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Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 
Naam en fractie: Marlène Potjer, VVD 

Datum indiening: 8 maart 2020 

Datum antwoord: 19 maart 2021 

Onderwerp: Verkenning naar een financieel gezond Sociaal Domein 
 

Analyse: 
 
p.5: Wat is de oorzaak van meer instroom in 2019 van Beschermd Wonen?  
Er is eerder gezegd dat hier meer beweging in moet komen, ook vanuit Beschermd Wonen naar zelfstandig 
wonen.  Als er echter geen woonruimte beschikbaar is/komt, hoe wordt gedacht aan oplossing? (ook andere 
doelgroepen kunnen moeilijk woonruimte vinden) 
 
Antwoord   
De cijfers waarnaar verwezen worden op pagina 5 gaan over Verblijf als vorm van jeugdhulp op grond van de 
Jeugdwet voor jeugdigen. Dat is geen vorm van Beschermd Wonen op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Dit knelpunt gaat over Beschermd Wonen voor volwassen op grond van de Wmo ( pagina 7 en 32 
en verder). De groeiende instroom is te verklaren uit het rijksbeleid dat is gericht op zoveel mogelijk thuis wonen. 
Het aantal klinische GGz- en forensische zorgplaatsen is vanaf 2012 gedaald met 30%. De zorgvraag is hierdoor 
verschoven naar het sociaal domein. De groeiende vraag is terug te zien in de wachtlijst voor het Beschermd 
Wonen. Die wachtlijst wordt echter ook deels veroorzaakt door een stagnerende uitstroom. Mensen die 
uitstromen uit het Beschermd Wonen hebben sinds ruim een jaar, na een jaar zoektijd, recht op een urgentie. 
Maar niet iedereen in het Beschermd Wonen kan uitstromen naar een volledig zelfstandige woning. Deze mensen 
zijn aangewezen op een vorm van geclusterd wonen of wonen in de nabijheid van een zorgsteunpunt. Die 
woonplekken zijn nog niet gerealiseerd. In het conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 zijn 
bindende afspraken opgenomen over de realisering van deze plekken binnen de verschillende regiogemeenten. In 
mei 2021 zal de gemeenteraad gevraagd worden zijn zienswijze te geven op dit plan. Vaststelling volgt in het 
vierde kwartaal van 2021. 
 
p.6: toename jeugdzorg vooral van 14 jaar: wat is hier de oorzaak van? Wat voor soort problematiek speelt 
er? Is de problematiek veranderd, zwaarder geworden of is er sprake van minder uitstroom? Indien dit laatste 
het geval is, wat is daar de oorzaak van?  
 
Antwoord   
Toename totale jeugdzorg:  
Uit onderzoek blijkt dat de vraag naar zorg in een land met hoge welvaart de neiging heeft om relatief onbegrensd 
te zijn. Dat geldt zeker ook voor jeugdhulp. Opvoeden en opgroeien is uitdagend: de (peuter)puberteit is niet voor 
niets een veelvoorkomend onderwerp in lectuur voor ouders, en welke tiener voelt zich nooit neerslachtig? Op dit 
moment maakt landelijk ongeveer 12% van de kinderen en jongeren gebruik van jeugdhulp. 
Naarmate meer jeugdhulp gebruikt wordt, bestaat het risico dat de latente vraag nog verder toeneemt, aangezien 
mensen, waaronder ook jongeren, geneigd zijn hun welzijn af te zetten tegen het welzijn van anderen. Naarmate 
het welzijn in de samenleving verbetert, stijgt tegelijkertijd ook de wens om meer mensen aan diezelfde normen 
te laten voldoen. Hogere welvaart leidt dus vrijwel als vanzelf tot hogere druk op publieke voorzieningen. In de 
jeugdhulp kan dat verschijnsel ook tot uiting komen, als een toenemend welzijnsniveau ertoe leidt dat steeds 
minder problemen gezien worden als ‘normaal’ onderdeel van opgroeien en opvoeden. In dat geval is er dus 
sprake van een glijdende schaal, die steeds meer kosten met zich meebrengt (Bron:  Stelsel in groei AEF van het 
ministerie VWS december 2020). 
Minder uitstroom: kinderen zitten steeds langer in jeugdzorg, waarbij de zorgzwaarte mee lijkt te groeien met de 
zorgduur. Hierdoor is er minder uitstroom. 
 
p.6/7: In Huizen, Weesp en Wijdemeren stijgen de kosten en cliënten, terwijl in Hilversum, Gooise Meren,  
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Blaricum en Laren de kosten afnemen maar het aantal cliënten wel stijgt? Welke verklaring is daarvoor te 
vinden? Heeft dat met de aard van de zorg te maken? 
 
