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Maatregelen programma 7

Zo gaan we dat doen
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
Omschrijving (toelichting)
Het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Gooise Meren (IHP) noodzaakt tot tijdelijke
huisvesting. Onderzocht wordt hoe de tijdelijke huisvesting het beste vormgegeven kan worden.
Kwaliteit (toelichting)
Het besluit om de locatie aan de Amersfoortse straatweg 12a/b te Naarden zin te zetten als locatie tijdelijke
huisvesting voor alle PO-scholen uit Naarden / Bussum heeft gevolgen voor de planning. Samen met de VO
scholen zijn we bezig om de optie nieuwbouw voor één van de VO scholen op een ander terrein te verkennen.
Dit met als doel een betere besteding van middelen en besparing van kosten.

Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken
Omschrijving (toelichting)
Het in 2018 en 2019 ontwikkelde beleid om kinderen onder de 18 niet te laten drinken, krijgt een
vervolg. Bewustwording onder jongeren, ouders, onderwijs, (sport)verenigingen en horeca krijgt in een
regionale aanpak veel aandacht. Na de actie NIX18 volgt de actie 'Hier fix je nix'.
Kwaliteit (toelichting)
Als gevolg van de Corona maatregelen zijn de activiteiten omtrent alcohol en jeugd stilgelegd.
Hier Fix je Nix: De alcoholcampagnes zijn stilgelegd/uitgesteld.
Mysteryshop onderzoek: Jongeren mogen nu niet sporten, feesten of naar de kroeg. Het voor dit voorjaar
geplande mysteryshop onderzoek wordt daarom doorgeschoven naar een later moment, afhankelijk van de
maatregelen.
Preventie en Handhaving Plan Alcohol Jeugd 2021-2025 (PHP): De geplande bijeenkomst om steakholders te
laten meedenken en input op te halen voor het nieuwe PHP kon niet doorgaan in maart. De GGD gaat verder
met het schrijven van een concept PHP. Het betrekken van steakholders gaat in aangepaste vorm gebeuren.

Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang
Omschrijving (toelichting)
De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaan tot nog toe grotendeels naar de
centrumgemeente, maar de wettelijke taak voor uitvoering ligt bij alle regiogemeenten. De regiogemeenten
bepalen tot nog toe gezamenlijk beleid en besteden de middelen via de regionale begroting voor bescherming
en opvang. Per 2021 gaan de middelen voor beschermd wonen en mogelijk ook de maatschappelijke opvang
niet langer naar de centrumgemeente, maar naar elke gemeente afzonderlijk. Tegelijkertijd passen we het
financieel verdeelmodel aan én doen we een uitname vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg
(Wlz) voor mensen die langdurig zijn aangewezen op beschermd wonen (onderdeel van de Wmo). Dit sluit
inhoudelijk aan op de afbouw en ambulantisering van het beschermd wonen. Doordecentralisatie van de
middelen en de verdere afbouw van het beschermd wonen maken het noodzakelijk om met de
regiogemeenten opnieuw te kijken welke taken we nog gezamenlijk via de regionale begroting willen
financieren en welke taken we lokaal gaan financieren. Het is nog niet duidelijk of de regiogemeenten in Gooi
en Vechtstreek er financieel op vooruit of op achteruit gaan.
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Kwaliteit (toelichting)
De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen gaat pas in per 2022.
Hetzelfde geldt voor de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een
in-groeipad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor beschermd
wonen eruit komt te zien. In de mei-circulaire 2020 wordt de verdeling bekend gemaakt. Minstens zo
belangrijk voor Gooise Meren is dat er momenteel wordt gewerkt aan een landelijke compensatieregeling
voor gemeenten die onevenredig veel plekken beschermd wonen binnen hun grenzen hebben. Hierin wordt
geregeld dat de gemeenten meebetalen aan de kosten van hun inwoners die in andere gemeenten gebruik
gaan maken van beschermd wonen. Besluitvorming over het type kostenverrekening/woonplaatsbeginsel dat
wordt gekozen, staat gepland voor mei 2020.

Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren
Omschrijving (toelichting)
We zetten in op nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van schoolgebouwen.
Kwaliteit (toelichting)
Er is een gewijzigd financiële beeld naar aanleiding van de aanbevelingen uit de second opinion van HEVO met
betrekking tot het IHP en tijdelijke huisvesting. De financiële gevolgen worden in de afwegingen bij de
Perspectiefnota 2021-2024 meegenomen.

