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Agendapunt 4: Stand van zaken doelgroepenvervoer
bespreken
Gevraagde besluiten: n.v.t.
Advies en toelichting:
Governance: in het stuk wordt nader ingegaan op de governance van BV vervoer. Met de huidige 
opzet wordt voldaan aan de wens van de gemeenteraad Huizen om deze nader uit te werken. Wens 
vanuit Laren en Wijdemeren van een raad van commissarissen was juridisch niet mogelijk. Een raad 
van advies wel. Voordeel van deze laatste mogelijkheid: er is meer expertise m.b.t. (zorg)vervoer en 
(semi)overheid verbonden aan de BV vervoer. Nadeel: hier zijn jaarlijkse kosten mee gemoeid, die 
niet binnen huidige begroting gedekt kunnen worden: in Huizen gaat het om een bedrag van € 4735,- 
per jaar; regio-breed om € 30.000,- per jaar.
SLA: alle inhoudelijke opmerkingen in de ambtelijke werkgroep zijn verwerkt. Ziet er goed uit. 
Financiën:
Raad van Advies: Met de jaarlijkse kosten die hiermee gemoeid zijn ad € 30.000 per jaar regionaal, 
Huizer aandeel € 4.735 is geen rekening gehouden in het bedrijfsplan en bijbehorende 
begrotingswijziging. Er wordt aangegeven dat er geen ruimte zit in de begroting om deze extra 
structurele kosten op te vangen. Dit geldt tevens voor de Huizer begroting. Vanaf 2022 kunnen deze 
kosten meegenomen worden in de reguliere tarifering. Voor 2021 is er sprake van een incidentele last 
waarvoor geen dekking aanwezig is. Dit moet afgewogen worden tegenover de meerwaarde van de 
invoering van een raad van advies.
Bonus malus regeling: Tevens wordt aangegeven dat er nog een separate begrotingswijziging met 
zienswijzeprocedure in de route gebracht gaat worden van regionaal € 85.000 per jaar. Dit wordt 
meegenomen op het moment dat de begrotingswijziging van Laren en Weesp in route wordt gebracht 
en de procedure dus in één keer doorlopen kan worden. Aangegeven wordt dat de bonus-malus 
regeling beëindigd wordt en de gemeenten hier geen lasten meer voor hebben. Deze regeling 
gebruikte de Regio echter ter dekking van ondersteunende kosten, zoals bijvoorbeeld financiële 
administratie en beheer. Deze kosten blijven bestaan en waren geen onderdeel van het bedrijfsplan 
waardoor we nu reeds geconfronteerd worden met een bijdrageverhoging per gemeente. Hiervoor is 
binnen de begroting van Huizen geen dekking aangezien we het totaalbudget van het vervoer, waar 
de bonus-malus regeling onderdeel van was, reeds ingebracht hebben in het bedrijfsplan. Hoewel wij 
realiseren dat bij een dergelijk grootschalig project het altijd kan gebeuren dat er relevante informatie 
ten tijde van besluitvorming niet allemaal op dek is, zijn wij tevens van mening dat het zeer ongelukkig 
uitkomt dat voordat de BV überhaupt gestart is, reeds extra kosten ontstaan en gemeenten 
genoodzaakt zijn hiervoor naar de raden terug te gaan. Wij stellen voor dat de Regio toch nog een 
keer kritisch binnen het bedrijfsplan en de bijbehorende begroting zoekt naar mogelijkheden om deze 
kosten te dekken.

Toelichting:
Agendapunt 3: Stand van zaken Inkoop Sociaal Domein
bespreken
Gevraagde besluiten: N.v.t.
Advies: N.v.t.
Toelichting:
Voor de wmo lichte dagbesteding voor wordt op korte termijn een collegevoorstel in procedure 
gebracht om tijdelijke voorzetting van deze dagbesteding door stoppende aanbieders. Vraagstuk is 
nog wel of nieuwe instroom (nieuwe mensen met een indicatie lichte dagbesteding) hier gebruik van 
kunnen maken.
Voor jeugdhulp en -begeleiding worden gemeenten regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste 
stand van zaken. De Regio is druk bezig met het zoeken en uitwerken van oplossingen bij knelpunten. 
Zodra hierover duidelijkheid is, worden bestuurders op de hoogte gehouden van de lokale gevolgen.
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Agendapunt 15: Terugkoppeling overleg met schoolbesturen over input over ouders over de 
staat van het onderwijs
bespreken
Advies en toelichting:
Geen stukken meegestuurd, bespreking n.a.v. mondelinge terugkoppeling van het gesprek dat 
Annette Wolthers had met schoolbesturen. Deze enquête is een wens van Hilversum. Schoolbesturen 
reageerden er eerder kritisch op (moet de gemeente dit wel doen? Is het niet dubbelop (scholen 
nemen zelf ook enquêtes af) Welke vragen worden er gesteld en wat wordt er gedaan met de 
informatie?). Belangrijk om goed te luisteren naar schoolbesturen en vooraf te kijken wat de 
mogelijkheden zijn m.b.t. de uitslag van de enquête (schoolbesturen zijn autonoom).

