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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 29 september 2022 
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29 september 2022 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING  
 
Agenda en mededelingen 

Mededelingen 
Deze week is de Week tegen Eenzaamheid, georganiseerd door het ministerie van VWS. Wethouder 
Van Voorden vraagt hier speciale aandacht voor, omdat dit een thema is dat alle gemeenten 
aangaat. 
 
De agenda wordt vastgesteld.  

 
Resumé van 9 juni 2022 

Het resumé wordt vastgesteld. 

 
RSA proces (Regionale Samenwerkings Agenda) 

Jacqueline Agricola, strategisch manager bij de Regio Gooi en Vechtstreek, legt uit hoe het RSA 
proces verloopt en wat de relatie is met het bestuurlijk/uitvoeringsprogramma sociaal domein. In de 
RSA staan vooral de maatschappelijke opgaven en de planning van die onderwerpen waar de raden 
op sturen. Het programma sociaal domein gaat over de thema’s waarop gemeenten samenwerken 
en de manier waarop ze daar uitvoering aan geven. 

 
Voorstel Vertegenwoordigingen 

In het sociaal domein vinden periodiek meerdere bestuurlijke overleggen plaats met partners. Denk, 
bijvoorbeeld,  aan het ziekenhuis, verpleeg-en verzorghuizen, zorgverzekeraar, of andere regio’s. 
Portefeuillehouders hebben in onderling overleg een verdeling gemaakt. Een portefeuillehouder 
vertegenwoordigt in een overleg alle regio gemeenten.  
Er wordt afgesproken dat de vertegenwoordiger vooraf input vraagt bij collega portefeuillehouders 
en achteraf een terugkoppeling geeft van het overleg. 

 
Beleidsplan Bescherming & Opvang  

Het beleidsplan Bescherming & Opvang is in de vorige bestuursperiode door alle raden vastgesteld. 
Sonja Hartkamp, senior beleidsadviseur bij de Regio Gooi en Vechtstreek, schetst kort waar het plan 
over gaat en welke maatregelen erin zijn opgenomen. Niet alle maatregelen worden tegelijkertijd 
uitgevoerd. Er is een meerjarenplanning opgenomen. 
Er zijn al veel complimenten uitgedeeld voor het beleidsplan en het proces dat is doorlopen. 
Wethouder Van Voorden voegt daar aan toe dat dit proces als voorbeeld wordt gezien zoals we 
graag in de regio willen samen werken. 
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Er wordt afgesproken dat het PFHO 2x per jaar wordt geïnformeerd over de voortgang waarin 
aandacht voor het maatschappelijke effect van de ingezette maatregelen. 

 
Voorstel uitbreiding huisvesting overlast gevende zorgmijders 

Gemeenten hebben middels het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 -2025 afgesproken om 
te onderzoeken of en zo ja, waar uitbreiding in de regio mogelijk is voor het huisvesten van 
zogenaamde overlastgevende zorgmijders met multiproblematiek (maatregel 21). 
De behoefte aan een tweede Keerpunt (Zuid) is in 2021 in kaart gebracht; 5 tot 7 personen hebben 
hier baat bij (kunnen niet in een wijk wonen en zijn niet handhaafbaar in een zorgvoorziening). 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1. het realiseren van een tweede regionale voorziening, ten 
                    behoeve van overlastgevende zorgmijdende mensen met multiproblematiek. 
Voorstel 2. het realiseren hiervan middels hetzelfde concept van 
                    Keerpunt Zuid (Skaeve huse) met dezelfde partijen. 
Voorstel 3. door gemeenten tijdelijk reserveren van het overgebleven resultaat 
                    Bescherming en Opvang over het kalenderjaar 2021, verdeeld over gemeenten 
                    ten behoeve van de eventueel te huren/kopen locatie. 
Voorstel 4. kennisnemen van de wijze waarop er naar een passende en beschikbare 
                    locatie wordt gezocht vanuit het fysiek domein. 

