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RESUMÉ 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 22 april 2021 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Gerard Knoop (Blaricum, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs, 

Participatie en Werk), Astrid Heijstee (Weesp, Onderwijs & Gezondheid en 
Ondersteuning), Karin Walters (Gezondheid & Ondersteuning en Jeugd), Geert 
Jan Hendriks (Jeugd & Onderwijs), Floris Voorink (Hilversum, Bescherming en 
Opvang), Jos Kea (Wijdemeren, Onderwijs), Bert Rebel (Huizen, Participatie en 
Werk), Ton stam (Laren, Gezondheid en Ondersteuning, Jeugd en Onderwijs, 
Participatie en Werk), Annette Wolthers (Hilversum, Onderwijs, Werk en 
Inkomen), Barbara Boudewijnse (Gooise Meren, Gezondheid en Ondersteuning & 
Participatie en Werk), Marlous Verbeek (Huizen, Onderwijs), Wilma de Boer 
(Eemnes, Gezondheid en Ondersteuning, Participatie en Werk, Jeugd en 
Onderwijs), Rosalie van Rijn (Jeugd & Gezondheid en Ondersteuning & 
Participatie en Werk), Carin Ogier (Werk en Inkomen, Weesp), Maarten Hoelscher 
(Huizen, Jeugd) 

Afwezig  

Contactpersoon Marielle Stitzinger 

E-mail m.stitzinger@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk  

 
 
SOCIAAL DOMEIN 
 
Agenda, mededelingen, conformstukken 

Mededelingen 
 
Allen 
Het overleg start met het stilstaan bij de laatste werkdag van de Programmamanager  sociaal 
domein. Zij wordt uitgebreid bedankt voor het geweldige werk en de samenwerking van de 
afgelopen jaren. De portefeuillehouders wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie. Haar 
opvolgster, Marielle Stitzinger, neemt het stokje vanaf vandaag over. 
 
Sociale recherche 
Maarten Hoelscher geeft aan dat de sociale recherche en toezicht verschillend is belegd in de 
Regio. Willen we dit anders inrichten? Afgesproken wordt dat er een onderzoek komt naar de 
inrichting, waarin ook Diemen wordt meegenomen (maakt nu al deel uit van de sociale recherche 
Gooise Meren). Er zullen procesafspraken worden gemaakt met de Regio wie de regie pakt. 
 
Beleidsnota Bescherming en Opvang 
De planning is voor Hilversum en ook Blaricum niet haalbaar. Dit betekent dat we pas in Q1 2022 
kunnen vaststellen. Op dit moment loopt de zienswijzeprocedure. De nieuwe planning, met daarin 
de eventuele gevolgen, wordt op 3 juni geagendeerd. 

 
 
Stand zaken inkoop 

Voortgang inkoop 
Wethouders worden bijgepraat over de laatste stand van zaken van de inkoop. Alle juridische 
procedures n.a.v. de Inkoop 2021 zijn afgesloten, wel zijn er nog nagesprekken met een aantal 
aanbieders. Er komt een laatste, afsluitende informatiebrief met de stand van zaken omtrent 
lopende zaken.  
 
Evaluatie inkoop 
Jeroen Bigot sluit vanuit het directieoverleg bij dit agendapunt aan. De wethouders stemmen in met 
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het voorstel en geven er de voorkeur aan om met twee externen te werken.  

 
 
Rondvraag 

Geen punten.  

 
 
 
WERK EN INKOMEN 
 
Agenda, mededelingen, conformstukken 

Mededelingen 
Annette Wolthers heeft overleg gehad over de Tozo en TONK regelingen. Ze geeft aan dat de TONK 
aanvragen achterlopen. Het lijkt erop dat mensen niet weten wat het betekent en voor wie het is 
bedoeld.  
 
Resumé 
Het resumé van 18 maart is vastgesteld.  

 
 
Ontwikkelingen Zorg en Veiligheidshuis 

Hans Uneken, manager sturing bij de Regio,  informeert de portefeuillehouders over de laatste stand 
van zaken van de ontwikkelingen. Om het ketenmanagement goed in te kunnen vullen, is het 
voorstel om dit de komende twee jaar te beleggen bij de Regio en tevens in deze periode te bekijken 
welke taken het beste waar kunnen worden belegd. Zo is de borging voor de komende twee jaar 
verzekerd. 

 
Werken aan Werk en Perspectief op werk 

De monitor wordt gepresenteerd die op zes hoofdlijnen de status van alle projecten weergeeft. Voor 
de meeste trajecten zijn de gestelde doelen behaald. Er wordt afgesproken dat een aantal verhalen 
achter de cijfers wordt opgenomen en de stand van zaken van de onderliggende projecten in een 
bijlag wordt toegevoegd. Over twee weken worden de gemeenteraden geïnformeerd en komt een 
nieuwsbericht op de Regio website en op de socials. Wethouders verwachten dat raadsleden  
vragen om een splitsing per gemeente per gesteld doel. Op dit moment worden de resultaten voor 
de regio als geheel weergegeven. Annette Wolthers geeft aan dat we vooral trots mogen zijn op 
ZorgStart, dat zeer goed loopt en waar steeds meer partijen en nieuwe partners bij aansluiten. 
 
