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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Het plan benoemt een regeling voor financiële solidariteit die nog uitgewerkt moet worden: 
“Gemeenten zijn, ten aanzien van intramurale en extramurale beschermd-wonen plaatsen, solidair 
met elkaar. Dit betekent dat zij de kosten en risico's van initiatieven/locaties die bijdragen aan de

Toelichting:
Agendapunt 3: Inkoop Sociaal Domein: stand van zaken en richting geven aanpak evaluatie 
bespreken
Gevraagde besluiten:_N.v.t.
Advies: geen advies
Toelichting: De wens is dat het portefeuillehoudersoverleg aan de voorkant kaders en uitgangspunten 
meegeven, op basis waarvan vervolgvoorstellen worden uitgewerkt. Om de bestuurders hierin alle 
ruimte te geven, is er geen ambtelijk advies.

Agendapunt 8: Stand van zaken Tomin
bespreken
Gevraagde besluiten: n.v.t.
Advies: Het standpunt zoals verwoord in de notitie die is besproken in het portefeuillehoudersoverleg 
HBEL van 15 maart als uitgangspunt nemen voor de discussie in het regionaal 
portefeuillehoudersoverleg.
Toelichting:
In het pho HBEL van maandag 15 maart is het standpunt van de HBEL-gemeenten op basis van een 
notitie uitgebreid besproken. Hierbij onderschreven de bestuurders de lijn van de notitie. Voor het 
regionale PHO geldt derhalve het advies zoals in de notitie opgenomen.

Agendapunt 7: Voortgang WEB
bespreken
Gevraagde besluiten: n.v.t.
Advies en toelichting: Het betreft een presentatie over de stand van zaken van de WEB, waarbij ruim 
gelegenheid is voor het stellen van vragen.

Agendapunt 12: concept beleidsplan B&O
Vaststellen
Gevraagde besluiten:

Instemmen met de wijze waarop input van het directieoverleg en het 
portefeuillehoudersoverleg is verwerkt in het conceptbeleidsplan bescherming en opvang. 
Ermee instemmen dat het bijgevoegd concept Beleidsplan Bescherming & Opvang voor een 
zienswijze naar gemeenteraden wordt gestuurd.
Akkoord gaan met het bijgevoegd begeleidend voorstel waarmee we het beleidsplan aan 
gemeenteraden voorleggen.
Kennisnemen van de planning B&O.

Instemmen met het concept beleidsplan, inclusief de venwerkte input van het directieoverleg. 
Instemmen met het voorleggen van dit plan aan de gemeenteraden voor een zienswijze. 
In lijn met het besluit van het directieoverleg, het begeleidend voorstel zien als basis dat lokaal 
aangepast kan worden.
Een voorbehoud maken bij de planning: met de voorgestelde planning van aanleveren 
stukken, is een definitieve zienswijze van de Huizer raad in de voorgestelde week van 24 mei 
niet mogelijk. De zienswijze kan worden vastgesteld op de raadsvergadering van 3 juni. (Op 
dit moment van advisering geen informatie beschikbaar of dit ook geldt voor de BEL 
gemeenten).

Toelichting:
Over het concept beleidsplan:
Na diverse besprekingen in de diverse gremia, is het voorliggend concept een plan waarop wij positief 
adviseren. Belangrijke punten, zoals de middelen voor het interventieteam hebben nu een plek in dit 
plan.
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De begroting bevat aannames die anders kunnen uitpakken, met name over de uitname van middelen 
n.a.v. de overgang naar de WLZ van een deel van de doelgroep van beschermd wonen. Het is 
belangrijk dat gemeenten tijdig worden meegenomen bij verwachte grote bijstellingen.

