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GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Agenda en mededelingen
De agenda wordt vastgesteld.
Arend Plomp, voorzitter van de vrijwilligerszorg Alzheimer Gooi en Vecht, vraagt aandacht bij de
nieuwe coalities voor de urgente wensen vanuit de doelgroep. Denk aan woningaanpassingen,
repijtzorg en mantelzorg. In het najaar wordt een expertmeeting hierover georganiseerd. Het PFHO
bespreekt ,na de expert meeting, via het ambtelijk overleg de uitkomsten.
Resumé van 9 juni 2022
Het resumé wordt vastgesteld.
Programma Gezondheid & Ondersteuning
Het concept is een eerste opzet om te komen tot een vastgesteld programma. Een deel van het
programma is al in werking, zoals de uitvoering van het in december 2021 vastgestelde beleidsplan
Bescherming & Opvang. Tevens is er regionale inkoop op maatwerkvoorzieningen en een regionale
Wmo toezichthouder.
De vraag is op welke thema’s er de komende bestuursperiode regionaal nog meer wordt
samengewerkt. De portefeuillehouders benutten de komende periode om dit te bespreken.
Inbedding aanpak Mensenhandel
Iedere gemeente moet in 2022 aan het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel voldoen.
Hiertoe dient de Aanpak Mensenhandel waar de afgelopen jaren een regionale pilot voor liep,
structureel geborgd te worden. De voorliggende beslispunten worden aangenomen en daarmee het
voorstel vastgesteld, met de opmerking dat Huizen een voorhoud maakt vanwege het nog te nemen
collegebesluit.
Rondvraag
Het PFHO vraagt de Regio om op de hoogte te worden gehouden van de vraagstukken die spelen
rondom de levering van de huishoudelijke hulp. Tijdens het zomerreces zijn er geen overleggen,
maar het onderwerp is dusdanig urgent dat continue afstemming noodzakelijk is.
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JEUGD EN ONDERWIJS
Agenda en mededelingen
De agenda wordt vastgesteld.
Resumé van 9 juni 2022
Het resumé van 9 juni wordt vastgesteld.
Regionaal Expert Team
In 2018 is aan alle jeugdzorgregio’s in Nederland gevraagd om een regionaal expertteam (RET) in te
richten. Dit is een team met deskundigen dat een zwaarwegend advies uitbrengt over ingewikkelde
of vastgelopen jeugdhulpcasuïstiek. Het doel van deze teams is om ervoor te zorgen dat elk kind
passende hulp krijgt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. In december 2017 is in onze regio
een dergelijke functie onder gebracht bij het huidige Consultatie en Advies team. Omdat het huidige
C en A team (huis)artsen en jeugdconsulenten adviseert over casuïstiek, is het voorstel deze taken
samen te brengen in één team.
Het PFHO gaat akkoord met het voorstel, behalve met het verwerken van de financiële
consequenties in de BERAP van oktober 2022), omdat het volledige financiële overzicht nog niet
gereed is.
Programma Jeugd & Onderwijs 2022-2026
Het programma Jeugd & Onderwijs is deels al in uitvoering, omdat er beleidsopdrachten aan ten
grondslag liggen. Afke Jong, senior adviseur Jeugd, licht toe wat er op dit moment gebeurt in de
uitvoering: we monitoren of de ingezette hulp effectief is, de toegang wordt verstevigd door een
goede analyse te maken van de probleemstelling en daarmee de oplossing en problemen worden in
het normale gezinsleven opgelost, waarmee zwaardere hulp daarbuiten wordt voorkomen.
Vanuit het Rijk wordt dit najaar de Hervormingsagenda jeugd gepresenteerd. De verwachting is dat
de ingezette koers in onze regio daarop aansluit. De consultatierondes starten half september.
Het PFHO ondersteunt de huidige koers en wil in een themasessie bespreken op welke thema’s er
nog meer regionaal wordt samengewerkt. Zo is onderwijs wel opgenomen in het concept
programma, maar vooral gekoppeld aan jeugdzorg en niet breder ingezet.
Passende buitenschoolse opvang
Het naast elkaar laten bestaan van de maatwerkvoorziening BSO+ (Jeugdwet) én het lokale
alternatief BSO-i (Wet Kinderopvang), terwijl beide voorzieningen veel overeenkomsten hebben, is
kwetsbaar. Er is in de regio behoefte aan een structurele en een juridisch robuuste voorziening voor
kinderen die niet passen in de reguliere BSO. De maatwerkvoorziening BSO+ afbouwen en
vervangen door een regionaal afgestemde, lokale structurele subsidieregeling voor passende
buitenschoolse opvang binnen de Wet Kinderopvang is de best passende oplossing.
Het PFHO gaat akkoord met het voorstel, met de opmerking bij voorstel 1 en 2: onder voorbehoud
van vaststelling van de “Beleidsregel Subsidie Passende Buitenschoolse Opvang”.
Rondvraag
Er zijn vanuit het PFHO afvaardigingen naar de verschillende bestuurlijke overleggen. Dit vindt in
overleg plaats. In september is het overzicht compleet.
Kunnen de stukken van het PFHO beter vindbaar worden gemaakt voor de raden? Ze staan op de
site van de Regio, maar niet iedereen weet ze te vinden. Antwoord: de stukken staan nu op
www.regiogv.nl onder Vergaderingen. In de kalender klikken bij het betreffende PFHO. De stukken
staan daaronder vermeld.
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Joke Lanphen (Blaricum), Barbara Boudewijnse (Gooise Meren), Mirjam Havinga
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WERK EN PARTICIPATIE
Agenda en mededelingen
Agendapunt 3 en 4 worden omgekeerd besproken.
Vanuit de reglementen van de Werkkamer wordt de voorzitter aangesteld uit de centrumgemeente.
Bart Heller van de centrumgemeente Hilversum wordt daarmee voorzitter van de Werkkamer.
Resume van 10 juni 2022
Het resumé wordt vastgesteld met aanpassing van de genoemde data.
Programma Werk & Participatie
Het programma is voor een deel al in uitvoering. Delen van het programma zijn ook door landelijke
wetgeving (en subsidies) ingericht. Centrale vraag die wordt gesteld is voor welke doelgroep het
programma wordt gedraaid: van uitkering naar werk, van werk naar werk (hier vallen ook
deeltijdwerkers onder) en/of van onderwijs naar werk. Gemeenten richten zich traditioneel op de
groep uitkeringsgerechtigden. Maar gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, in combinatie met
de vergrijzing, is het PFHO zich ervan bewust dat de andere twee groepen ook focus nodig hebben
en onderschrijven daarmee de voorgestelde richting van de drie arbeidsmarktlijnen. Wel wordt
gevraagd om, aansluitend op “Dichterbij dan je denk”, een vierde arbeidsmarktlijn te onderscheiden,
namelijk de niet uitkeringsgerechtigden die op dit moment niet werken (onbenut arbeidspotentieel).
De portefeuillehouders kunnen zich vinden in de richting van het concept, maar vragen nog extra
aandacht en scherpte voor de volgende zaken:
-

