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RESUMÉ 
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GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING  
 
Agenda en mededelingen 

Mededelingen 
Het onderhanden werk (bedragen gereserveerd voor nog te ontvangen declaraties over voorgaande 
jaren) over 2021 en eerder is afgehandeld. Ook voor Bescherming en Opvang is er sprake van 
onderhanden werk en gereserveerde bedragen bij de Regio. De Regio is terughoudend geweest met 
bedragen laten vrijvallen omdat de uitname Wlz en de Coronacompensatie voor aanbieders voor 
een grote onzekerheid zorgden. Tot en met 2021 is ook voor deze budgetten het onderhanden werk 
inmiddels afgehandeld. Dit betekent dat bij de jaarrekening 2022 een substantieel bedrag vrijvalt. De 
Regio agendeert begin 2023 een voorstel hoe hiermee om te gaan. 
 
Aanbieders van dagbesteding hebben aangegeven dat de tarieven voor de dagbesteding en de 
vergoeding voor het vervoer daarnaartoe niet meer kostendekkend zijn. Doordat de afstanden naar 
locaties groter geworden zijn en door corona en de energiecrisis is de situatie veranderd. De 
tarieven zijn gebaseerd op een hoge bezettingsgraad en gecombineerde ritten naar de 
dagbesteding toe. Via een schriftelijke ronde wordt een voorstel voor de korte termijn gedaan en 
begin 2023 agendeert de Regio een voorstel voor oplossingen op korte en lange termijn. 
 
De agenda wordt vastgesteld.  

 
Resumé van 10 november 2022 

Het resumé wordt vastgesteld. 

 
 
Programma Gezondheid & Ondersteuning 

Het programma Gezondheid & Ondersteuning is gericht op een gezonde leefomgeving waar 
thema’s als gezondheid, sociale interactie, recreëren en zorg steeds meer met elkaar verweven zijn. 
Gemeenten willen de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek een omgeving bieden 
waarin ze gezond en gelukkig ouder kunnen worden. 
Doordat alle gemeenten capaciteit inzetten voor de uitvoering van dit programma, borgen we lokaal 
draagvlak en is er sprake van een nadrukkelijke coproductie tussen gemeenten en de Regio. 
Gemeenten staan voor grote opgaven die lokaal overstijgend zijn, met een toenemende vraag naar 
hulp, stijgende kosten en toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Gemeenten zijn zich er steeds 
meer van bewust dat we de hulpvraag beter voor kunnen zijn en daarom de focus verleggen naar 
gezondheid en preventie. 
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Het programma wordt als richtinggevend en adaptief aangenomen. Dat wil zeggen dat het 
programma een goede weergave is van de vraagstukken waar met de kennis van nu de focus 
komende periode op zal liggen maar dat periodieke bijstelling op basis van nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen zal plaatsvinden. 
 Lokaal heeft nog niet elke gemeente het sociaal domein beleid vastgesteld. Ook zijn de opgaven 
waar gemeenten voor staan zo groot dat begin 2023 een aparte bijeenkomst wordt georganiseerd 
met directieleden en portefeuillehouders om de regionale prioriteiten vast te stellen voor 2023-2024 
en de bijbehorende inzet van gemeentelijke capaciteit. Het Integraal Zorg Akkoord maakt hiervan 
deel uit, ambulantisering van geestelijke gezondheidszorg en zorg voor ouderen (die langer thuis 
wonen). 

 
Voorstel Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) toezicht 

In maart 2022 heeft de Wmo toezichthouder het jaarverslag Wmo toezicht gepresenteerd in het 
PFHO. De portefeuillehouders spraken hun zorg uit over de beperkte uren die gemeenten 
financieren voor Wmo toezicht. Buiten dat het kwetsbaar is om met slechts een toezichthouder te 
werken, is de Wmo in onze regio omvangrijk en dit vereist meer uren op toezicht. Tevens is de wens 
uitgesproken om de rapportages openbaar te maken, omwille van de transparantie. Aan de 
toezichthouder werd dan ook gevraagd om nog dit jaar (2022) een voorstel te agenderen om tot een 
betere inzet te komen. Daarbij heeft het Directie Overleg op 15 sep 2022 de beleidsopdracht 
‘regionale aanpak zorgfraude’ vastgesteld. Onderdeel daarvan is ook meer inzet van Wmo toezicht. 
Dit voorstel is een gedeeltelijke uitwerking van genoemde beleidsopdracht 
 