Financiën: Wij adviseren om de maatregelen met een lagere prioriteit nog eens kritisch te bekijken op 
bezuinigingsmogelijkheden, gezien de huidige financiële situatie bij gemeenten, ondanks dat het plan 
op zichzelf een nulresultaat presenteert. Er is echter sprake van een grote disclaimer rondom de 
begroting. Dit risico geldt zowel voor de geraamde lasten als de inkomstenkant. Afwijkingen ten 
opzichte van de begroting komen ten laste dan wel ten gunste van de regionale reserve Bescherming 
en Opvang, voor zover deze toereikend is. Als de reserve niet toereikend is zal het resultaat op basis 
van inwoneraantal over de gemeenten verdeeld worden. Gerealiseerd moet worden dat het 
voorliggende plan ervan uitgaat dat de regiogemeenten vanaf 2023 alle rijksuitkeringen voor de 
betreffende voorzieningen onderbrengen bij de Regio.

gezamenlijke opgaven, gezamenlijk dragen. Hierbij wordt ook inzet op preventie zoveel als mogelijk 
meegewogen. Alle gemeenten dragen bij. Ongeacht de feitelijke locatie van dergelijke 
initiatieven/locaties. Gemeenten hanteren hier een kostenregeling voor die nader wordt uitgewerkt.” 
(pagina 20) en:
“Wanneer gemeenten op basis van de gezamenlijk vastgestelde kwantitatieve ambitie en op basis van 
inwonertal onvoldoende een bijdrage levert/kan leveren, levert de betreffende gemeente jaarlijks een 
financiële bijdrage van €20.000 per woonplek (prijspeil 2021) Wanneer de gemeente het ‘tekort' in 
de realisatie heeft ingelopen, vervalt deze financiële bijdrage. De opbrengsten die worden 
gegenereerd door gemeenten die niet aan de taakstellingen voldoen, worden verdeeld onder 
gemeenten die dit in een jaarwel hebben gedaan.” (pagina 22, maatregel 17).

Agendapunt 13: Stand van zaken GGD 
bespreken
Gevraagde besluiten: n.v.t.
Advies en toelichting: Agendapunt betreft mondelinge toelichting. Geen advies.

Over het begeleidend voorstel:
In een mailwisseling tussen ambtenaren is vanuit diverse gemeenten geconstateerd dat het wenselijk 
is om in ieder geval de volgende twee keuzes die dit voorstel voorlegt:

1. Blijft het de maatschappelijke ambitie om inwoners zoveel als mogelijk beschermd thuis te 
laten wonen? Of accepteren we beschermd wonen meer als (enige) hoofdoplossing?

2. Houden we de rijkheid en de differentiatie van voorzieningen in stand? Of moeten we 
voorzieningen meer versoberen en de mogelijkheden voor verschillende typen hulp 
beperken?

De keuzes die in de eerste twee vragen worden voorgelegd zijn niet realistisch. Het is beter om in het 
raadsvoorstel uit te leggen welke hoofdkeuzes er zijn gemaakt en waarom.

Agendapunt 17: beeldvorming kostprijsonderzoek verblijf en richting voor vervolg 
bespreken
Gevraagde besluiten:

De tussenrapportage Bijleveld Advies bespreken
Kennisnemen van de aanbevelingen
De aanbevelingen bespreken
Het in het voorstel opgenomen proces ten aanzien van de inrichting van verblijfsvoorzieningen 
bespreken.

Advies: kennisnemen van de presentatie en de uitkomsten van het onderzoek bespreken. Kaders en 
uitgangspunten meegeven over het vervolg.
Toelichting:
Zie de samenvatting in het regionale voorstel. Voor de mee te geven richting stellen wij voor aan te 
sluiten bij de al in de notitie opgenomen adviezen. Samenvattend:

Bekostiging waar mogelijk baseren op beschikbaarheid in plaats van PxQ



-4-Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Inzetten op de omzetting van residentieel naar gezinshuizen
Sturen op doorlooptijd, waardoor instellingen gestimuleerd worden om te handelen vanuit het 
perspectief dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. In gesprek gaan met de GI’s en 
rechterlijke macht om te onderzoeken of kortere machtigingen te geven. 

Financiën: In de financiële werkgroep is het voorstel reeds besproken en hierbij is naar voren 
gekomen dat er voor 1 april duidelijkheid moet zijn omtrent de tarieven en per wanneer deze ingaan 
(2021 of 2022). Deze zullen te zijner tijd verwerkt worden in de financiële paragraaf. Tevens zullen de 
financiële effecten van de omzetting van een verblijfsplek naar een gezinshuis nader worden 
toegelicht en uitgewerkt. Hieruit zal, met inbegrip van alle daarmee samenhangende risico's, moeten 
blijken of de stijging van de tarieven kan worden opgevangen door de voordelen die men verwacht uit 
de omzetting.

