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RM sociaal jaarverslag 2021

1. Kennisnemen van
Het sociaal jaarverslag 2021

2. Inleiding
Volgens de Wet op de Ondernemingsraden presenteert een organisatie gevoerd 
sociaal beleid in een sociaal jaarverslag. Binnen onze gemeente is het 
gebruikelijk dit sociaal jaarverslag ter kennisname aan de raad voor te leggen.

3. Kernboodschap
Het sociaal jaarverslag 2021 geeft een beeld van dat wat binnen de organisatie 
gemeente Gooise Meren ten aanzien van gevoerd sociaal beleid gebeurd en 
gedaan is. Het kan gezien de wens om het verslag compact te houden nooit een 
volledig beeld zijn. Het beeld dat wel wordt getoond, is een beeld van een 
organisatie die in beweging en ontwikkeling is. Ontwikkeling die nodig is om in 
te kunnen spelen op de behoefte uit de samenleving.
Vorig jaar was al zichtbaar dat onze organisatie qua omvang (personen en 
formatie) kleiner is in vergelijking met gemeenten van dezelfde grootte. Daar 
komt dit jaar bij dat het voor steeds meer functies moeilijk is om goed en 
gekwalificeerd personeel te vinden. Wervingsprocedures duren daardoor langer 
en vragen meer inzet. De krapte op de arbeidsmarkt is daarmee duidelijk 
merkbaar. Daar staat tegenover dat te zien is dat het verzuim opnieuw is 
gedaald (6,4%), al is het gewenste percentage nog niet behaald. 
Deze ontwikkelingen verklaren de aanhoudende druk die er ligt op de ambtelijke 
organisatie en vragen blijvend om politieke en ambtelijke keuzes.

4. Consequenties
Niet van toepassing

5. Communicatie
Niet van toepassing

6. Vervolg
Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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