 

Het PFHO stemt in met voorstel 1, 2 en 4. Voorstel 3 is niet uitvoerbaar. Met het nieuw 
geformuleerde voorstel 3: “de intentie af te spreken om als gemeenten te zijner tijd financieel bij te 
dragen ten behoeve van de eventueel te huren/kopen locatie”, wordt door alle aanwezigen 
ingestemd 
Tevens wordt afgesproken dat er een informatiebrief door de Regio wordt opgesteld. 

 
 
Crediteren van declaraties met terugwerkende kracht 

In het kader van de administratieve lastenverlichtingen heeft er een aanpassing plaatsgevonden in 
het administratieve systeem waarmee flexibeler met het aanpassen van toewijzingen van zorg kan 
worden omgegaan. 
Door deze wijziging is het nodig eenduidige afspraken te maken met betrekking tot het intrekken 
van toewijzingen waarop is gedeclareerd met terugwerkende kracht. Het voorstel bevat richtlijnen 
hoe om te gaan met de zwevende declaraties die ontstaan door een aanpassing van de toewijzing 
met terugwerkende kracht. 
 

Voorstel 1. Instemmen met het voorstel om een maximale termijn te hanteren voor het 
crediteren    van declaraties, tenzij er sprake is van een overlijden, een melding stop-zorg of 
administratieve wijziging. 
Voorstel 2. Instemmen met het voorstel dat zwevende declaraties die ontstaan als gevolg 
van het wijzigen van een toewijzing met terugwerkende kracht buiten de maximale termijn 
van drie maanden worden goedgekeurd door de Regio Gooi en Vechtstreek. 
 

Het PFHO stemt in met deze voorstellen en neemt het advies van het directie-overleg over dat er 
periodiek hierop wordt gerapporteerd. 

 
Voorbij de crisis in coronatijd 

Op verzoek van de VNG boog een expertiseteam zich over de langetermijnstrategie voor een 
mogelijke COVID-pandemie. Op 9 juni verscheen het rapport Voorbij de crisis in coronatijd. 
Belangrijkste conclusie: als de samenleving zoveel mogelijk open moet blijven, start dan nu het 
gesprek over de impact van maatregelen en investeer in buffers en opties. Enerzijds geeft het 
rapport adviezen richting het Rijk, anderzijds geeft het (concrete) handvatten aan gemeenten.  
 
Rene Stumpel, directeur publieke gezondheid, geeft aan dat de GGD Gooi en Vechtstreek goed 
voorbereid is op een crisissituatie. Er is een algemeen plan crisisbestrijding dat de GGD opstelt en 
onderhoudt. Er wordt aan de individuele gemeenten gevraagd zich zo te organiseren dat zij goed 
voorbereid zijn. 
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De VNG notitie wordt intern bij de gemeenten voorgelegd. 

 
Rondvraag 

Yvonne Driessen, senior beleidsadviseur bij de Regio Gooi en Vechtstreek, informeert de 
portefeuillehouders over het gesprek dat met aanbieders van huishoudelijke hulp heeft 
plaatsgevonden over de arbeidsmarktproblematiek. Inmiddels zijn er meerdere aanbieders die 
ruimte hebben om nieuwe cliënten aan te nemen. Dat is goed nieuws. De omvang van de vraag in 
Hilversum en Gooise Meren is wel onverminderd groot. Een verslag van de bijeenkomst wordt aan 
het PFHO gestuurd. 
 
Regionaal wordt er gesproken over hoe asielbeleid, migratie en vluchtelingenvraagstukken een 
plaats gaan krijgen in de samenwerking nu asielzoekers en statushouders als taak van het 
Veiligheidsberaad wordt overgedragen aan de wethouders per 1/1/2023. In het Algemeen bestuur 
wordt afgestemd welk PFHO hiervoor wordt ingericht. 

 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Agenda en mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld. Het conformstuk komt kort bij de rondvraag terug. 

