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GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING
Agenda en mededelingen
Mededelingen
De gemeente Wijdemeren neemt volgend overleg weer deel als de nieuwe wethouder is benoemd en
conformeert zich aan de uitkomst van de bespreking van de voorstellen in dit overleg.
Het bestuurlijk overleg Zorg & Veiligheid is nog niet ingericht. Het overleg is ontstaan uit het
beleidsplan Bescherming & Opvang. Dit punt komt terug op de agenda van 15 december 2022.
Regio Deal: Een consortium van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties dat
werkt aan het versterken van de gezondheid en leefomgeving in de Regio Utrecht bundelt haar
krachten vanuit de Regio Deal “Gezonde mensen in een Groene & Gezonde Leefomgeving”.
Hiervoor wordt een financiële aanvraag ingediend bij het Rijk met verzoek om te komen tot een
gezamenlijk Deal tussen Rijk en regio voor dit programma, met reservering van de gevraagde
financiële middelen. De regio Gooi en Vechtsteek participeert in het programma “B4. Digitale Zorg
Thuis”, omdat dit past binnen de bestaande programma’s van de regio. Namens de regio tekent
Gerben van Voorden.
De agenda wordt vastgesteld.
Resumé van 9 juni 2022
Het resumé wordt vastgesteld. Tevens wordt het resumé van Werk & Participatie vastgesteld,
omdat het overleg van 11 november niet doorgaat.
Samenwerkingsagenda gemeenten en Zilveren Kruis
Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen de VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over het
versterken van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Kern van de landelijke
afspraken is dat de samenwerking op regionaal niveau plaatsvindt, dat het tenminste de thema’s
ouderen, GGZ en preventie omvat en dat zij structureel wordt vormgegeven (‘de vrijblijvendheid
voorbij’).Door te werken aan gezamenlijke doelen zoals vastgelegd in de Samenwerkingsagenda
willen we samen werken aan goede zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners.
De agenda voorziet nog niet in een uitwerking. Daartoe worden jaarplannen opgesteld die aan het
portefeullehoudersoverleg worden voorgelegd. Buiten een aantal tekstuele aanpassingen vraagt het
portefeuillhoudersoverleg aandacht voor de volgende punten in de jaarplannen:
 het feit dat in Gooi en Vechtstreek meer ouderen wonen dan in andere regio’s:
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hoe de samenwerking wordt vormgegeven, zodat het een win-win situatie is;
definiëren van de GGZ problematiek;
opnemen van de apothekers in de aanpak;
specifieke aandacht voor mantelzorg.

De eerste jaarplannen betreffen (val)preventie en Welzijn op recept. Tevens wordt afgesproken dat
de agenda wordt vertaald naar een routekaart, zodat in een overzicht de planning voor alle thema’s
inzichtelijk is.
Met bovenstaande aanvullingen wordt de agenda vastgesteld.
Rondvraag
Er zijn meerdere bestuurlijke overleggen voor het sociaal domein en de vraag is hoe de
terugkoppeling uit deze overleggen richting het PFHO plaatsvindt. Hier wordt in een apart overleg de
structuur voor bepaald.
VERVOER
Presentatie resultaten Vervoer B.V.
Martine van Calcar, manager Vervoer B.V. presenteert de resultaten van het eerste half jaar. Voor
wat betreft het Wmo vervoer neemt de vraag toe, maar blijft nog wel achter ten opzichte van de
verwachting. Deze verwachting is echter voor de corona periode opgesteld. Voor 2023 worden er
scenario’s opgesteld om dit vraagstuk op te lossen. In elk geval vraagt het PFHO aan Vervoer B.V.
een aanbod te doen voor vervoer over de “laatste kilometers.” De inwoner heeft namelijk behoefte
aan vervoer van en naar de OV-halte. Het klanttevredenheidsonderzoek van februari 2022 een score
van 7.8 aan, een mooi resultaat.
Inmiddels is er geen tekort aan chauffeurs meer en geeft het klanttevredenheidsonderzoek van
februari 2022 een score van 7.8 aan, een mooi resultaat.
JEUGD EN ONDERWIJS
Agenda en mededelingen
De agenda wordt vastgesteld. Het conform stuk Uitvoeringsplan PHP 2023-2024 wordt kort
besproken als apart agendapunt.
Bij afwezigheid van Karin van Hunnik neemt Gerben van Voorden het voorzitterschap waar.
Resumé van 9 juni 2022
Het resumé van 9 juni wordt vastgesteld.
Uitvoeringsplan PHP 2023-2024
In Gooi en Vechtstreek wordt veel gedronken, zeker vergeleken met landelijke cijfers. Reden tot
zorg en aanleiding voor een groot aantal partijen om al in 2006 te starten met een integrale aanpak.
Successen zijn behaald: het alcoholgebruik onder de Gooise jeugd is afgenomen. Maar we zijn er
nog lang niet; nog steeds wordt er in Gooi en Vechtstreek iets meer gedronken dan het landelijk
gemiddelde. Daarnaast is het tijdens de corona jaren weer iets gestegen. In het (wettelijk verplichte)
Preventie- en Handhavingsplan 2021 t/m 2024 zijn daarom de doelstellingen en maatregelen
beschreven die gemeenten en GGD in Gooi en Vechtstreek de komende jaren nemen om het
alcohol- en drugsgebruik onder met name jongeren te voorkomen en terug te dringen. Hiertoe is nu
een Uitvoeringsplan voor de periode 2023 t/m 2024 opgesteld.