Het portefeuillehouders overleg vindt het inhoudelijk een sterk voorstel. Wel moet gezocht worden 
naar financiële dekking bij de meeste gemeenten. Het voorstel wordt aangenomen onder de 
volgende voorwaarden: 

•  De portefeuillehouders verzoeken bij de eigen colleges dekking te garanderen voor 2023; 

•  In 2023 agendeert het programma team een voorstel voor inbedding; 

•  Het voorstel dient een koppeling te hebben met Aanpak zorgfraude 
 

 
Voorstel kosten intermediaire verhuur bij Huren Onder Voorwaarden (HOV) 

Het HOV is de afgelopen jaren een succes gebleken. De betrokken partijen zijn tevreden 
over de samenwerking en bovenal over het positieve effect. 
Er is echter een signaal vanuit de aanbieder dat zij structureel activiteiten verrichten/kosten maken, 
als intermediaire verhuurder bij HOV, waarin contractueel niet is voorzien. Zorgaanbieders nemen 
nu het ‘verlies’ daarvan over de afgelopen 4 (tot 8) jaar, maar willen voor de komende jaren 
ingaande het kalenderjaar 2023 gecompenseerd worden voor het leveren van deze diensten. 
 
Met de opmerking dat er een tussentijdse voortgangsrapportage wordt opgeleverd, gaat het 
portefeuillehoudersoverleg akkoord en stelt het voorstel daarmee vast. 

 
Rondvraag 

Het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid is nog niet ingericht (maakt deel uit van het beleidsplan 
Bescherming en Opvang). De taak van de Regio is alleen faciliteren voor wat betreft het 
secretariaat. Burgemeesters en wethouders sturen integraal op de verbinding tussen zorg en 
veiligheid.  
Vanuit de gemeenten zijn de gemeente secretaris van Laren en de burgemeester van Gooise Meren 
de trekkers. Het overleg heeft verder nog geen ambtelijke trekkers per thema. Zodra deze worden 
benoemd, kan het overleg van start gaan. Het initiatief hiertoe ligt bij de gemeente secretaris van 
Laren. 

 
 
VERVOER 
 
Algemeen Bestuur voorstel compensatie tekort Vervoer B.V. 

Met dit voorstel wordt inhoud gegeven aan de opdracht van de gemeenteraden om zorg te dragen 
voor een financieel duurzaam doelgroepenvervoer. Dit voorstel heeft betrekking op het jaar 2022. 
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In de begroting van de Regio is bij het programma Vervoer Gooi en Vechtstreek budgettaire ruimte 
opgenomen voor de bekostiging van vervoersvoorzieningen Wmo en het leerlingenvervoer, voor een 
totaalbedrag van € 7.363.566. Om structureel zorg te kunnen dragen voor dit duurzame vervoer stelt 
het dagelijks bestuur voor om over te gaan tot het compenseren van het verwachte omzetverlies 
over 2022 bij Vervoer BV. Dit kan gerealiseerd worden door het overschot aan ontvangen bijdragen 
van gemeenten niet te verrekenen met gemeenten, maar op voorhand te reserveren om in te zetten 
voor dit te verwachten omzetverlies. De hoogte van deze compensatie wordt gebaseerd op de 
jaarstukken van Vervoer BV. De verwachting is dat dit omzettekort vanuit de begrote ruimte te 
bekostigen is, waarna er mogelijk nog een bedrag gerestitueerd kan worden aan gemeenten. 
 
Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief. 

 
 
 
Voorstel vaststellen reizigersbijdrage Wmo vervoer 2023 

In de Service Level Agreement Wmo vervoer is afgesproken dat de tarieven en de eigen bijdragen 
jaarlijks worden geïndexeerd volgens de zogenaamde NEA-index (exclusief BPM). De NEA-
indexering is op 1 december bekend geworden en bedraagt 13,7%. 
De inwoner (burger) wordt van diverse kanten geconfronteerd met kostenverhogingen. Gezocht is 
naar een alternatief en deze is gevonden, gezien de relatie tussen Wmo-vervoer en OV, bij de 
landelijke indexering van de OV-tarieven met gemiddeld 7,24%. 
Om de lasten enigszins te beperken is het voorstel om eenmalig voor de Wmo-reiziger de OV-index 
van 7,24% te hanteren. 
 