Communicatie over beroepen waar je geen HBO/WO opleiding voor nodig hebt, zoals
ambachten. Tevens willen zij een keuze maken voor de branches waar het programma zich
op gaat richten de komende bestuursperiode. Dit zal in elk geval zorg en it/media betreffen.
De verbinding met landelijke campagnes als “Dichterbij dan je denkt”, maar bijvoorbeeld ook
Leven Lang Ontwikkelen.
De verbinding met volgende generaties (denk aan vroeg en voorschoolse educatie).
Taalontwikkeling als belangrijke motor achter arbeidstoeleiding.
Focus en richting in de dienstverlening aan werkgevers (sector- en branchegericht) en
werkzoekenden.
Wijdemeren vraagt aandacht voor de inzet van ambtelijke capaciteit om het programma uit
te voeren. Er staan concreet aantallen uren vermeld in het programma, maar de inzet van
capaciteit is niet naar evenredigheid verdeeld. Bovendien zijn er drie programma’s waar
capaciteit voor wordt gevraagd. De vraag is hier nog eens naar te kijken en in overleg met
Wijdemeren te komen tot afspraken over de inzet.

Er wordt afgesproken dat het aangescherpte programma ter besluitvorming terugkomt in het
volgend PFHO.
Kamerbrief Samen Dichtbij
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Vanuit het ministerie is een impuls gegeven van 500.000 euro per regio om het onbenutte
arbeidspotentieel in te zetten. Tevens ontvangen werkgevers subsidie bij de aanname van deze
werknemers.
Het portefeuillehouders overleg neemt kennis van de inhoud van de kamerbrief en geeft het
programmateam de opdracht te onderzoeken of en hoe deze middelen aansluiten bij bestaande
initiatieven.
Rondvraag
Geen

Pagina 4 van 4