 
Resumé van 9 juni  2022 

Het resumé van 9 juni wordt vastgesteld. 

 
Voorstel inzet middelen Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 

Het Toekomstscenario kind - en gezinsbescherming is aangeboden aan de Tweede Kamer en de 
ministers hebben verklaard het scenario te omarmen. Ook zijn er (beperkt) middelen vrijgemaakt 
voor regio's om zich te gaan voorbereiden op het scenario. De Regio Gooi en Vechtstreek heeft deze 
middelen via de DUVO ontvangen. De middelen kunnen vanaf 2022 tot en met 2025 ingezet worden. 
In samenwerking met gemeenten, Gecertificeerde instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en 
Veilig Thuis is een plan van aanpak gemaakt. In 2026 wordt besluitvorming verwacht waarna het 
Toekomstscenario geïmplementeerd gaat worden. 

 
Het PFHO neemt het advies van het directie-overleg over om nu nog niet alle middelen in te zetten, 
maar te starten met een bedrag van €120.000, waarvan, o.a. de projectleider wordt aangesteld die 
een projectplan opstelt en voorlegt aan de gemeenten.  

 
Afwikkeling knelpunt onderhanden werk 2021 

 Een van onze jeugdhulpaanbieders heeft niet voldaan aan de verplichting met betrekking tot het 
tijdig aanleveren van de verantwoordingsstukken 2021. Deze aanbieder biedt unieke hulp en het 
voorstel is om, bij hoge uitzondering,  alsnog de betalingen te verrichten. Tevens een verbeterplan te 
laten opstellen zodat deze situatie zich niet weer voordoet.  
 
Het PFHO gaat akkoord met het voorstel. Het PFHO vraag tevens aandacht voor monitoring op de 
uitstroom en de financiële robuustheid van de organisatie en wenst hiervan een terugkoppeling. In 
het verlengde daarvan zal de Regio het onderwerp uitstroom op de agenda van het PFHO plaatsen 
omdat het een breder punt van aandacht is. 

 
Voorstel Vertegenwoordigingen 

In het sociaal domein vinden periodiek meerdere bestuurlijke overleggen plaats met partners. 
Portefeuillehouders hebben in onderling overleg een goede verdeling gemaakt. Een 
portefeuillehouder vertegenwoordigt in een overleg alle regio gemeenten.  
Er wordt afgesproken dat de vertegenwoordiger vooraf input vraagt bij collega portefeuillehouders 
en achteraf een terugkoppeling geeft van het overleg. 
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Hervormingsagenda jeugd (annotatie) 

De jeugdzorg ligt onder een vergrootglas. Verschillende ontwikkelingen volgen elkaar op:  
- Uitspraak Commissie van Wijzen en Hervormingsagenda  

- Coalitieakkoord  

- Kamerbrief mei 2022 waarin de lijn van de Hervormingsagenda wordt bevestigd  

- Verschillende ontwikkelingen waaronder Beweging van 0 (bevestigd in de Kamerbrief afbouw 
jeugdzorg plus) en het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.  
 
Waarom is de Hervormingsagenda nodig?  
1.Met name kinderen in kwetsbare situaties krijgen niet altijd de hulp die ze nodig hebben.  
2.Bieden van vaste en veilige omgeving dichtbij huis voor kinderen die niet thuis wonen -> af en 
ombouw residentiële jeugdhulp.  
3.Gemeenten zien resultaten van goede voorzieningen in de wijk -> dit verder door ontwikkelen en 
beter van elkaar leren (toegang).  
4.Inkoop en administratie te complex -> hier hebben professionals en inwoners veel last van en 
bovendien is het kostenbeslag dermate fors dat het spanning teweeg brengt op de houdbaarheid 
van het stelsel (‘geld voor bureaucratie i.p.v. voor de zorg’).  
 
Na de consultatierondes in september/oktober wordt de Hervormingsagenda, naar verwachting, in 
november 2022 vastgesteld. 

