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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 9 juni 2022 

                     10 juni 2022 
Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Joke Lanphen (Blaricum, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs), 

Geert Jan Hendriks (Gooise Meren, Jeugd & Onderwijs),  Flip de Groot (Laren, 
Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs), Barbara Boudewijnse 
(Gooise Meren, Gezondheid en Ondersteuning, Werk & Participatie), Marlous 
Verbeek (Huizen,  Onderwijs), Mirjam Havinga (Eemnes) 

Afwezig Rosalie van Rijn, Maarten Hoelscher (Huizen), portefeuillehouders Hilversum (9 
juni, i.v.m. constituerend beraad) 

Contactpersoon Marielle Stitzinger 

E-mail m.stitzinger@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 22.0003111 

 
 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING  
 
Agenda en mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld. 

We zijn in de overgang naar nieuwe portefeuillehouders sociaal domein. Joke Lanphen, Flip de 

Groot en Mirjam Havinga stellen zich voor. 

Bij afwezigheid van de portefeuillehouders van Hilversum zit Barbara Boudewijnse het overleg voor. 

 
Resumé van 21 april 2022 

Het resumé wordt vastgesteld. 

 
Presentatie vergrijzing en krapte arbeidsmarkt 

Yvonne Driessen, senior beleidsadviseur bij Regio Gooi en Vechtstreek, schetst de situatie in onze 

regio met betrekking tot de vergrijzing en de moeilijk in te vullen vacatures in de (ouderen) zorg. 

Gooi en Vechtstreek is relatief (in vergelijking met Nederland) sterker vergrijsd en vacatures in de 

verpleging, verzorging en thuiszorg zijn moeilijker in te vullen. Gemeenten doen er goed aan de 

handen ineen te slaan om ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Er wordt afgesproken dat dit 

thema wordt opgenomen in de bestuurlijke agenda sociaal domein 

 
Fraude onderzoek 

In opdracht van het Directie-overleg sociaal domein heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de 

bestrijding van zorgfraude in onze regio. Het onderzoek heeft zich gericht op hoe fraude bestrijding 

in onze regio is georganiseerd en de invloed van het aantal en type zorgaanbieders op fraude 

gevoeligheid.  

Er wordt afgesproken dat in september een concreet voorstel wordt geagendeerd in het 

portefeuillehouders overleg over de regionale organisatie van de aanpak van fraude. 

 
Rondvraag 

Wethouder Boudewijnse vraagt of de jaarcijfers vanuit de Regio reeds zijn doorgestuurd naar de 

gemeenten. Bij navraag blijken deze te zijn verstuurd. 
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JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Agenda en mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Wethouder Hendriks praat de portefeuillehouders bij over een werksessie die op 2 juni heeft 

plaatsgevonden onder het thema “Samenwerken rond effectieve zorg voor gezinnen.” Hier is met 

een grote groep stakeholders gesproken over knelpunten in de hele keten van jeugdzorg. Focus ligt 

op het versterken en verbeteren van de toegang en de effectiviteit van de ingezette zorg. Dit wordt 

opgenomen in de bestuurlijke agenda sociaal domein. 

 
Resumé van 21 april  2022 

Het resumé van 21 april wordt vastgesteld. 

 
Gezondheidsbeleid en Jeugd & Gezin 

Joek Boomsma, manager Jeugd en Gezin, schetst de ontwikkelingen binnen Jeugd en Gezin. Er is 
een stijgende lijn van kinderen/jongeren die bij Jeugd en Gezin in zorg zijn. Deze lijn is in 2022 
sneller gestegen door de instroom van 500 Oekraïense kinderen. We zien dat 1 op de 7 jongeren nu 
een vorm van jeugdhulp heeft t.o.v. 1 op de 27 in 1997.  
Veel vragen van schoolgaande jeugd worden niet in het onderwijs opgepakt, maar door de zorg.  
We zien dat meer dan 50% van de klachten bij de huisarts geen medische oorzaak hebben.  
Deze analyse sluit aan bij de uitkomsten van de werksessie op 2 juni. De oplossing ligt bij het 
samenwerken rond de toegang en de discussie over wat we onder effectieve zorg verstaan. 

 
Rondvraag 

Geen. 

 
 
 
 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 10 juni 2022 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Joke Lanphen (Blaricum), Rosalie van Rijn (Wijdemeren),  Barbara Boudewijnse 

(Gooise Meren), Bert Rebel (Huizen), Mirjam Havinga (Eemnes). 

Afwezig  Bart Heller (Hilversum), Flip de Groot (Laren) 

 
 
WERK EN PARTICIPATIE 
 
Agenda en mededelingen 

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

 
Resume van 22 april 2022 

Het resumé worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
Actualisatie arbeidsmarktprogramma 

Tijs Bohm, manager Werkgeversservicepunt (WSP), licht het voorstel toe. 

De arbeidsmarktprogramma’s Perspectief op Werk en Werken aan Werk worden halfjaarlijks 
gemonitord. De laatste monitor laat zien dat de programma’s redelijk op koers liggen. Een 
belangrijke indicator is dat 225 inwoners aan het werk zijn geholpen, nu de helft van het budget is 
uitgegeven. Tegelijkertijd blijft het nodig om de programma’s te actualiseren. Met dit voorstel wordt 
hieraan invulling gegeven en worden enkele begrotingstechnische wijzigingen en correcties 
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doorgevoerd (waaronder het samenvoegen van de begrotingen en financiële reserves). Hierdoor 
sluit de begroting beter aan op eerder genomen raadsbesluiten. 

 

Het voorstel wordt vastgesteld. 

 
Rondvraag 

Werk voor Oekraïners: ondernemers vragen wat hun rechten en plichten zijn als ze Oekraïense 

vluchtelingen in dienst nemen. Als Oekraïense vluchtelingen werk zoeken, kunnen ze zich richten tot 

het WSP (Werkgeversservicepunt) middels een aanmeldformulier. Er wordt dan contact met hen 

opgenomen voor een intake. Indien de werknemer bemiddelbaar is bemiddelt het WSP vervolgens 

naar werk en geeft voorlichting aan (potentiele) werkgevers.  

 