Antwoord  
Het gaat in de linker grafiek om het aantal cliënten per 1.000 inwoners. Het aantal cliënten is afgezet tegen 1.000 
inwoners, zodat gemeenten vergelijkbaar zijn. Zichtbaar is inderdaad dat bij alle gemeenten het aantal cliënten 
per 1.000 inwoners stijgt. De oorzaak van de stijging kan zeer verschillend zijn. Het aantal cliënten kan toenemen 
door natuurlijke aanwas (meer gezinnen met kinderen huisvesten zich in een gemeente) of doordat meer kinderen 
een verwijzing naar zorg ontvangen. Ook kan het zijn dat het aantal inwoners in een gemeente daalt 
(bevolkingskrimp) of minder snel groeit ten opzichte van het aantal kinderen met jeugdzorg in de gemeente. 
De rechter grafiek geeft de kosten per cliënt per jaar aan. De oorzaken voor stijgingen/dalingen van gemeenten 
zijn ook hier zeer verschillend. De gemeenten contracteren de jeugdzorg gezamenlijk voor een vaste regionale 
prijs. De verklaring van de verschillen tussen gemeenten kan daarom gevonden worden in het volume: 1) aantal 
kinderen dat verwezen wordt naar zorg, 2) het toegewezen zorgvolume per kind en 3) de duur dat kinderen in zorg 
zitten. Daarbij is er sprake van beïnvloedbare factoren en niet-beïnvloedbare factoren. Zo kan een uithuisplaatsing 
van een gezin (moeilijk beïnvloedbaar) in een bepaald jaar grote invloed hebben op de zorgkosten van een 
gemeente (vooral in kleinere gemeenten).  
Er is meer onderzoek nodig om een verklaring te geven voor de afwijkingen tussen gemeenten.  
 
p 7: Steeds meer behandeling voor psychiatrische en psychosociale problemen wordt thuis uitgevoerd: is dit 
juist kostenstijgend, of is dat een vorm van preventie, waardoor later in de zorgketen hogere kosten worden 
voorkomen?  
 
Antwoord  
Landelijk beleid is al jaren gericht op mensen zoveel mogelijk thuis laten wonen. Het zoveel mogelijk thuis 
behandelen van psychische en psychosociale problematiek is daarmee in lijn. Het antwoord op de vraag of dit 
kostenverhogend is, ligt aan welk perspectief je aanhoudt. Behandeling valt onder  de Zorgverzekeringswet  (Zvw) 
en behandeling aan huis is altijd goedkoper dan een opname in een intramurale setting. Maar als mensen 
thuisblijven is er vaak meer nodig dan alleen de behandeling zelf. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding en 
dagbesteding die weer onder de Wmo (gemeente) vallen. Vanuit gemeentelijk perspectief worden de kosten dan 
weer hoger. Ofschoon de totale kosten van thuis behandelen (Zvw en Wmo) wel lager zijn dan een intramurale 
opname (Zvw). 
Maar het thuis behandelen wordt niet alleen om financiële redenen gedaan. Zowel vanuit het perspectief van 
de  zorg als vanuit het cliëntperspectief is men tot het inzicht gekomen dat thuisblijven in de meeste gevallen 
beter is dan een opname. Bij een opname wordt de dagelijkse structuur doorbroken terwijl de meeste mensen met 
psychische problematiek juist baat hebben bij continuïteit en vaste structuur. Het zoveel mogelijk vasthouden van 
vaste bezigheden en contacten biedt houvast en helpt bij herstel. (Langdurig) verblijf in een kliniek met uitsluitend 
ernstig psychisch zieke mensen waar niet alleen de identiteit/rol maar ook de daginvulling versmalt tot ‘patiënt-
zijn’ is over het algemeen niet direct herstel bevorderend. Alleen als het echt niet anders kan, wordt daarom 
tegenwoordig gekozen voor een opname.  
 
Wat is de prognose voor groei van jeugdzorg en WMO bij ongewijzigd beleid? (qua cliënten en qua kosten?) 
 