Agendapunt 19: Ontwikkeling transformatieplan 2.0 / regiovisie 
vaststellen
Gevraagde besluiten:
Het projectplan voor de ontwikkeling van het transformatieplan jeugd 2021 vaststellen.

Agendapunt 9: Bijstellen werken aan werk en perspectief op werk 
vaststellen
Gevraagde besluiten: Instemmen met bijgaand voorstel aan de colleges over bijstelling van de 
arbeidsmarktprogramma’s Perspectief op Werk en Werken aan Werk.
Advies: Instemmen
Toelichting:
Vanuit Financiën zijn hiertegen geen bezwaren aangezien de wijziging financieel neutraal is, doordat 
de bijstelling binnen financiële kaders blijft van beide programma’s.

Agendapunt 5: Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein
vaststellen
Gevraagde besluiten:
Advies:
Toelichting:
Nazending is nog niet ontvangen. De verwachting is dat het advies op dit onderwerp bij het pho van
26 november nog grotendeels actueel is.

Agendapunt 13: GGD: update corona en preventieve taken GGD 
bespreken
Advies en toelichting:
Agendapunt betreft mondelinge toelichting. Geen advies.

Agendapunt 14: PHP plan alcohol jeugd
vaststellen
Gevraagde besluiten: Instemmen met het nieuwe PHP
Advies: Instemmen met de inhoud. Instemmen met de financiële verplichtingen voor nu alleen voor 
2021.
Toelichting: Vanwege de goede resultaten in de afgelopen jaren, wordt de huidige aanpak 
gecontinueerd met enkele nieuwe accenten. Met name de verbreding van de thematiek richting drugs 
en de focus op preventie zijn goede ontwikkelingen. Middelen gebruik gaat vaak hand in hand, dus 
ook goed als dit als zodanig wordt benaderd.
Echter legt dit PHP een claim op de begroting B&O (zie onderdeel financiën). De vraag of we 
doorgaan met het PHP is eigenlijk een discussie die onderdeel is van het beleidsplan B&O en de 
verdeling van de middelen. Die discussie moet nog worden gevoerd.
Dus op inhoud eens met het plan, maar of het voldoende prioriteit heeft om regionale dekking vanuit 
B&O te krijgen is nog onzeker.
Financiën: Derhalve kan hoogstens voor 2021, totdat het nieuwe beleidsplan B&O wordt vastgesteld, 
deze verplichtingen worden aangegaan. Het onderbrengen van de kosten PHP in de begroting van de 
GGD vergt separate besluitvorming.
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Cl: Kaderbrief regio Gooi en Vechtstreek
Advies: instemmen.
Kanttekening Financiën: In de kaderbrief wordt melding van gemaakt van meerkosten van € 85.000 
regionaal voor het uitvoeren van een nieuwe wettelijke taak, namelijk het vormgeven van de lokale 
processen aangaande rechtmatigheid. Deze lastenverzwaring van de regiobegroting zal betrokken 
worden bij de taakstelling die bij de Regio is neergelegd (3% lagere gemeentelijke bijdrage, dus ook 
3% bezuiniging over deze € 85.000). Opgemerkt moet worden dat er binnen de Huizer begroting nog 
geen rekening is gehouden met deze lastenverzwaring die de Regio nu oppert en gemeenten hier ook 
niet voor gecompenseerd worden via extra inkomsten gemeentefonds. Gemeenten zelf staan voor

