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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 10 maart 2022 
 

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

Participatie en Werk), Karin Walters (Gezondheid & Ondersteuning en Jeugd), 
Geert Jan Hendriks (Jeugd & Onderwijs), Jos Kea (Wijdemeren, Onderwijs), Jan 
den Dunnen (Laren, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs, 
Participatie en Werk), Rosalie van Rijn (Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning & 
Participatie en Werk), Annette Wolthers (Hilversum, Gezondheid en 
Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs), Barbara Boudewijnse (Gooise Meren, 
Gezondheid en Ondersteuning & Participatie en Werk), Maarten Hoelscher 
(Huizen, Jeugd), Bert Rebel (Participatie en Werk), Marlous Verbeek ( Onderwijs) 

Afwezig Floris Voorink, Maarten Hoelscher, Wilma de Boer 

Contactpersoon Marielle Stitzinger 

E-mail m.stitzinger@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 22.0001757 

 
 
 
WERK EN INKOMEN 
 
Agenda en mededelingen 

De agenda wordt aangevuld met een onderwerp: nieuwe subsidie Hoofdzaak werk. 

Het portefeuillehoudersoverleg Werk en Participatie vindt vanaf de nieuwe bestuursperiode plaats 

op vrijdagochtend. Te starten op vrijdag 22 april 2022. 

 
Resumes van 16 december 2021 en 10 februari 2022 

De beide resumes worden ongewijzigd vastgesteld 

 
Ontwikkelingen in de samenwerking op het gebied van regionale arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek 

Wethouder Wolthers informeert het portefeuillehouders overleg waarom er gesproken wordt over 

samenwerking op het gebied van regionale arbeidsmarkt. Er lopen veel initiatieven om inwoners aan 

werk te helpen naast elkaar. Daar zijn veel partijen bij betrokken, naast de gemeenten. Dat maakt 

dat het voor inwoners niet altijd duidelijk is bij wie ze voor wat moeten zijn. De komende maanden 

worden benut om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

 Hoe kunnen we de initiatieven bundelen; 

 Hoe kunnen deze organisatie vervolgens goed aansturen; 

 Hoe worden we minder afhankelijk van incidentele financiering 

 
Monitor Perspectief op Werk/Werk aan Werk 

Met 27 werkgelegenheidsprojecten investeren de samenwerkende regiogemeenten in banen, 
opleidingen en dienstverlening aan werkgevers en werknemers. De arbeidsmarktprogramma’s 
draaien goed. Vooral de projecten ZorgStart, Wijkleerbedrijf en Jongeren zijn echte banenmotoren. 
Ontwikkelingen:  

 In april 2022 start het werkgelegenheidsproject The Young Digitals, dat zich richt op het 
opleiden van jongeren tot digital engineers; 

 Project Bouw en Techniek breidt uit in nauwe samenwerking met het MBO College 
Hilversum en het regionale bedrijfsleven; 

 De projecten Wijkleerbedrijf en Basiskok (voor statushouders) worden verlengd, vanwege de 
goede resultaten op het behalen van een diploma en de uitstroom naar betaald werk. 

 



 

Pagina 2 van 3 

College De Brink in Laren is gestart met een techniek opleiding. Er wordt voor gezorgd dat de 
regionale projecten hierbij aansluiting zoeken. 
Een traject waar meer aandacht naar toe moet is Taal. Er is ruim voldoende financiering voor 
taaltrajecten, maar de organisatie loopt nog niet goed en ook het vinden van kandidaten gaat 
moeizaam. Tijs Bohm, manager werkgeversservicepunt, agendeert een voorstel hoe we de 
knelpunten kunnen oplossen (uiterlijk in juni 2022). 

 
Subsidie Hoofdzaak werk 

De afgelopen jaren heeft een project gedraaid, bekostigd vanuit Perspectief op Werk, om inwoners 
met een psychische kwetsbaarheid de kans te bieden om met behulp van bewezen effectieve re-
integratiemethodieken weer aan het werk te komen. Vanaf 2022  start een nieuwe Rijkssubsidie. 
Deze subsidie stelt de gemeenten in staat om de ingezette aanpak te continueren. De 
uitvoeringsdiensten hebben daartoe akkoord gegeven. De subsidieaanvraag dient bestuurlijk te 
worden ondertekend. Het portefeuillehoudersoverleg mandateert wethouder Wolthers, namens de 
gemeenten, te ondertekenen. 

 
Rondvraag 

De vraag wordt gesteld wat we doen om Oekraïense nieuwkomers aan het werk te helpen? 

Wethouders Wolthers gaat na in Hilversum hoe de organisatie van werk wordt gecoördineerd. 

 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING  
 
Agenda en mededelingen 

Agendapunt 6 en 7 worden omgedraaid. 

Aan de agenda is een conformstuk toegevoegd: memo versterken publieke gezondheid 

Wethouder Rebel vervangt wethouder Hoelscher, vanwege diens afwezigheid vandaag. 