Antwoord  
Op basis van de huidige data durft de Regio deze voorspelling nog niet te doen. Zeer veel factoren hebben invloed 
op de prognose. Daarbij is er nu van 3 uitvoeringsjaren een financieel beeld gemaakt. Dat is eigenlijk te kort om op 
basis van zichtbare trends een goede voorspelling naar de toekomst te doen. In algemene zin kan gesteld worden 
dat de groei van de jeugdzorg veel geleidelijker verloopt ten opzichte van de groei van de Wmo. De Wmo zal 
daarom bij ongewijzigd beleid veel sneller tot hogere cliëntaantallen en kosten leiden dan de jeugdzorg.  
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Wat doet Gooise Meren op dit moment zelf en wat wordt vanuit de regio gedaan? Welk budget is er vanuit de 
gemeente/regio en wat zijn de effecten van het beleid? 
 
Antwoord  
Deze vraag is erg breed en daardoor lastig te beantwoorden.  
Lokaal wordt ingezet op preventie en vroegsignalering om problemen (of verergering daarvan) te voorkomen. Er 
wordt geïnvesteerd in voorliggende algemene voorzieningen middels subsidies o.a. voor welzijnswerk om inzet  
van maatwerk te voorkomen of uit te stellen (mits passend).  
Uit het recente onderzoek van de SEOR1 blijkt dat investeringen in laagdrempelig sociaal welzijnswerk op 
maatschappelijk, economisch en financieel vlak lonen. Het levert 1,6 meer op dan het kost. De effecten zijn o.a. 
meer zelf- en samenredzaamheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen, minder vroegtijdig schoolverlaten, voorkomen 
van uithuisplaatsingen, minder inzet van duurdere zorg en huisartsenbezoek en uitstel van de instroom naar 
verpleeghuizen. Dat betekent dat van de investering van gemeenten in sociaal werk niet alleen de gemeenten zelf 
maar ook o.a. de 1e- en 2e-lijnszorg (Zorgverzekeringswet) en Wet langdurige zorg (Wlz) profiteren. 
Voor het lokale traject Duurzaam Begroten worden desondanks alle uitgaven voor subsidies en investeringen in 
het sociaal domein heroverwogen. Dat geldt ook voor alle lopende regionale pilots en projecten. Dat traject is nog 
gaande en heeft vooralsnog een beperkt aantal concrete bezuinigingsvoorstellen in euro’s voor het sociaal domein 
opgeleverd. Uiteraard nemen we aanbevelingen uit recente landelijke rapporten van AEF (Jeugd) en SCP (sociaal 
domein)2 ter harte voor zover ze zich in de invloedssfeer van lokale gemeenten bevinden, al zijn deze inhoudelijke 
aanbevelingen niet 1 op 1  te vertalen in concrete euro’s aan bezuinigingen. Een aantal aanbevelingen is gericht 
aan het Rijk, en andere aanbevelingen uit beide rapporten zijn reeds in de regionale Verkenning meegenomen.  
Naast dit alles is een lokale werkgroep bezig met een pilot om met behulp van lokale data de 10 gezinnen met de 
hoogste zorgkosten (stapeling) te onderzoeken met het doel of de inzet van zorg in deze gezinnen effectiever en 
efficiënter kan.  
 
De Regio heeft de volgende taken (de budgetten voor deze taken zijn opgenomen in de Regiobegroting): 

 Beleidsvoorbereiding maatwerkvoorzieningen sociaal domein 

 Beleidsuitvoering en kasbeheer centrumgemeente taken sociaal domein 

 Inkoop & contractbeheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein 

 Wmo-toezicht  

 Cliëntervaringsonderzoeken  

 Onafhankelijke klachtafwikkeling sociaal domein 

 Wachtlijstbemiddeling 

 Verwijsindex risicojongeren 
 
Kostenbesparingen: 
P 12: vindplaats naar werkplaats: bestaat dit netwerk al niet in de vorm vanuit de samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs -GGZ-Jeugdhulp- ZAT ; etc.? Kunt u verduidelijken wat de opdracht van de werkplaats  
zou moeten zijn en de toegevoegde waarde? 
 
Antwoord  
Deze maatregel vraagt niet om een netwerk. Het betreft organisaties waar zorg geboden kan worden zonder 
indicatie. In de netwerken, zoals ZAT, kan wel gesproken worden over het aanbod waar ouders op gewezen 
kunnen worden. 
 
Wordt een werkplaats een zelfstandige instelling of is er nog wel binding met zorgverleners? 
 