 
Rondvraag 

Conformstuk afronding intensiveringstraject IGJ: het stuk meldt dat het traject is afgerond. Dit 
gebeurt echter pas nadat het bestuurlijk overleg met het ministerie heeft plaatsgevonden op 3 
oktober. Na dit overleg volgt een informatiebrief met daarin de relevante ontwikkelingen. 

 
 
 
 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 30 september 2022 

 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig  Barbara Boudewijnse (Gooise Meren), Mirjam Havinga (Eemnes), Bart Heller 

(Hilversum), Gert Zagt (Wijdemeren), Karin van Werven (Huizen) 

Afwezig  Joke Lanphen (Blaricum), Flip de Groot (Laren) 

 
 
WERK EN PARTICIPATIE 
 
Agenda en mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld. 

Er zijn geen mededelingen. 

 
Resume van 10 juni 2022 

Er is een aanpassing. Bij het bespreken van het concept programma Werk & Participatie wordt 
toegevoegd dat Wijdemeren heeft aangegeven de in het document opgenomen vereiste 
gemeentelijke beleidscapaciteit (nog) niet te kunnen toezeggen. De mogelijke inzet wordt in 
samenhang bekeken met de andere programma’s in het sociaal domein, waar ook om capaciteit 
wordt gevraagd. 
Met deze aanpassing wordt het resumé vastgesteld. 

 
Programma Werk & Participatie 

Naar aanleiding van de bespreking in het PFHO van 10 juni zijn alle opmerkingen verwerkt in het 
document. 
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Aanvullend zijn er een aantal tekstuele aanpassingen. Daarnaast wordt gevraagd om een overzicht 
van beschikbare budgetten en subsidies voor het programma. Dit overzicht komt volgend PFHO op 
de agenda. Op de uitvoering van het programma wordt in elk geval 2 keer per jaar gerapporteerd, 
met speciale aandacht voor de best practices. 
 
Het PFHO stemt niet in met voorstel 2 (De SUWI gelden overhevelen naar de Regio begroting), maar 
geeft wel garantie dat de centrumgemeente de middelen voor de uitvoering van het programma 
beschikbaar blijft stellen. De Regio neemt daartoe twee (2 fte) programma medewerkers in dienst. 
 
Het programma Werk & Participatie wordt daarmee vastgesteld. Complimenten aan een ieder die 
hieraan heeft meegewerkt. 

 
Voorstel Vertegenwoordigingen 

Voor Werk & Participatie is de voorgestelde vertegenwoordiging vastgesteld. 

 
Aanbesteding WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) 

De huidige contracten met taalaanbieders lopen af en er is geen (juridische) mogelijkheid meer om 
te verlengen. Daarom is er een nieuw aanbestedingstraject gestart.  
Naast enkele tekstuele aanpassingen in het document voegt het PFHO toe: 

- Taalaanbieders moeten aantonen hoe ze actief op zoek gaan naar de doelgroep/ de 
doelgroep actief zullen benaderen in plaats van dat we iets gaan ‘stimuleren’.  

- In de reguliere taaltrajecten aandacht voor het toepassen van taal in de dagelijkse praktijk.  
- Taalaanbieders dienen in hun plan van aanpak aan te geven wat ze zelf aan 

wachtlijstbeheersing doen. 
Daarmee wordt het toelatingsdocument vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de ervaren knelpunten in de uitvoering van het WEB, wordt een werkgroep NT-1 
opgestart die gaat onderzoeken hoe de WEB beter uitgevoerd kan worden (onder andere, aantal 
deelnemers, hoe ze te vinden/aan te melden, startprocedure, voorkomen van uitval). Het PFHO vindt 
het NT-1 aanbod erg belangrijk en wil er een extra impuls aan geven om zo te werken aan 
laaggeletterdheid in de regio. 

 
Rondvraag 

Geen 

 
 