Het portefeuillehoudersoverleg stelt het voorstel vast. Wel wordt aangegeven dat dit een eenmalige 
afwijking is van de NEA-index. 

 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Agenda en mededelingen 

Bij afwezigheid van Karin van Hunnik neemt Gerben van Voorden het voorzitterschap waar. 

 
Resumé van 10 november  2022 

Het resumé wordt vastgesteld. 

 
Programma Jeugd & Onderwijs 

 Samenwerken voor een toekomst met perspectief, dat is het motto voor deze bestuursperiode. In 
het programma Jeugd & Onderwijs werken gemeenten, Regio en andere stakeholders samen aan 
regionale opgaven. Deze opgaven vormen een uitdaging, met een stijgende vraag naar hulp, 
stijgende kosten en toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 
Er zijn gezamenlijke vraagstukken op te lossen voor de korte én lange termijn en deze vereisen 
een integrale aanpak vanuit een gedeeld belang van de samenwerkende partijen. 
Om goed uitvoering te kunnen geven aan onze regionale ambities is het inrichten van een 
programmateam Jeugd & Onderwijs noodzakelijk. Dat vraagt om inspanning van de regio 
gemeenten. Maar de opbrengst kan groot zijn: door structureel effectieve hulp aan de voorkant in te 
zetten bij jongeren en gezinnen wordt zwaardere hulp later voorkomen en krijgen jongeren en 
gezinnen (weer) toekomstperspectief. 
De voorgestelde regionale samenwerkingsthema’s hebben betrekking op: 
• Normaliseren (hulpvragen zoveel mogelijk in het dagelijks leven oplossen); 
• Werken in lokale teams: passende effectieve zorg en ondersteuning; 
 
Het portefeuillehoudersoverleg neemt het programma richtinggevend en adaptief aan. Net als bij 
het programma Gezondheid & Ondersteuning wordt afgesproken begin 2023 met elkaar in gesprek 
te gaan over prioriteiten en inzet van gemeentelijke capaciteit. 

 
Experimenteerregeling onderwijs in zorg 
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 In het PFHO van 14 juli jl. zijn de wethouders geïnformeerd over het voornemen van het 
samenwerkingsverband Qinas om een aanvraag in te dienen om deel te mogen nemen aan de 
experimenteerregeling in het kader van passend onderwijs. Om een aanvraag in te mogen dienen is 
een samenwerkingsovereenkomst met betrokken partners zoals scholen, zorgaanbieders en 
gemeenten nodig. 
Er zijn jongeren die door belemmeringen in wet- en regelgeving geen onderwijs volgen. Ook deze 
jongeren hebben een ontwikkelpotentieel en hebben er baat bij om te blijven leren en toe te werken 
naar schoolgang. Met de experimenteerregeling wordt het mogelijk gemaakt om af te wijken van de 
huidige kerndoelen en het overige onderwijsprogramma en kan onderwijs binnen zorg worden 
geboden. Het ontwikkelperspectief van de jongere staat hierin centraal. De ambitie is om jongeren 
terug te leiden naar regulier onderwijs. De eerste stap voor deze doelgroep is om de 
basisvaardigheden te hervinden of te ontwikkelen, om deel te kunnen nemen aan een vorm van 
onderwijs en daarmee tot leren te komen. 

Het portefeuillehoudersoverleg stelt het voorstel vast. Wendy van Neer, manager Inkoop en 
Contractbeheer, is gemandateerd om namens de regio gemeenten de subsidieaanvraag te 
ondertekenen. 

 
Voorstel inkoop Jeugdzorg plus 

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft Jeugdzorg Plus ingekocht bij Pluryn. Dit contract is gekoppeld 
aan de verhuizing van de voorziening van Zeist naar Maarsbergen en loopt af wanneer de 
voorziening verhuist. De verhuizing is gepland in juni 2023. Op dat moment beëindigen de 
afspraken met Pluryn en is het nodig de voorziening opnieuw in te kopen. 
Om het aanbestedingstraject zorgvuldig te kunnen doorlopen is het voorstel dat er kortdurende 
afspraken worden gemaakt tot en met 31 december 2023. Voorgesteld wordt Jeugdzorg Plus 
vanaf 2024 aan te besteden daarbij rekening houdende met (landelijke) ontwikkelingen. Eemnes 
maakt geen onderdeel uit van deze inkoop. 
 