                                                                    
1 SEOR, Erasmus School of Economics, ‘Eindrapport Meta-analyses businesscases sociaal werk’, 22 december 2020. 
2 Zie het eindrapport AEF, ‘Stelsel in groei, Een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg’ uit december 2020. M.n. blz. 25 e.v. En het rapport van 

SCP, ‘Sociaal domein op koers?’, november 2020. 
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Antwoord  
Het betreft organisaties waar het plaatsvindt, waar zorg ingezet kan worden. Dit kan bijv. via 
jeugdhulpaanbieders, maar hoeft niet. 
 
P13/14: Verwijsnetwerk en richtlijn: is dit de Verwijsindex? Is dit niet ook al opgenomen binnen 
samenwerkingsverbanden PO en VO (zie vorige vraag). 
Ofwel: zou het niet een reorganisatie binnen bestaande organisatie moeten/kunnen zijn? 
 
Antwoord 
Een verwijsnetwerk gaat over een samenwerkingsverband tussen alle verwijzers waarin zij afspraken (richtlijnen) 
maken over de manier waarop zij verwijzingen (gaan) regelen. De verwijsindex  (voluit VerwijsIndex 
Risicojongeren: VIR)  is een reeds bestaand en gebruikt systeem waarin hulpverleners en andere professionals de 
persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) over wie zij zich zorgen maken. 
Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk  welke andere hulpverlener zich 
mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezighoudt. 
 
Hoe reëel acht u het dat kinderen langer in het regulier onderwijs zouden moeten blijven als problematiek 
zwaarder is en de klassen groot zijn? 
 
Antwoord  
Er zijn aanwijzingen dat kinderen met zwaardere problematiek zich beter ontwikkelen in kleinere klassen met 
specialistische begeleiding. In het speciaal onderwijs zijn de klassen kleiner en is specialistische expertise 
beschikbaar. Er zijn aanwijzingen dat leerlingen met gedragsproblemen zich daar beter ontwikkelen, vooral op 
sociaal-emotioneel gebied. Anderzijds lijken de leerprestaties van leerlingen met gedragsproblemen meer gebaat 
bij deelname aan het regulier onderwijs. Extra begeleiding in een reguliere de klas helpt leerlingen met 
probleemgedrag, als de groepsleerkracht deze aanbiedt. Bij een grotere klas heeft de leerkracht hier o.i. echter 
minder gelegenheid toe. 
Voor stellige conclusies moeten we oppassen; de bevindingen zijn niet eenduidig. Zie ook: https://wij-
leren.nl/kleine-klassen-effectief-probleemgedrag-verminderen.php   
Bij maatregel 1 ‘Van vindplaats naar werkplaats’ is één van de mogelijke oplossingen om bij problematiek 
(preventieve) jeugdhulp in te zetten op scholen voor speciaal onderwijs, in plaats van ambulante jeugdhulp thuis 
of op locatie jeugdhulpaanbieder. 
 
p.16: Waarop baseert u dat structurele inzet en financiën om het aantal pleegouders in de regio te vergroten 
en om te komen tot meer kleinschalige (en goedkope) verblijfsvoorzieningen leiden tot lagere kosten op 
langere termijn? 
 
Antwoord  
De kosten van jeugdhulp in gezinsvormen (pleegzorg, gezinshuis) zijn substantieel lager dan bijvoorbeeld 
jeugdhulp verblijf.  Zie ook punt 3 op blz. 18 van de notitie. 
 
Acht u toename pleeggezinnen reëel? Er is al eerder campagne hiervoor gevoerd: wat waren hiervan de 
resultaten? 
 
Antwoord  
Pleegzorg Nederland meldt dat in 2020 het aantal pleeggezinnen is toegenomen t.o.v. van vorige jaren, evenals 
het aantal pleegkinderen. 
 
Wat zijn de ervaringen met de zgn ‘doorbraaktafel’? Er wordt al gesproken  bij uitblijven van effect toegang 
en bekostiging om dit mogelijk regionaal onder te brengen en dan al vanaf 1-1-22 dit te gaan doen op 
regionale schaal. 
 

https://wij-leren.nl/kleine-klassen-effectief-probleemgedrag-verminderen.php
https://wij-leren.nl/kleine-klassen-effectief-probleemgedrag-verminderen.php
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Antwoord   
De  doorbraaktafel is in februari 2021 ingericht en er is één casus behandeld per 10 maart 2021 (niet Gooise 
Meren). Daarbij is in samenspraak tot een passende oplossing gekomen. Effect van de oplossing is nog niet te 
bepalen. De doorbraaktafel is net opgezet, de voorgestelde periode (vanaf 1-1-22) lijkt ons relatief kort om die 
afweging te maken.  
 