Advies:
Instemmen. 
Toelichting:
In het kader van de invoering van de Norm voor Opdrachtgeverschap zijn gemeenten verplicht om in 
regionaal verband een regiovisie op te stellen. In dit plan werken we heel concreet uit wat de 
gezamenlijke transformatie-opgave is voor de komende jaren.
Het is belangrijk dat we vooraf alle projecten evalueren die voortvloeien uit het huidige 
transformatieplan. De op te stellen plan is een plan waarbij gemeenten (bestuur en raden), Regio, 
inwoners, adviesraden en niet te vergeten de zorgaanbieders in co-creatie tot stand moet komen. Het 
streven is om eind volgend jaar het plan vast te laten stellen door de raden.
Financiën: Gezien de huidige financiële situatie bij gemeenten dient meegegeven te worden dat
e.e.a. realiseerbaar moet zijn binnen beschikbare budgetten dan wel “oud voor nieuw”.

Agendapunt 20: Productief leren
vaststellen
Gevraagde besluiten:

Instemmen met verlenging PL
Instemmen met verlenging voor twee jaar met de intentie om daarna weer voor twee jaar te 
verlengen.
Vaststellen richting uitvoeringsplan PL en vaststelling hiervan in Q1 2021.

Advies:
Instemmen met verlenging PL voor twee jaar.
Instemmen. Dekking tot en met 2022. Voor verlenging na 2022 moet t.z.t. opnieuw gekeken 
worden naar de dekking.
De richting van het uitvoeringsplan PL kan worden vastgesteld. Het uitvoeringsplan wordt 
ambtelijk verder uitgewerkt i.o.m. het ROC/PL en het RBL. Het is niet nodig hier bestuurlijk over te 
besluiten.

Toelichting:
Op PL kunnen leerlingen met diverse multiproblematieken terecht die er elders niet in slagen om een 
diploma te behalen. Het is waardevol dat zij hier een startkwalificatie kunnen behalen en 
arbeidsvaardigheden leren, zodat zij perspectief krijgen op meedoen, zelfredzaamheid en een 
positieve levensinvulling. De aanpak van PL en de ontwikkeling dit het ROC van Amsterdam hierin wil 
doormaken stemmen gunstig.
Het uitvoeringsplan hoeft begin 2021 niet terug te komen op de bestuurlijke. Huizen wordt ambtelijk 
nauw betrokken bij de verdere uitwerking, reeds aangegeven punten worden verwerkt en er wordt 
voor gezorgd dat de ontwikkelingen van PL goed gevolgd kunnen volgen. Het betreft immers 
kwetsbare inwoners van 15 tot ca. 26 jaar die hier de kans krijgen op een beter toekomstperspectief. 
Financiën: Binnen de Huizer begroting is voor 2021 € 28.800 beschikbaar gesteld voor PL. Voor 
2022 is eenzelfde bijdrage mogelijk door inzet van de budgetten Schoolmaatschappelijk werk (€ 
8.000) en inzet Participatiebudget (€ 20.800). De bijdrage voor 2022 dient echter nog geformaliseerd 
te worden middels een collegevoorstel. Voor 2023 en verder dient opgemerkt te worden dat er voor 
extra lasten binnen de Huizer begroting geen middelen aanwezig zijn.
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dezelfde taak om de wettelijke rechtmatigheid te organiseren binnen de huidige beschikbare 
middelen.

Maatschappelijk beleid 
Ontwikkeling

C4: Stand van zaken werken aan werk en perspectief op werk 
Advies: instemmen.

C6: Voorstel Centrum Seksueel Geweld
Advies: instemmen.
Kanttekening Financiën: het voorstel toont een structureel tekort van € 2.080 wat opgevangen zou 
moeten gaan worden binnen het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang.

C5: Verlening overeenkomsten BW & MO
Advies: instemmen.

C2: Inkoop inburgeringstrajecten
Advies: instemmen. Dekking voor 2021 van de gevraagde Huizer bijdrage van € 4.250 kan 
plaatsvinden uit het budget Verhoogde Asielinstroom (kostenplaats 6212121).

C8: RBL: Last onder dwangsom 
Advies: instemmen.

C3: plan van aanpak laaggeletterdheid 
Advies: instemmen.

C7: Schakelfunctionaris
Advies: instemmen. Er is gezocht naar mogelijkheden om dekking voor 2021 te vinden binnen de 
Huizer begroting. Dit blijkt incidenteel mogelijk binnen het budget Vangnet en Advies (kostenplaats 
6711001).