Human Capital Agenda: voor het PFHO overleg Economie en Werk van 28 mei  wordt een  
presentatie geagendeerd n.a.v. het onderzoek van Birch over de arbeidsmarktstrategie. 

 
 
Voorstel Tomingroep 

Voor wat betreft de financieringsvraagstukken en de uitdaging die Almere daarin heeft, ligt er een 
memo voor met daarin vijf maatregelen om uit de impasse te komen. Andere opties, zoals zonder 
Almere doorgaan, zijn ook verkend, maar er lijkt nog altijd een goede kans om er met Almere uit te 
komen. Het voorstel wordt positief ontvangen, met dien verstande dat besluiten nog steeds in het 
AB worden genomen. 

 
 
Rondvraag 

Geen punten.  

 
 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING  
 
Opening, mededelingen, vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Resumé 
Het resumé van 18 maart is vastgesteld.   
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Mededelingen  
Karin Walters heeft een overleg bijgewoond van de verpleeg en verzorghuizen organisaties over de 
Regio Visie Zorg. Daarin komen twee vraagstukken aan de orde: hoe om te gaan met inwoners die 
eigenlijk intramurale zorg nodig hebben, maar langer thuis zouden kunnen wonen met specifieke 
begeleiding en hoe kunnen hulpmiddelen op tijd worden geleverd als inwoners vanuit het ziekenhuis 
naar huis komen. Voor het eerste vraagstuk zijn er elders al proeftuinen geweest. De vraag is nu wat 
we hiermee kunnen en willen in onze regio. Er ligt ook een financieringsvraagstuk onder en zou dit 
niet beter lokaal kunnen worden opgepakt i.p.v. regionaal? Karin Walters komt met een voorstel wat 
we hiermee zouden kunnen doen.  

 
 
Vervoer dagbesteding  

N.a.v. de inkoop bleken meerdere aanbieders van dagbesteding niet te hebben ingeschreven. Een 
van de gecontracteerde aanbieders wil deze cliënten overnemen, maar niet het vervoer. Het voorstel 
is om het vervoer voor enkele locaties onder te brengen bij Vervoer Gooi en Vechtstreek als een 
proef. Het voorstel is hiermee akkoord gegeven. 

 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 
 
Mededelingen en vaststellen agenda, resumé en conformstukken 

Vaststellen agenda, resumé en conformstukken  
De agenda, resumé en conformstukken zijn vastgesteld. 
 
Mededelingen 
Er is een nieuwe wethouder aangeschoven, Jos Kea, van Wijdemeren. Welkom aan Jos. 

 
 
Inkoop Verblijf 

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de verdere uitwerking van de aanbevelingen die 
voortkomen uit het onderzoek van het Bijleveld advies en om in te stemmen met het voorgesteld 
proces. Op 8 juli kan er een besluit worden voorgelegd en in augustus publicatie van de tarieven, 
onder voorbehoud van akkoord door de colleges. Karin Walters geeft aan dat er nog een keer 
gekeken kan worden naar het aantal keren afstemming met inwoners en raden. Ook vraagt zij zich 
af of en hoe we de kosten van verblijf kunnen beheersen. Het voorstel heeft geen effect op de 
financiën van 2021.  
De portefeuillehouders gaan akkoord met het voorstel.  

 
 
Onderwijs-jeugdhulp: richting geven aan het kader onderwijs-zorgarrangementen (oza) 

In  het voorliggende memo, met informatie over de oza’s, worden de wethouders gevraagd om 
kaders mee te geven voor het vervolg, het afwegingskader.  
Meegegeven kaders: 

 Richten op de doelgroep die we voor ogen hebben:  kinderen die nu al in zorg zijn; 

 Onderzoek naar alternatieven voor oza; 

 Kostenbeheersing; 

 Richten op die scholen waar de vraag al is; 

 Creëer geen nieuwe tak van jeugdzorg; 

 Kijk naar het hele gezin 
 
Hiermee is het voorstel akkoord gegeven. 

 
 
Onderwijs Zorgarrangementen Wijngaard en Donnerschool 

Voorgesteld wordt het OZA op de Wijngaard te continueren. De gemeenten Huizen is 
hoofdaannemer van de financiële stromen.  
Het voorstel wordt akkoord gegeven. 
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Voor wat betreft de Donnerschool in Hilversum is het OZA op punt van implementatie, maar lokaal 
op gelijke wijze inregelen blijkt complex. Op het volgende overleg komt dit onderwerp terug met de 
uitwerking  van de oplossing. 

 
Rondvraag 

Geen punten. 

 
 