 
Resumes van 16 december 2021 en 10 februari 2022 

De beide resumes worden ongewijzigd vastgesteld 

 
Jaarverslag Wmo toezicht 2021 

Wmo toezichthouder Marjet van Elten licht het jaarverslag toe. Complimenten van het 

portefeuillehoudersoverleg voor het verslag en de inzet. Met de beperkte capaciteit van 28 uur per 

week is de toezichthouder in staat geweest om 15 onderzoeken uit te voeren onder gecontracteerde 

aanbieders en 5 Pgb (Persoonsgebonden budget)onderzoeken. Over het algemeen kan worden 

geconcludeerd dat de kwaliteit van de dienstverlening onder onderzochte gecontracteerde 

aanbieders op orde is. Voor Pgb aanbieders ligt dit anders. De aanbeveling is dan ook om goed 

vooronderzoek te doen alvorens tot Pgb over te gaan.  

In 2021 zijn er 10 calamiteiten gemeld, waar dit het jaar daarvoor nihil was. Deze stijging is 

veroorzaakt doordat de toezichthouder de aanbieders goed heeft geïnformeerd wanneer en hoe een 

calamiteit dient te worden gemeld. De analyse en onderzoek naar aanleiding van deze calamiteiten 

zijn goed door de aanbieders uitgevoerd. 

 

Ontwikkeling: de toezichthouder bereidt dit jaar het proces van openbaarmaking voor. Op dit 

moment zijn de rapporten nog niet openbaar. Echter, steeds meer gemeenten gaan over tot 

openbaarmaking. De Rijksoverheid stuurt hier ook op aan en de verwachting is dat openbaarmaking 

in de nabije toekomst verplicht wordt. 

 

De portefeuillehouders spreken hun zorg uit over de beperkte uren die gemeenten financieren voor 

Wmo toezicht. Buiten dat het kwetsbaar is om met slechts een toezichthouder te werken, is de Wmo 

in onze regio omvangrijk en vereist meer uren op toezicht. Aan de toezichthouder wordt dan ook 

gevraagd om nog dit jaar een voorstel te agenderen om tot een betere inzet te komen.  
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Structurele inbedding MDA++ 

Vanaf 2018 hebben de gemeenten in verschillende vormen geëxperimenteerd met een MDA++ 

aanpak. MDA++ is een methodiek waarbij verschillende disciplines samenkomen in de aanpak van 

kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.  In de zomer van 2021 is een diepgaande 

evaluatie uitgevoerd die heeft geleid tot een voorstel met de optie tot inbedding die op de meeste 

draagvlak kan rekenen. In het voorliggende voorstel dient de financiële paragraaf te worden 

aangepast. De portefeuillehouders gaan akkoord met deze aanpassing en stellen daarmee het 

voorstel vast. 

 
Rondvraag 

Wethouder Boudewijnse spreekt haar zorg uit over het aantal beschikbare opvangplekken voor de 

zogenaamde wijkongeschikte inwoners. Senior beleidsadviseur Wmo/Bescherming en Opvang 

Sonja Hartkamp legt uit dat, buiten de capaciteit op locatie Keerpunt-Zuid in Hilversum, er op dit 

moment 4 tot 7 soortgelijke opvangplekken nodig zijn in onze regio. In het Beleidsplan Bescherming 

en Opvang is dit opgenomen. Het initiatief ligt dan ook bij de Regio om hier actie op te zetten. De 

gesprekken hierover zijn gepland en er wordt nog voor het zomer reces 2022 een voorstel verwacht.  

 
 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Agenda en mededelingen 

Een agendapunt wordt toegevoegd: schoolgaande kinderen uit Oekraïne. Daartoe is een memo 

toegestuurd. 

 
Resumes van 16 december 2021 en 10 februari 2022 

De beide resumes worden ongewijzigd vastgesteld 

 
Inkoop ernstige dyslexie 

De inkoopdocumenten worden vastgesteld. 

Voor wat betreft het voorgestelde onderzoek naar de oplopende cijfers verzoekt het 

portefeuillehoudersoverleg de Regio te komen met een onderzoeksvoorstel met daarin verwerkt: 

 Antwoord op de vraag of dyslexie zorg is of begeleiding vanuit het onderwijs; 

 De werking van de poortwachtersfunctie; 

Nota bene: de kosten van het onderzoek worden betaald uit het Transformatiefonds  Jeugd. 

 
OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) 

De samenwerkingsverbanden Unita en Qinas dienen een nieuw ondersteuningsplan te maken voor 4 

jaar. Er is een jaar uitstel aangevraagd, zodat het plan in 2023 gereed moet zijn. De 

samenwerkingsverbanden willen graag nauwer samenwerken met de gemeenten op het raakvlak 

jeugdzorg-onderwijs. Gemeenten houden wel elk hun eigen beleidsplan, want elke gemeente kent 

een eigen tijdspad. De samenwerking voorziet in het met elkaar afstemmen van de plannen en op 

de overlappende thema’s samen optrekken. 

 
Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne 

Er is een onderwijstaskforce opgericht, maar er is tevens behoefte aan een centraal meldpunt voor 

alle onderwijsvragen. Intussen wonen de eerste kinderen al in onze regio. De taskforce komt op 15 

maart bijeen om te praten over het meldpunt, locaties, personeel en vervoer. Op het volgend PFHO 

in april komt de voortgang op de agenda. 

 