Agendapunt 19; Onderwijs-jeugdhulp
Gevraagde besluiten:

1. Het memo OZA’s in de Gooi en Vechtstreek bespreken.
2. Uitgangspunten meegeven voor dóórontwikkeling van het kader
3. Akkoord te gaan met de genoemde vervolgstappen

Advies:
Memo bespreken en akkoord gaan met de vervolgstappen 
Toelichting:
De OZA’s in onze regio worden positief geëvalueerd. Zowel onderwijs als uitvoeringsdiensten zien 
een duidelijke meerwaarde voor leerlingen en organisaties ( o.a. terugbrengen administratieve lasten). 
Een nadere verkenning naar de inhoudelijke meerwaarde, tegelijkertijd met de financiële 
consequenties vinden wij van belang. Belangrijk aandachtspunt is dat de OZA’s niet alleen zouden 
moeten bijdragen aan het voorkomen of oplossen van problematiek op de korte termijn maar dat ook 
het streven zou moeten zijn om eventuele doorverwijzingen in het vervolg zoveel mogelijk te 
beperken. Zie ook het AEF rapport over preventieve interventies.
Financiën: Wij onderschrijven het belang van een brede discussie rondom de 
onderwijszorgarrangementen in de Regio. Voor de continuering van de pilot op de Wijngaard willen

Agendapunt 18: Inkoop dagbehandeling
Vaststellen
Gevraagde besluiten:

1. Instemmen met het inkopen van een nieuw perceel observatie/behandeling extra zwaar
intensief met een zorgzwaarte 1:3 per 1 januari 2022

2. Instemmen met het starten van een pilot voor een nieuw perceel observatie/behandeling extra
zwaar intensief met een zorgzwaarte 1:3 voor het jaar 2021

Advies: Instemmen met voorstel 1 en 2, onder voorbehoud van een juridische toets 
Toelichting:
Het voorstel betreft in feite een reparatie. Bij het inkoopproces is over het hoofd gezien dat de ratio 
van 1 begeleider op 4 kinderen voor dagbehandelingsplekken met intensieve zorg voor de jongste 
kinderen (2-7) met autisme of verstandelijke beperkingen niet uitvoerbaar is. De zorgaanbieders 
hebben de ratio 1 op 3 voor deze dagbehandeling daarom gehandhaafd. Het voorstel is om deze zorg 
alsnog in te kopen per 1 januari 2022 en deze vooruitlopend op deze inkoop voor het jaar 2021 dmv 
een pilot vorm te geven. Ons inziens kunnen we niet anders dan instemmen met deze reparatie. De 
regio heeft op verzoek van het DO een globale doorrekening gemaakt van de extra kosten per 
gemeente: Huizen: € 14.750, Blaricum: € 750 en Laren: € 3.300. Deze kosten zullen gedekt moeten 
worden uit de productkosten.
Kanttekening Financiën: Het uitgangspunt van het inkooptraject was en is harmonisatie. Door nu één 
onderdeel te wijzigen (het onderdeel waar aanbieders het nadeel in ondervinden) wordt er naar onze 
mening geweld gedaan aan het fundament dat ten grondslag ligt aan de totale inkoop. Kortgezegd: bij 
harmonisatie van de inkoop zouden nadelen gecompenseerd worden door voordelen. Nu kom je 
alleen terug op de nadelen, maar de voordelen blijven buiten schot. Naar onze mening is dit niet 
wenselijk. Tevens zouden wij graag (de uitkomsten van) een juridische toets in het voorstel vertaald 
zien.
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Conformstukken

R. Blom

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling

we dan ook het voorbehoud maken dat mocht de bredere discussie over de OZA’s tot andere 
inzichten leiden over meerwaarde, uitvoering en wijze van financiering, dat we dan tussentijds tot 
andere afspraken kunnen komen.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

C1: Tussenevaluatie pilot mensenhandel
Advies: vaststellen
C2: Uitvoeringsplan PHO
Advies: kennisnemen
C3: Eindverantwoording projecten HGKM
Advies: vaststellen
C4: Wmo toezicht
Advies: kennisnemen
CS: Jaarverslag Jeugd en Gezin
Advies: instemmen
C6: Impuls Veilig Thuis
Advies: vaststellen
C7: Voorstel NHC Jeugdzorgplus
Advies: vaststellen
C8: Inkoop EED
Advies: vaststellen


