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Collegevoorstel advisering pfh sociaal domein 3 juni 2021

Advies
Instemmen met de adviezen bij de agendapunten van het regionale portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 3 
juni 2021.
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5: Proef andere werkwijze/besluitvorming
vaststellen
Gevraagde besluiten:

1. Akkoord gaan met de proef nieuwe werkwijze/besluitvorming.
Advies:
Instemmen
Toelichting:
Met de voorgestelde werkwijze wordt getracht binnen een kortere periode, met een zorgvuldige 
procedure, tot goede besluitvorming te komen.

9: Procedure toetreding Weesp arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam 
vaststellen
Gevraagde besluiten:

1. Instemmen met het voorstel om het grondgebied Weesp per 1-1-2022
toe te laten voegen aan de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

2. De centrumgemeente Hilversum vragen hiertoe een aanvraag in te
dienen bij het UWV, namens de regio.

Toelichting:
3: Bestrijding van zorgfraude binnen het sociaal domein
vaststellen
Gevraagde besluiten:

1. Formeren van een regionale werkgroep
2. Opdracht geven om onderzoek te doen naar het versterken van de bestrijding van zorgfraude 

binnen het sociaal domein
Advies:
Akkoord op beide voorstellen. 
Toelichting:
Het voorstel van de regionale Sociale Recherche past bij het voornemen in de HBEL nader te 
onderzoeken hoe om te gaan met de zorgfraude en bijbehorende uitvoering. HBEL wil graag 
onderdeel uitmaken van de werkgroep. HBEL gaat parallel aan deze onderzoeksopdracht van de SR 
ook aan de slag met het (lokale) Heronderzoeksplan 2022. Hierbij zal nadrukkelijk ook bekeken 
worden of de aanpak van zorgfraude WMO en Jeugd (integraal) met de Participatiewet opgepakt kan 
worden en op welke wijze dit vorm krijgt (beleidsmatig, uitvoering en budget).

4: Planning beleidsplan bescherming en opvang
Vaststellen
Gevraagde besluiten:

1. Kiezen voor het vasthouden van de huidige planning of voor het akkoord gaan met de 
bijgestelde planning, met de toevoeging dat medio juli bekend is of er versneld kan worden op 
de datum van vrijgave, afhankelijk van de uitkomst van de zienswijzen.

2. Het beleidsplan de periode 2022 - 2025 meegeven (i.p.v. 2021 - 2024)
Advies:
Voorstel 1: Akkoord gaan met de bijgestelde planning met de wens om te versnellen wanneer dat kan 
en op deze manier alsnog de huidige planning te halen.
Voorstel 2: Instemmen
Toelichting:
Voorstel 1: Met een bijgestelde planning worden alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze in te dienen op het conceptbeleidsplan. Dit is belangrijk voor het creëren van 
draagvlak. Het is wenselijk om te streven naar vaststelling eind 2021, zodat in 2022 daadwerkelijk 
gestart kan worden met de uitvoering.
Voorstel 2: Zowel bij de huidige planning als ook bij de voorgestelde bijgestelde planning zal het 
beleidsplan 2021 t/m 2024 pas eind 2021 of begin 2022 vastgesteld worden. Hiermee is 2021 bijna of 
helemaal voorbij en dus niet meer van toepassing bij het beleidsplan.
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Wat betreft de voorgestelde mandatering met betrekking tot lijkschouwing is er geen bezwaar.
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Een paar jaar terug is er een eerder traject geweest om samenwerking te onderzoeken. Dat proces is 
toen stopgezet, onder meer omdat bleek dat wij geld op de samenwerking moesten toeleggen (onze 
GGD werkte een stuk goedkoper dan de GGD Flevoland). In de uitwerking van het komende traject is 
het daarom goed om de schaalvoordelen in het oog te houden.

Het vertrek van Weesp heeft gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsmarktbewerkingsplannen 
Werken aan Werk en Perspectief op Werk. De komende periode wordt uitgezocht wat de impact 
daarvan is voor de projecten uit deze plannen. Dit geldt zowel financieel gezien als voor de mensen 
die deelnemen aan deze projecten. Omdat het kortlopende plannen zijn ligt het niet in de lijn der 
verwachtingen dat het vertrek van Weesp hierop een grote impact zal hebben.