Voor de coronapandemie zagen we een daling in middelengebruik. Er is vertrouwen in de huidige
aanpak. Er is veel betrokkenheid van ouders en ook van de horeca.
Het portefeuillehoudersoverleg wil vinger aan de pols houden en het onderwerp periodiek terug
laten komen in het overleg.
Voorstel verlengen Kamers met Aandacht
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Kamers met Aandacht is in 2021 als pilot gestart in de Regio Gooi en Vechtstreek als
onderdeel en met de middelen van het transformatieplan Jeugd. Bepaald geen gelukkige
startperiode, omdat verhuurders terughoudend waren vanwege de corona en aansluitend
richtte kamerverhuurders zich op vluchtelingen uit Oekraïne. In 2022 zien we dat
het aantal matches licht toeneemt. Voorgesteld wordt om het project met een jaar te verlengen en
het zo de kans te gunnen de meerwaarde echt te kunnen laten zien.
Met de opmerking dat de evaluatie voor het zomerreces wordt geagendeerd, wordt het voorstel
vastgesteld.
Voorstel Uitvoeringsplan een Thuis voor Noordje
In maart 2022 hebben de gemeenten besloten om de bovenregionale samenwerking in Noord
Holland te verstevigen en aan te sluiten bij Een Thuis voor Noordje. Dit voorstel verwoordt het
vervolg; de te nemen stappen richting een uitvoeringsplan Een Thuis voor Noordje, de
transformatie van de open driemilieuvoorzieningen en de thema’s en democratische inbedding van
de bovenregionale.
Het PFHO neemt kennis van het voorstel. De beslispunten worden op een later moment
geagendeerd.
Bestuursopdracht samengaan GGD en JGZ
De GGD staat al een langere periode voor een belangrijke en intensieve taak. De corona crisis
heeft het besef doen groeien dat het noodzakelijk is steviger in te zetten op preventie en het
verbeteren van de publieke gezondheid. Vanuit de koepelorganisatie GGD-GHOR wordt er landelijk
aandacht gevraagd voor deze thematiek. Gepleit wordt voor een actie- en investeringsagenda die
bijdraagt aan het herstel en de versterking van de publieke gezondheid. Op dit moment is niet aan
te geven op welke wijze het Rijk hier invulling aan gaat geven. Naast een financieringsvraagstuk is
het versterken van de publieke gezondheid ook een organisatievraagstuk. Onze GGD is niet
onopgemerkt gebleven in de landelijke politiek. In de landelijke initiatiefnota die begin 2022 in de
Tweede Kamer aan de orde kwam over de toekomst van de Gezondheidszorg in Nederland wordt
de Regio Gooi en Vechtstreek (met de kleinste GGD) met zoveel woorden benoemd als een
voorbeeld van structurele onderbezetting op de wettelijke taken. De bestuursopdracht zet in gang
het (weer) samengaan van GGD en JGZ. Een GGD met JGZ is robuuster en daarmee minder
kwetsbaar. Met name betreft dit de Gezondheidsbevordering en infectieziektebestrijding. Externe
expertise wordt ingezet voor de toetsing van de organisatieopzet op toekomstbestendigheid en
ideale schaalgrootte van de GGD/JGZ. De samenvoeging zou geeffectueerd moeten worden op 1
januari 2024.
Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief op de inhoud van het voorstel.
Voorstel integratie Regionaal Expert Team en Consultatie & Adviesteam
Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de regio een Consultatie & Adviesteam. In de loop
der jaren zijn hier steeds meer taken aan toegevoegd zonder financiële inbedding. Nu in VNGverband is afgesproken dat elke regio een Regionaal Expert Team inricht met specifieke taken, komt
er voor het Consultatie & Adviesteam een extra taak bij. De naam Consultatie & Adviesteam wordt
omgezet in Regionaal Expert Team, in lijn met de landelijke richtlijnen.
Herijking van het huidige takenpakket met bijbehorende financiële consequenties ligt nu voor.
Het portefeuillehoudersoverleg stelt de inhoud vast. Wel ligt er het verzoek om in de beginperiode
een halfjaarlijkse evaluatie uit te voeren en geen jaarlijkse.
De gemeente Huizen kan financieel nog niet instemmen met het voorstel, zolang de bijbehorende
begrotingswijzing niet door de raad is vastgesteld.
Uitstroom analyse
Erik Dost en Rik Post, senior beleidsadviseurs bij de Regio Gooi en Vechtstreek, presenteren, op
verzoek van het portefeuillehoudersoverleg, een verkenning naar de belemmerende factoren voor
uitstroom uit de jeugdzorg. Er wordt afgesproken dat uitstroom in het programma Jeugd &
Onderwijs wordt opgenomen. Dit programma staat op de agenda voor het
portefeuillehoudersoverleg van 15 december 2022.
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Rondvraag
Geen
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