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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 21 april 2022 
 

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

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

Afwezig Floris Voorink, Wilma de Boer 

Contactpersoon Marielle Stitzinger 

E-mail m.stitzinger@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 22.0002105 

 
 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING  
 
Agenda en mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld. 

 
Resumé van 10 maart 2022 

Bij de rondvraag wordt toegevoegd dat de Regio de gesprekken coördineert over de tweede locatie 

Keerpunt Zuid. Daarmee wordt het resumé vastgesteld. 

 
Presentatie Vervoer BV 

Richard Hop, manager Vervoer B.V., en Martine van Calcar, adjunct manager Vervoer B.V., 

presenteren de resultaten van de eerste periode van Vervoer BV. Vervoer BV is gestart met de Wmo 

taxi en vanaf het nieuwe schooljaar 2021 is daar het Leerlingenvervoer aan toegevoegd.  Het PFHO 

complimenteert Vervoer B.V. met de behaalde resultaten in het eerste jaar. De overgang naar de 

nieuwe organisatie is goed verlopen en het jaarverslaglaat zien dat nagenoeg alle prestatie-

indicatoren al in het eerste jaar zijn behaald, ondanks de impact van de corona crisis. Een 

aandachtspunt vanuit Vervoer B.V.: Richard Hop wil graag in gesprek met de gemeenten over 

laadpalen voor de Wmo taxibussen. Deze zijn onvoldoende aanwezig. 

 
Rondvraag 

Het PFHO stelt de vraag wat de stand van zaken is rondom de Verkenningen naar een financieel 

gezond sociaal domein.  De Verkenningen zijn afgerond. De meeste maatregelen zijn beoordeeld als 

lokaal. Een klein aantal maatregelen wordt regionaal uitgevoerd door de Regio. Er wordt 

afgesproken dat tijdens de themasessie van 24 juni elke gemeente een overzicht presenteert van de 

stand van zaken. De Regio verzorgt dit voor de regionaal gecoördineerde maatregelen. 
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JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Agenda en mededelingen 

Het conformstuk “Voorstel onderzoek poortwachtersfunctie” wordt besproken en aan de agenda 

toegevoegd. 

 
Resumé van 10 maart 2022 

Het resumé van 10 maart wordt vastgesteld. 

 
Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) 

De colleges hebben besloten tot het voortzetten van de Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA) op 
de Donnerschool (SO) en de Wijngaard (Speciaal Basis Onderwijs) en hebben de Regio 
gemandateerd voor inkoop voor de schooljaren 2022/2023 en verder. De inkoop betreft een periode 
van 2 keer 2 jaar. 
Het PFHO wordt gevraagd de offerteaanvraag vast te stellen zodat de inkoopprocedure gestart kan 
worden (onder voorbehoud van besluitvorming in de colleges) en de leerlingen en scholen voor de 
zomervakantie helderheid hebben over de voortgang. 
De facturering van de Regio naar de gemeenten verloopt jaarlijks. Het PFHO vraagt de Regio te 
onderzoeken of het wenselijk is deze periode aan te passen naar driemaandelijks. 
Het PFHO stelt het stuk vast. 

 
 
Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne 

Wethouders Onderwijs voelen zich verantwoordelijk voor het goed opvangen van Oekraïense 

leerlingen . De instroom van leerlingen neemt toe, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet 

onderwijs. De gemeenten zoeken naar extra locaties, al dan niet gecombineerd met opvang. 

De thema’s die spelen bij deze groep vluchtelingen beperken zich echter niet tot opvang en 

onderwijs. Op het gebied van werk en zorg zijn er veel vragen. Er is nog geen centrale coördinatie. 

Het PFHO vindt dit wel wenselijk en vraagt de Regio in het directieoverleg hiertoe een voorstel te 

agenderen. 

 
 
Voorstel onderzoek Poortwachtersfunctie 

Het PFHO geeft vier punten mee voor het onderzoek: 
1. Toevoegen wat de kosten zijn van het onderzoek; 
2. Toevoegen dat het onttrekken uit reserves een bevoegdheid is van het algemeen bestuur 

van de Regio; 
3. Toevoegen in welke situatie we van zorg spreken en niet meer van onderwijs bij dyslexie; 
4. Toevoegen of en waar dergelijk onderzoek al is gehouden en welke ervaringen we 

meenemen in ons onderzoek. 

 
 
Rondvraag 

Wethouder Hendriks licht een nagezonden stuk toe over interbestuurlijk toezicht. In juli 2021 hebben 
de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid 
aangekondigd voor een half jaar verscherpt toezicht uit te voeren in de regio Amsterdam en Noord- 
Holland. De reden hiervoor was dat in dit landsdeel niet elk kind met een maatregel tijdig een vaste 
Jeugdbeschermer en passende hulp krijgt. De ministeries hebben 
daarop interbestuurlijk toezicht ingesteld. Het Rijk zal in augustus 2022, 
mede op basis van de bevindingen van de inspecties, duidelijkheid bieden over het vervolg van het 
Interbestuurlijk Toezicht. 
In het bestuurlijk overleg van 22 april 2022 met de bewindspersonen worden de bestuurlijke 
afspraken door de 9 regio’s vastgesteld. 
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Overleg portefeuillehouders sociaal domein 22 april 2022 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Gerard Knoop (Blaricum), Jan den Dunnen (Laren), Rosalie van Rijn 

(Wijdemeren), Annette Wolthers (Hilversum), Barbara Boudewijnse (Gooise 
Meren), Bert Rebel (Huizen) 

Afwezig  Wilma de Boer (Eemnes) 

 
 
WERK EN PARTICIPATIE 
 
Agenda en mededelingen 

De agenda wordt aangevuld met een gesprek over de organisatie van werk voor Oekraïners.  

 
Resumes van 10 maart 2022 

Het resumé worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
Werk voor Oekraïners 

Er komen steeds meer vragen over het aan het werk helpen van Oekraïense vluchtelingen. 

Wethouder Wolthers stelt voor het Werkgevers Service Punt als centrale ingang in te zetten. 

Ondernemersverenigingen ontplooien ook initiatieven. Het is beter om gezamenlijk op te trekken. 

 
Dialoog over de Werkkamer 

De focus van de Werkkamer ligt op de Banenafspraak (het kabinet wil dat mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt vaker bij reguliere organisaties gaan werken). De vraag die voorligt is of deze 

focus breder getrokken zou moeten worden, dus ook op andere doelgroepen. Het PFHO is van 

mening dat deze focus al moeilijk genoeg is, gezien de problematiek op de arbeidsmarkt en de 

economische ontwikkelingen in onze regio. Daarom is een verbreding nu nog niet wenselijk.  De 

komende bestuursperiode kunnen de gemeenten zich beter richten op ketenbrede samenwerking 

ten einde duurzame uitstroom te bewerkstelligen. Het is goed om te beoordelen of de juiste partijen 

dan in de Werkkamer zijn vertegenwoordigd. Maar ook om te kijken naar de economische 

ontwikkelingen en van daaruit de Banenafspraak in te vullen. 

Het PFHO wil na het zomerreces verdiepen op bovenstaande vraagstukken. 

 