Komt er een evaluatie naar de raden toe voordat er een voorstel wordt gedaan om dit regionaal onder te  
brengen in een gezamenlijke toegangsorganisatie? 
 
Antwoord  
De verwachting is dat aan de doorbraaktafel in 2021 uiteindelijk ca.30 casussen behandeld worden. Die  
hoeveelheid casussen levert voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie op voor een evaluatie van het 
maatschappelijk effect van de doorbraaktafel.  Afhankelijk van de resultaten van de evaluatie over de 
doorbraaktafel bezien we of er over het vervolg verdere besluitvorming nodig is. De uitkomst van de evaluatie 
zullen we met u delen. 
 
p.18 In de verkenning wordt een instroomverlaging van 5 kinderen per jaar gemeld: is er voor deze kinderen 
in de gezinnen voldoende deskundige begeleiding, ondersteuning voor ouders waardoor er geen crisis 
situaties ontstaan, met daarbij behorende extra kosten? 
 
Antwoord  
De doorbraaktafel is erop gericht om (meer) passende jeugdhulp te organiseren waarbij de geldende  
kwaliteitseisen van toepassing zijn. Een crisissituatie in een gezin kan meerdere oorzaken hebben en er is geen 
verband met een instroomverlaging. 
 
p.20 Huishoudelijke hulp WMO: Wat is de juridische houdbaarheid van een dergelijke maatregel? 
 
Antwoord   
De maatregelen die genoemd zijn, zijn juridisch houdbaar, mits de uitvoering van de maatregelen op maat wordt 
afgestemd op de situatie en behoeften van de inwoner. Dat betekent dat er altijd vanuit de gemeentelijke 
toegang bekeken moet worden of bijvoorbeeld een versoberde levering van de huishoudelijke hulp (1 keer in 2 
weken of op vaste tijden) op de individuele situatie toegepast kan/mag worden. Om die reden zijn aan de 
maatregelen herindicatietrajecten gekoppeld, zodat je op basis van het nieuwe beleid op maat kan bekijken of en 
hoe dit beleid in individuele situatie toegepast moet worden.  
Overigens beveelt de VNG deze maatregel bij gemeenten aan.  
 
U stelt voor criteria aan te scherpen, niet op vaste tijd, niet dezelfde hulp: is het niet zo dat juist voor deze 
doelgroep een vertrouwensband nodig is? 
 
Antwoord  
Voor een deel van de doelgroep is dat zeker het geval. Het idee is ook dat de maatregelen gericht worden 
toegepast op de groep inwoners die sinds de invoering van het abonnementstarief Wmo gebruik is gaan maken 
van huishoudelijke hulp. Vanuit de gemeentelijke toegang en vanuit aanbieders wordt aangegeven dat deze groep 
inwoners de huishoudelijke hulp is gaan gebruiken, omdat huishoudelijke hulp onder het gemeentelijk regime 
door het abonnementstarief goedkoper is dan een particuliere schoonmaak. Deze inwoners zien de huishoudelijke 
hulp ook niet als zorg, maar als een vervanging van de particuliere schoonmaak.  
 
Als er steeds iemand anders komt, zal het toch gebeuren dat er veel tijd verloren gaat om ‘ de weg te wijzen 
in het huis’? 
 
Antwoord  
Het idee achter de maatregelen is dat deze inwoners weer particulier de schoonmaak gaan regelen. De weg wijzen  
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bij het schoonmaken van een huis neemt niet veel extra tijd in beslag. Daar waar er sprake is van zorgsituaties is  
het uiteraard van groot belang dat de huishoudelijke hulp bekend is met de persoonlijke situatie en 
leefomstandigheden.  
 
En allerbelangrijkste: de vaste hulp heeft vaak een signaleringsfunctie hoe het met iemand gaat. Als de 
huishoudelijke hulp steeds wisselt, bestaat de kans dat de signalerende functie verminderd wordt/verloren  
gaat. Hierdoor kan het zijn dat huisartsen extra vaak worden benaderd door de wisselende hulpen, die zich 
zorgen maken om hun cliënt, waarvan ze niet weten of bepaald gedrag bij hun cliënt ‘hoort’  of dat er echt 
een alarmbel moet gaan rinkelen. Is dit a) een gewenste ontwikkeling en b) wat betekent dit voor de tijd en  
kosten die de huisarts wellicht onnodig moet maken?  
 