Advies:
Instemmen met de gevraagde besluiten. 
Toelichting:
De procedure van toevoeging van Weesp aan de arbeidsmarktregio waarbij centrumgemeente van 
onze regio Hilversum hiertoe een aanvraag indient, gebeurt conform hetgeen hierover is opgenomen 
in de wet SUWI. Voorwaarde is wel dat alle regiogemeenten instemmen met de overstap naar een 
andere arbeidsmarktregio. Dit gebeurt door instemming met het nu voorgestelde.

13: Samenwerking GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek
bespreken
Gevraagde besluiten:

Met de directie van GGD Flevoland onderzoek uit te voeren naar de gewenste 
samenwerkingsvorm voor de bestaande samenwerking op basis van de notitie 
uitgangspunten nr. 21.0002111 (bijlage 1);
Een ontwerp voor een samenwerkingsovereenkomst aan te bieden na hierover advies 
ingewonnen te hebben van het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid;
De gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken om voor de gemeentelijke 
lijkschouwing de dPG van Flevoland (via mandaat) aan te wijzen.

Advies: Instemmen met de gevraagde voorstellen.
Toelichting:
GGD gooi en vecht is een kleine ggd in vergelijking met andere ggd-en. De genoemde taken voor de 
samenwerking zijn beleidsarm. Daarnaast zijn ze kwetsbaar in onze regio doordat hiervoor weinig 
capaciteit beschikbaar is. Samenwerking onderzoeken ligt voor de hand.

17: Van OZA naar OJA
vaststellen
Gevraagde besluiten:

1. Per 1 augustus 2022 een nieuw perceel in te kopen voor OnderwijsJeugdarrangementen
(OJA) binnen het Speciaal (Basis)Onderwijs.

2. De huidige OZA’s op de Donnerschool en de Wijngaard tot die tijd te continueren middels een
overeenkomst die de Regio namens gemeenten afsluit met de huidige aanbieders. 

Advies:
Instemmen met beide voorstellen. 
Toelichting:
In November 2020 heeft het PFHO het voorstel tav de Donnerschool geaccordeerd. Achteraf bleek 
dat het voorstel voor de voortzetting van de pilot op die manier juridisch niet klopt/onrechtmatige 
aanbesteding.
Het perceel (groepsbehandeling binnen onderwijs of kinderopvang) dat we hebben ingekocht vanaf 
2021 e.v. sluit niet goed aan de werkwijze van beide pilots op de Donnerschool en de Wijngaard. 
Het voorstel is om beide pilots voor één jaar voort te zetten en in 2022 opnieuw aan te besteden en 
hiervoor alleen strategische partners, dus de huidige aanbieders die nu actief zijn in de pilots, uit te 
nodigen zich in te schrijven. Op deze manier is het voor de regio rechtmatig om de pilots voor te 
zetten.
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Met het uitgangspunt dat er geen sprake mag zijn van oplopende kosten, wordt OJA alleen ingezet 
voor die gevallen waarmee duurdere hulp voorkomen wordt (terugverdieneffect). Hiermee is in 
dekking voorzien.

Maatschappelijk beleid 
Ontwikkeling

Beide pilots kunnen worden beschouwd als voortuinen om op termijn de gehanteerde werkwijze en 
wijze van financiering uit te rollen naar andere scholen in de verschillende gemeenten met dezelfde 
leerlingenpopulatie.

Achtergrondinformatie voor het vervolg, niet om nu in het pho te bespreken: Voor het nieuw in te 
kopen perceel is het interessant om bij de uitwerking de mogelijkheid van een kwalitatieve evaluatie 
na enkele jaren uit te voeren om te bezien of de werkwijze effectief is en inhoudelijk en financieel 
efficiënt. M.a.w. is het noodzakelijk dat de begeleiding die op die scholen plaatsvindt door 
specialistische medewerkers uitgevoerd moet worden? Gelet op de transformatie van dejeugdhulp en 
regionale en lokale ontwikkelingen is het denkbaar dat we ipv specialistische medewerkers onze eigen 
medewerkers inzetten (team begeleiding).

Toelichting financiën:
Uit beslispunt 1 blijkt niet voor hoeveel jaren het perceel in de markt gezet wordt, dit lijkt nog 
uitgewerkt te gaan worden. Gezien de regionale verkenningen om te komen tot (kostenverlagende) 
alternatieve oplossingsrichtingen waarbij ook de regionale inzet van OZA/OJA een plek kan krijgen, 
heeft het onze voorkeur om, in afwachting van de uitkomst hiervan, de inkoop voor 1 jaar aan te gaan 
met de intentie tot continuering. Wordt vervolgd in de uitwerking.