Het portefeuillehoudersoverleg stelt het voorstel vast. Een afvaardiging van het overleg brengt in 
2023 een werkbezoek aan Pluryn. 

 
Voorstel borging Tussenvoorziening 

De Tussenvoorziening bestaat uit 4 bedden die voor een periode van maximaal 28 dagen 
beschikbaar zijn voor niet-planbare crisis en uithuisplaatsing. In 2021 en 2022 is de 
Tussenvoorziening als pilot ingekocht bij Youké en het Leger des Heils (startdatum 1 april 2021). 
Uit de evaluatie blijkt dat de Tussenvoorziening noodzakelijk is om rust te creëren in een gezin 
zodat gekeken kan worden wat nodig is. Daarom wordt voorgesteld om de Tussenvoorziening in te 
bedden in het zorglandschap Jeugdhulp met verblijf per 1 januari 2023. 
 
Het portefeuillehoudersoverleg stelt het voorstel vast. Volgende stap is een inkoopvoorstel richting 
de colleges. 

 
Voorstel aanpak wachtlijsten 

Om te kunnen sturen op instroom en uitstroom is het nodig om zicht te hebben op bij welke 
aanbieder welke ondersteuning geboden kan worden, of er plek is en waar wachtlijsten zijn. Dat 
overzicht van het zorglandschap is er niet momenteel. Het landelijke ondersteuningsteam Zorg voor 
de Jeugd heeft afgelopen jaren ervaring opgedaan om regio’s te versterken bij het inzichtelijk 
maken van data en het terugdringen van wachttijden. In de toekomst kunnen vragen van 
consulenten, huisartsen, samenwerkingsverbanden onderwijs of ouders bij welke aanbieder zij zorg 
kunnen krijgen voor een specifieke probleem dan wel beantwoord worden. Met data kan worden 
gestuurd op beschikbaar aanbod in relatie tot de vraag. 
Voorstel 1. 
Instemmen met (vanaf begin 2023) deelnemen aan het Project aanpak wachttijden van het 
ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. 
Voorstel 2. 
Voor de workshop en deelname Project aanpak wachttijden zal onderzocht worden wat de 
mogelijkheden zijn tot doorontwikkeling van Kieszo dan wel de aanschaf van een ander systeem. 
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Het portefeuillehoudersoverleg stelt het voorstel vast. 

 
Inkoop forensische zorg 

In samenwerking met twee Utrechtse regio’s wordt vanwege het specialisme en het kleine aantal 
aanbieders een aanbestedingstraject voor forensische jeugdhulp gedaan. Het is de bedoeling dat 
de 
nieuw af te sluiten contracten op 1 juli 2023 in werking treden en een looptijd hebben van vier jaar 
met de mogelijkheid om twee keer met een jaar te verlengen. Aan de colleges van de zes 
gemeenten in Gooi en Vechtstreek wordt gevraagd de inkoopdocumenten vast te stellen en akkoord 
te gaan met de benodigde samenwerkingsovereenkomst van de drie regio’s; (vol) macht te verlenen 
aan de voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Jeugd voor ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst en akkoord te gaan met aanpassing van de inkoopdocumenten 
Jeugdhulp ambulant door verwijdering van de huidige producten forensische 
jeugdhulp. 
 
Het portefeuillehoudersoverleg stelt het voorstel vast. 

 
Rondvraag 

Wethouder van Voorden geeft aan dat uit de gesprekken met meerdere aanbieders naar voren komt 
dat de contractueel verplichte collegiale consultatie niet van de grond komt vanwege de 
administratieve lasten die ermee gepaard gaan. Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en 
Vechtstreek neemt actie hierop in de gesprekken met de aanbieders om te bekijken hoe we hier 
efficiënt mee om kunnen gaan. 
 
Het conformstuk Client Ervaring Onderzoek wordt kort besproken en betreft de financiering. Deze 
geldt als tijdelijk voor 2 jaar. Na 18 maanden wordt een evaluatie geagendeerd in het 
portefeuillehoudersoverleg. Pas dan kan de nieuwe opzet definitief worden vastgesteld. 

