
Raadsmededeling  
 
 
 

 
 

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

17 mei 2016 

54591 

Openbaar 

De heer drs. G. Struik, wethouder & Mevrouw drs. M. Sanderse, 

wethouder  

Derde peilnota Sociaal Domein 

 

1. Kennisnemen van 

Met de derde peilnota Sociaal Domein presenteert het college de voortgang in het Sociaal Domein. 

 

2. Inleiding 

In 2015 bent u tweemaal met een peilnota geïnformeerd over de voortgang in het Sociaal Domein. 

Met deze derde peilnota bieden we u een terugblik op het jaar 2015, aangevuld met actuele 

gegevens. De peilnota bevat relevante informatie over de toegang, de individuele 

maatwerkvoorzieningen en de regionaal georganiseerde instellingen. De feiten en cijfers vormen 

het hart van elk hoofdstuk. Daarnaast vindt u in elk hoofdstuk een korte terugblik op 2015 en een 

doorkijk naar 2016 en verder. De financiële cijfers over 2015 worden zoals altijd gepresenteerd in 

de jaarrekening en komen in deze peilnota minder aan bod. 

 

3. Kernboodschap 

Uit de peilnota blijkt dat de belangrijkste doelstellingen voor het overgangsjaar 2015 zijn behaald: 

We hebben continuïteit van zorg gerealiseerd en aan nieuwe cliënten wordt passende 

ondersteuning geboden. Daarnaast liggen er nog een aantal uitdagingen in de transformatie van 

het Sociaal Domein. 

 

4. Consequenties 

In de peilnota is aangegeven welke ontwikkelpunten er zijn voor de komende jaren. 

 

5. Communicatie 

Het college is te allen tijde bereid om een toelichting te geven op de peilnota. 

 

6. Vervolg 

In najaar van 2016 volgt de vierde en laatste peilnota. Sturing en Monitoring is in ontwikkeling en 

zal uiteindelijk en de P&C cyclus worden geïntegreerd. 

 

Over de ontwikkelingen in het wijkgericht werken wordt u apart geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


