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SOCIAAL DOMEIN 
 
Agenda, resumé en mededelingen  

Vaststellen agenda en resumé. 
 
Het resumé is nog niet vastgesteld. Dit gebeurt op 10 maart 2022. Het overleg van vandaag is 
vooral bedoeld om terug te blikken en vooruit te kijken per onderdeel. Daartoe worden verschillende 
presentaties gegeven als gespreksleidraad. 

 
 
WERK EN INKOMEN 

De afgelopen bestuursperiode  zijn veel verschillende trajecten gestart om inwoners die afhankelijk 

zijn van hun inkomen bij het UWV of de gemeente aan het werk te helpen. Een aantal van deze 

projecten is succesvol gebleken, zoals ZorgStart.   

Voor de komende periode zien de portefeuillehouders de volgende opgaven: 

1. Vereenvoudiging van het stelsel, zodat voor gemeenten en inwoners duidelijk is hoe het 

werkt; 

2. Het activeren van alle inwoners die onder de doelgroep vallen. Heel gooi en Vecht werkt; 

3. Beschikbaar stellen van structurele middelen door gemeenten voor de uitvoerende 

organisatie; 

4. Monitoring van de resultaten op basis van vastgestelde prestatie-indicatoren. 

 

Taal/inburgering/volwasseneducatie 

Taaltrajecten zijn moeizaam gelopen, mede door corona. Maar er zijn ook veel mensen die zijn 

gestart en vervolgens weer zijn gestopt. Dit blijft een aandachtspunt.  

Door de uitvoering bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken onder te brengen is er op dit moment 

voldoende capaciteit beschikbaar om de plannen uit te voeren. Het nu pas écht opstarten van Taal 

is de Sleutel biedt kansen; we hebben een wat ruimer budget. Daarom is er het komende jaar ruimte 

om samen met het mbo te investeren op 18- leerlingen met een onvoldoende taalniveau en zal er 

formatie worden ingezet om werkgevers actief aan te sluiten op het taalakkoord.  
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Met de nieuwe wet Inburgering  per 1 januari 2022 hebben de gemeenten verschillende 

voorzieningen ingekocht om statushouders zo goed mogelijk te laten inburgeren in onze regio. Om 

het eerste half jaar alle nog openstaande vraagstukken op te lossen, is er vanuit de Regio nog tot de 

zomer capaciteit beschikbaar om de gemeenten bij de startperiode te ondersteunen. 

 
 
 
GEZONDHEID EN ONDERSTEUNING  

Voorstel onderzoek dagbesteding 

De directe aanleiding om een onderzoek te doen is gelegen in de inkoop. Er worden knelpunten 

ervaren op de dagbesteding voor ouderen,  want er zijn te weinig inschrijvingen. Voor aanbieders 

zou het financieel interessanter zijn om over te gaan op cliënten waarvan de zorg wordt 

gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg. Dit zou onderzocht moeten worden. Het voorstel voor 

de opzet van het onderzoek wordt ondersteund door de portefeuillehouders. Een externe partij gaat 

het onderzoek uitvoeren.  Met als uitgangspunt  dat de zorg dichtbij wordt georganiseerd. De 

portefeuillehouders zouden tevens graag een aantal keuzes voorgelegd willen krijgen. 

 

Voorstel inbedden aanpak Mensenhandel 

Het voorstel wordt aangenomen. Dat betekent dat er aan het begin van de zomer een voorstel tot 

inbedding wordt voorgelegd aan de portefeuillehouders. 

 

Terugblikken en vooruitkijken Inkoop B&O 

Het beleidsplan Bescherming&Opvang is vastgesteld in december 2021. De volgende fase is het 

inkooptraject. We zien een trend van beschermd wonen naar beschermd thuis. Verbetering van wat 

we hebben. Gezinnen niet in de opvang, maar naar een eigen woning. 

De gemeenten zijn tevreden over de samenwerking met de huidige partners. 

 

Wmo breed 

In meerdere gemeenten wordt onderzocht hoe je kunt sturen op de kwaliteit van de zorg. 

En hoe je in control kunt zijn op de financiën. Het is goed om de rapporten naast elkaar te leggen en 

daar de rode draad uit te halen. De Regio zal deze analyse verzorgen. 

 
Rondvraag 

Wijdemeren werkt met een aantal een aantal particuliere taxi’s voor kinderen. De gemeente zou 

liever een oplossing vanuit het Vervoer BV zien. Kinderen hebben nu ook elke keer een andere taxi 

chauffeur.  Dit punt wordt in het uitvoeringsoverleg geagendeerd. 

 
 
 
 
 
 
JEUGD EN ONDERWIJS 

Terugblikken en vooruit kijken met Jeugd en Gezin. 

De laatste jaren zijn de taken toegenomen, maar het budget is daar niet op aangepast. Daarom zijn 

er soms keuzes  gemaakt in de werkzaamheden.  Er zijn veel oudervragen over gaming, seksualiteit 

en verslaving. Preventie is belangrijk voor de komende bestuursperiode. En samenwerking tussen 

alle stakeholders, zoals GGZ, ziekenhuizen en huisartsen. 

 

De ontwikkeling van een regionaal expertteam. 

De regionale expertteams moeten gaan helpen bij het voorkomen van een uithuisplaatsing. Het 

regionale expertteam gaat over de complexe casuïstiek die in de regio is vastgelopen.  

De bestuurders zijn akkoord gaan om het regionaal expertteam in te richten, mits er een overzicht 
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komt van de benodigde middelen. Dit overzicht wordt binnen 3 maanden verwacht. 

 

Terugblikken en vooruitkijken: Jeugd met Verblijf 

De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven geweest om het aantal uithuisplaatsingen van 

jeugdigen terug te dringen. Ondanks alle inspanningen is dit nog niet goed gelukt. Terwijl onderzoek 

heeft uitgewezen dat in de meeste gevallen een kind beter thuis ondersteund kan worden. Bij de 

aanpak van jeugd in verblijf blijft het uitgangspunt daarom het voorkomen van uithuisplaatsing.  Dat 

gebeurt door leren vanuit praktijkvoorbeelden,  wat eindelijk leidt tot een andere manier van omgaan 

met de situatie.  

 

Mocht een kind of jongere toch uit huis worden geplaatst, dan is dit bij voorkeur kortdurend en in 

een kleinschalig verblijf (pleegzorg, gezinshuis).  

 
 