Antwoord  
De ontwikkeling die u beschrijft is niet gewenst en wordt voorkomen door het op maat toepassen van de 
maatregelen. Hierdoor is het mogelijk zorgcliënten te onderscheiden van de niet-zorgcliënten, waardoor ook 
gericht wordt aangegeven wanneer een signaleringsfunctie gewenst/nodig is.  
 
p.28-30 Begeleiding en Dagbesteding: 
 
Dagbesteding ouderen: naast (licht ) dementeren speelt hier vaak ook eenzaamheid en daardoor 
verwaarlozing / psychische problemen een rol: dagbesteding of lichte begeleiding is voor hen zeker een optie.  
Echter voor hen is vaak  het vervoer naar de plek van dagbesteding of lichte begeleiding een probleem. Als dit 
niet meer via WMO vervoer kan, op welke manier kunnen deze mensen dan toch opgevangen worden? 
Ofwel: er zullen toch kosten gemaakt moeten worden voor het vervoer? 
 
Antwoord 
Uw vraag is waarschijnlijk gericht op het creëren van een algemene voorziening dagbesteding ter vervanging van  
lichte dagbesteding op maat (eventueel met vervoersindicatie). Inwoners voor wie de persoonlijke situatie zo is 
dat dagbesteding op maat noodzakelijk/gewenst is, kunnen straks gebruik blijven maken van de dagbesteding op 
maat (inclusief vervoer). De verwachting is dat dit de inwoners zijn die bij de dagbesteding ook persoonsgebonden 
zorg/ondersteuning nodig hebben. De nog te creëren algemene voorziening is bedoeld voor inwoners waar deze 
persoonsgebonden zorg (nog) niet nodig is. Indien deze inwoners niet zelfstandig naar de dagbesteding kunnen 
reizen, en evenmin een beroep op de eigen omgeving kunnen doen, dan is het mogelijk dat zij gebruikmaken van 
het reguliere Wmo-vervoer om bij de algemene voorziening te komen, of van Automaatje.    
 
Meer inzet vrijwilligerswerk- beschut werk – betaald werk: Er wordt al aangestuurd op arbeid ipv zorg: kunt u 
aangeven wat tot nu de resultaten zijn van de mensen die ‘naar betaald werk’ zijn begeleid en is dit blijvend 
geweest of is er terugval na een periode en komen deze mensen weer in het zorgtraject? 
 
Antwoord  
Het is ons niet bekend wat bedoeld wordt met de zin “Er wordt al aangestuurd op arbeid i.p.v. zorg”. We 
beschikken niet over gegevens betreffende een uitstroom van zorg naar werk of vice versa. Daarbij is de AVG 
belemmerend om de achtergronden c.q.  ontwikkeling  
c.q. bewegingen van een persoon te kennen, zeker indien wordt gewisseld van domein (van ‘Wmo/zorg’ naar 
‘werk’ en/of weer terug).  
 
Beschermd Wonen: het is goed dat er een onderzoek komt, is tijdsplanning reëel? RV moet nog komen. Hoe 
verhouden deze plannen zich tot het beleidsplan Bescherm Wonen? 
 
Antwoord  
We gaan ervan uit dat in deze vraag wordt verwezen naar de maatregel op pagina 32 om heronderzoeken uit te 
voeren naar de indicaties Beschermd Wonen van de mensen die op de wachtlijst staan. Er is in de Verkenning nog  
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geen tijdsplanning gegeven. Eerst moet de maatregel worden vastgesteld. Vervolgens kan deze maatregel pas 
goed worden uitgevoerd als duidelijk is hoeveel mensen uit het Beschermd Wonen (Wmo) en van de wachtlijst  
(Wmo) overgaan naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Per 1 januari 2021 is de WLZ opengesteld voor mensen met  
chronische psychische problematiek die zijn aangewezen op Beschermd Wonen. Het ziet ernaar uit dat ruim de 
helft van alle mensen met een indicatie BW op grond van de Wmo overgaat naar de WLZ. Dat zal ook gelden voor  
de mensen op de wachtlijst. Deze operatie wordt uitgevoerd door het CIZ en is nog niet afgerond. Pas als duidelijk  
is wie in de Wmo blijft, kan het heronderzoek worden uitgevoerd. Alle maatregelen met betrekking tot het  
Beschermd Wonen die in de Verkenning worden genoemd, zijn ook opgenomen in het concept beleidsplan 
Bescherming en Opvang 2022-2025. In mei 2021 zal de gemeenteraad gevraagd worden zijn zienswijze te geven  
op dit plan. Vaststelling volgt in het vierde kwartaal van 2021. 
 