 
 
 
WERK EN PARTICIPATIE 
 
Agenda en mededelingen 

Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
De agenda wordt vastgesteld.  

 
 
Voortgang programma Werk & Participatie 

Er is afgesproken bestuurders minimaal twee keer paar jaar te informeren over de voortgang van de 
uitvoering van het programma.   
Gezien de veelheid aan onderwerpen die door uitvoeringsorganisaties worden opgepakt, zal er meer 
en eerder verbinding worden gelegd tussen bestuurders en uitvoering. De themaregisseurs kunnen 
zo zelf uitleggen hoe de projecten lopen. Ook stelt het de bestuurders in staat om aan de voorkant 
richting te geven in plaats van achteraf te reageren. Wethouder Boudewijnse vraagt speciale 
aandacht voor de verbinding met Economie en wethouder Hoelscher voor de verbinding met 
Bescherming & Opvang. 
 
Uitgelichte thema’s: 

1. In-en doorstroom van kandidaten: het evenement Baantalent was een groot succes in 
termen van opkomst van kandidaten. De bedoeling was de kandidaten te informeren over 
de baanmogelijkheden in de regio Gooi en Vechtstreek. Het evenement wordt nu een 
jaarlijkse activiteit, wel kleinschaliger dan nu is georganiseerd zodat het overzichtelijker 
wordt; 

2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: regionaal gecontracteerde organisaties hebben 
een social return on investment  doelstelling. Dit heeft geleid tot 59 plaatsingen, ongeveer 
de helft van de doelstelling. Wethouder De Groot geeft de suggestie mee om breder te 
kijken naar alle bedrijven met een Sroi taak om het aantal plaatsingen te vergroten; 
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3. Banenafspraak: dit gaat over inwoners met een arbeidsbeperking aan een betaalde baan 
helpen. De realisatie in de regio Gooi en Vechtstreek lijkt achter te lopen bij de landelijke 
doelstelling, maar het aantal inwoners dat onder de Banenafspraak valt is erg laag. Het 
aantal absolute plaatsingen ligt gelijk aan de landelijke cijfers. De thema eigenaren maken 
een analyse van wat er feitelijk in de praktijk gebeurt om een beter inzicht te krijgen in het 
verhaal achter de resultaten; 

4. Business case Werkgeversdienstverlening: in de regio Gooi en Vechtstreek is de 
werkgeversdienstverlening versnipperd georganiseerd. Zodra inwoners job ready zijn 
worden ze door verschillende organisaties op verschillende plekken aan werk geholpen. Er 
wordt onderzocht hoe deze dienstverlening beter en toegankelijker kan worden 
georganiseerd. Het proces loopt en de resultaten worden gefaseerd opgeleverd in 2023; 

5. Hoofdzaak Werk: inwoners met een psychische kwetsbaarheid worden aan werk geholpen. 
In de praktijk blijkt deze groep inwoners goed bemiddelbaar en wordt de dienstverlening 
hierop gecontinueerd. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, wat het succes 
van dit project heeft vergroot. 

 
Het programma Werk & Participatie heeft een vast kernteam met daarnaast verschillende 
themaeigenaren in zowel beleid als uitvoering. Op dit moment is de inzet van gemeentelijke 
capaciteit voldoende, maar het is ook kwetsbaar gezien de schaarste aan capaciteit bij (sommige) 
gemeenten. Mocht hierin verandering komen, worden de portefeuillehouders daarvan op de hoogte 
gesteld. 

 
 
Voortgang WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) 

Het inkooptraject is bijna afgerond. Tevens loopt er een verbetertraject via werkgroepen. In de 
eerste werkgroep zijn alle knelpunten in beeld gebracht. Deze zitten op 4 vlakken:  
1. Het vinden van de doelgroep ; 
2. Het aanmeldproces;  
3. Uitval na aanmelding; 
4. Monitoring en sturing. 
Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2023 een verbeterplan worden opgeleverd. 
 
Het portefeuillehoudersoverleg voelt zich hiermee goed geïnformeerd over de voortgang. 

 
Rondvraag 

Het portefeuillehoudersoverleg vraagt om een raadsinformatiebrief over waar we op het gebied van 
werk en participatie allemaal mee bezig zijn. Aansluitend een regiopodium in 2023.  

  


