieuwe normenkader;
 Het PFHO benadrukt dat inwoners nog steeds de hulp krijgen die nodig is;
 De huishoudelijke hulp heeft een signaalfunctie. Maak daar gebruik van, juist in de
proefperiode.
Rondvraag
Geen punten.
JEUGD EN ONDERWIJS
Agenda, resumé en mededelingen
Vaststellen agenda en resumé
Aan de agenda wordt het ondersteuningsvraagstuk van het MBO Hilversum toegevoegd en
daarmee vastgesteld.
Het resumé wordt vastgesteld.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Verzuimregistraties vo en MBO ondersteuningsvraagstuk
Advies aan het AB om akkoord te gaan, onder voorwaarde dat alle gemeenten hun lokale NPO plan
hebben vastgesteld (incl. verzuimregistraties).
Het MBO heeft zorgondersteuning gevraagd, door het groeiend aantal leerlingen/studenten met
problemen. Dit geeft een risico op leerachterstand en afhaken. Het PFHO ziet dit als een
uitvoeringsvraagstuk en wil het daarom daar adresseren. Aangezien Hilversum reeds de
ondersteuning biedt (consulent is een aantal uren per week op het MBO aanwezig), wordt verzocht
te onderzoeken waarom deze ondersteuning niet afdoende is.
Evaluatie Uniform Hulp Aanbod kinderen in echtscheidingsprocedures
Het PFHO neemt het voorstel om te continueren aan, met de toevoeging dat in de uitvoering
continue monitoring plaatsvindt.
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Convenant eerste opvang onderwijs
Het PFHO gaat akkoord met het nieuwe convenant eerste opvangonderwijs.
Jeugd Verblijf
Vanuit de ambitie dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien worden verschillende maateregelen
voorgesteld om dit te bereiken. Deze maatregelen worden in voorstellen uitgewerkt en op het PFHO
geagendeerd. Het PFHO gaat akkoord met de voorgestelde aanpak.
Bovenregionale samenwerking
Op dit moment werken we met meerdere regio’s en grote steden samen. Voor ligt het voorstel om
samen te werken met Nood-Holland. Samenwerken met 1 regio verbetert de kwaliteit van de
samenwerking en daarmee de hulp, omdat we een beroep kunnen doen op het lerend vermogen en
de (financiële) middelen van de samenwerkingsnetwerken. Ook voorkomt het ambtelijke en
bestuurlijke drukte. Het PFHO stemt in met het voorstel.
Rondvraag
De uitkomsten van de onderwijsenquête zijn ontvangen. Wat is de route voor bekendmaking? De
beleidsambtenaren komen met een bestuurlijke reactie en de uitkomsten worden geagendeerd in
het bestuurlijk overleg onderwijs-gemeenten (februari).
Wethouder Walters vraagt, naar aanleiding van het conformstuk Stand van zaken vervolgtoezicht
IGJ of er voldoende monitoring is van de situatie. Er is geregeld overleg in de uitvoering: teamleiders
Uitvoeringsdiensten, Gercertificeerde Instellingen en Veilig Thuis. Zij monitoren de kinderen met een
jeugdbeschermingsmaatregel die wachten op passende hulp en zorgen ervoor dat deze situaties
worden opgeschaald naar de gemeente als het speelt.
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