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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

16 juni 2020 

 

Openbaar 

Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder 

De heer G.-J. Hendriks, wethouder 

Afrekening zorguitgaven 2019 Jeugd en Wmo 

 

 

1. Kennisnemen van 

Afrekening uitgaven geïndiceerde zorg 2019 Jeugd en Wmo. 

 

2. Inleiding 

De Jaarstukken 2019 zijn eind mei zonder verantwoording van het Sociaal domein bij u 

aangeleverd. Nu de verantwoording van de regio is ontvangen, kunnen we u hierover informeren.   

 

3. Kernboodschap 
De gemeente Gooise Meren koopt via de Regio Gooi en Vechtstreek jaarlijks voorzieningen voor 
het Sociaal domein in. Het controle- en verantwoordingsprotocol regelt de verantwoording van de 
ingekochte en beheerde voorzieningen tussen de Regio en de gemeente. Om zekerheid te krijgen 
over de juistheid en financiële rechtmatigheid van de uitgaven in het kader van het Sociaal domein, 
is jaarlijks een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen verplicht gesteld. 
Hierbij is afgesproken dat de controleverklaring en het rapport van feitelijke bevindingen uiterlijk 
op 1 mei verstrekt worden. Vanwege corona is de verantwoording een maand vertraagd. Dit 
betekent dat de Jaarstukken 2019 eind mei zonder verantwoording van het Sociaal domein bij u 
zijn aangeleverd. Nu de verantwoording is afgerond, ontvangt u naast deze raadsmededeling de 
aanpaste jaarstukken. 

 

4. Consequenties 

Goedkeurende verklaring van de accountant 

Evenals voorgaande jaren heeft HZG Accountants & Adviseurs zijn goedkeuring verleend aan de 

verantwoording van de ingekochte voorzieningen op het sociaal domein. De verantwoording is 

door HZG afgestemd met onze eigen accountant BDO.  

 

Definitieve cijfers Jeugd en Wmo 

De definitieve cijfers vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek laten een positief verschil zien van 

€ 467.000 op Jeugd en Wmo ten opzichte van de verwerkte prognose. Het totaal resultaat op de 

Jeugd en Wmo komt daarmee op € 1,7 miljoen negatief in plaats van € 2,1 negatief.  

In de raadsmededeling van 29 december was u reeds geïnformeerd over het verwachte tekort op 

Jeugd en Wmo. Op basis van de toewijzingen (beschikkingen) op dat moment en de verwachte 

uitnutting (echte declaraties/uitgaven) daarvan, werd een tekort  verwacht met een bandbreedte 

van  € 1,5 tot € 2,5 miljoen totaal.  

De overschrijding op Jeugd wordt veroorzaakt door een toename van het aantal jongeren dat een 

beroep doet op de Jeugdwet. Daarnaast  hebben deze jongeren steeds vaker zwaardere en 

duurdere vormen van hulp en ondersteuning nodig. 

De belangrijkste oorzaak van de overschrijding op Wmo is de invoering van het abonnementstarief 

Wmo. Daarnaast is in januari 2019 landelijk de vernieuwde meldcode kindermishandeling in 

werking getreden. Hierdoor is het aantal meldingen bij Veilig Thuis gestegen met 17%, waardoor 
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ook de kosten zijn gestegen. Ook is er een toename van inwoners die vanuit GGZ en Beschermd 

Wonen de overstap kunnen maken naar zelfstandig wonen met begeleiding. Dit leidt tot meer 

uitgaven voor Individuele Begeleiding. 

 

5. Communicatie en participatie 

Met de onderliggende RM geven wij tevens vervolg aan de uitvoering van Toezegging 1835 om uw 

raad periodiek op de hoogte te houden met rapportages.  

 

6. Vervolg 

Deze raadsmededeling wordt samen met de aangepaste Jaarstukken 2019 aan u voorgelegd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

Margriet van Schaik 

Waarnemend 

gemeentesecretaris 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
           Burgemeester 

  

 