Ontwikkelen gezondheidsbeleid
Omschrijving (toelichting)
Samen met onze ketenpartners ontwikkelen wij gezondheidsbeleid voor onze inwoners, waarbij wij gebruik
maken van de kennis en kunde van de GGD Gooi en Vechtstreek.
Kwaliteit (toelichting)
De nieuwe gezondheidsnota is nog niet gerealiseerd. De insteek is om in 2020 een tussenstand op het huidige
gezondheidsbeleid op te stellen en dit te beschouwen als een vertrekpunt voor de nieuwe gezondheidsnota
die in 2021 gereed zal zijn. Op die manier kunnen we qua planning rekening houden met het volgende:


Het RIVM stelt in opdracht van Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
vierjaarlijkse de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) op. Hierin rapporteert het RIVM over
de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland en geeft inzicht in de belangrijkste
toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid,
gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg. De laatste VTV stamt uit 2018. Daarin is
vastgesteld dat we doorgaan met het eerder ingezette beleid. De uitgangspunten en doelen, die het
kabinet heeft aangegeven in de vorige landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’,
blijven van kracht. De inzichten uit de VTV vormen de basis voor de Landelijke nota
gezondheidsbeleid van VWS. In deze vierjaarlijkse nota geeft VWS de speerpunten van het
gezondheidsbeleid voor de komen jaren aan.



De landelijk nota wordt in april 2020 verwacht. De landelijk speerpunten 2020 – 2023 zullen
waarschijnlijk worden: vitaal ouder worden; gezondheidsachterstanden; mentale druk bij jeugd en
jong volwassenen; de sociale & fysieke leefomgeving.



De GGD voeren periodiek gezondheidsonderzoek uit voor drie groepen (jeugd, volwassenen en
ouderen). Daarmee wordt een beeld verkregen van gezondheidssituatie van inwoners op het niveau
van kernen en wijken. Dit najaar wordt het gezondheidsonderzoek volwassenen en ouderen
uitgevoerd. De resultaten daarvan worden verwacht rond medio 2021



Op basis van de VTV, de landelijke nota en de regionale gezondheidsonderzoeken moeten
gemeenten vierjaarlijks een lokale nota gezondheidsbeleid op stellen. Dit moet binnen twee jaar na
de vaststelling van de landelijk nota. In de lokale nota krijgen de landelijke speerpunten en eventueel
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aanvullende speerpunten een plek. De planning is vanwege het bovenstaande: in 2021 een nieuwe
gezondheidsnota, gebaseerd op de meest actuele inzichten.

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
Omschrijving (toelichting)
In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave
impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar
de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen
met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het
Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan.
Kwaliteit (toelichting)
Het nieuwe regionale beleidsplan wordt niet eind 2020, maar in 2021 vastgesteld. De ontwikkeling van het
nieuwe regionale beleidsplan is in verband met de Corona crisis vooruitgeschoven om ruimte te maken voor
de waarborging van vitale gemeentelijke taken.

Financiële bijstellingen
Aanbesteding leerlingenvervoer
Net als in 2019 is sprake van hogere kosten voor leerlingenvervoer. Eerder was de aanname dat door de
nieuwe aanbesteding (vanaf augustus 2018) de kosten voor leerlingenvervoer zouden afnemen en is het
budget naar beneden bijgesteld. De aanbesteding heeft echter geleid tot hogere kosten, omdat sprake is van
een stijging van de km-prijs van 60 naar 90 cent en er wordt gerekend per kind/km in plaats van per voertuig.
Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 190.000 nadeel (structureel).
Totaal financieel beeld programma 7
Bedragen x € 1.000

Begroting

Begrotingswijzigingen t/m 1

Wijzigingen 1e

Begroting 2020

2020

april

voortgangsverslag

gewijzigd

Totaal lasten

39.030

1.306

235

40.571

Totaal baten

-6.534

56

0

-6.478

32.496

1.361

235

34.093

Resultaat voor
bestemming
Toevoeging reserves

13.090

13.090

Onttrekking reserves

-2.562

-2.562

Resultaat na

43.023

1.361

235

44.621

bestemming
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