P 36 WMO vervoer. 
Waarom wordt de verhoging eigen bijdrage WMO vervoer gekoppeld aan gezamenlijke toegang Beschermd 
Wonen?  
 
Antwoord   
Helaas is er een typefout in de Verkenning geslopen. Er is geen relatie tussen Wmo-vervoer en de gezamenlijke 
toegang bescherm wonen.  
 
Zijn er nog andere manieren denkbaar om  kosten te besparen op WMO vervoer? 
 
Antwoord  
Het afstemmen van de venstertijden tussen het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en het vervoer van en naar 
dagbesteding levert naar verwachting de grootste besparing op binnen het vervoer. Daarnaast is het gewenst om 
inwoners zoveel als mogelijk te ondersteunen bij het leren reizen met openbaar vervoer, zodat vervoer op maat 
niet nodig is.  
 
Er is stijging WMO vervoer door krimp OV: door het doelgroepenvervoer zelf nu in te richten kan dit toch  
efficiënter worden gedaan? 
 
Antwoord  
Er is geen directe relatie tussen de vraag naar Wmo-vervoer en het openbaar vervoer. Bij het Wmo-vervoer 
onderzoekt de gemeente in hoeverre iemand in staat is zelfstandig te reizen. In Gooi en Vechtstreek is geen 
sprake van een krimp van het openbaar vervoer. De provincie Noord-Holland en de gemeenten investeren in het 
openbaar vervoer, waaronder ook in de verbetering van de toegankelijkheid.  
 
p. 39 Grip op uitgaven 
Bestaat hier kans op dubbele inzet ( gemeente en regio)? Worden hier afspraken over gemaakt om daarmee 
kostenverhoging te voorkomen? 
 
Antwoord 
Dat risico is aanwezig, indien de gemeenten en regio daar geen duidelijke afspraken over maken. Het idee is dat 
gemeenten vooral lokaal gaan investeren in het bij elkaar brengen van data uit verschillende bronnen (Regio, 
gemeentelijke toegang, openbare data, etc.). Zodra bekend is welke maatregelen gemeenten met elkaar willen 
uitvoeren, is het van belang afspraken te maken om dubbele inzet te voorkomen.  
 
Niet opgenomen maatregelen: 
p.45 preventie: budget voor selectieve preventie wordt lokaal gebruikt en er kunnen lokaal besparingen 
worden gerealiseerd: wat is het bedrag voor Gooise Meren en wat wordt hiervoor gedaan? Wat zijn de 
effecten ervan? 
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Antwoord  
Zie antwoord pagina 3 (bovenaan). 
Voor het Innovatiebudget sociaal domein is € 250.000 per jaar t/m 2021 begroot. Dit is bedoeld voor innovaties in  
het voorveld waardoor inzet van maatwerk wordt voorkomen of uitgesteld. Voor jaarschijf 2021 is € 3.484.819 aan  
voorliggende laagdrempelige collectieve voorzieningen3, begroot. Omdat we effecten van preventie,  
vroegsignalisering, normalisering en demedicaliseren op de langere termijn verwachten, is het in het sociaal 
domein heel lastig om te berekenen wat bepaalde beheersmaatregelen op termijn precies aan besparingen in 
euro’s op gaan leveren. Hoeveel kosten de gemeente daarmee voorkomt kunnen we dus nauwelijks gevalideerd 
en kwantificeerbaar in geld uitdrukken. We adviseren desondanks te (blijven) investeren met de verwachting dat  
deze investeringen op termijn geld besparen (zoals recente landelijke onderzoeken bevestigen).4 
 
Is preventie niet juist een manier om kosten te besparen, ook regionaal? Door preventie effectief in te zetten 
zou (duurdere) zorg later in de zorgketen voorkomen kunnen worden. Kunt u hier een toelichting op geven? 
 
Antwoord  
Zie antwoord boven. 
 
Algemeen: er wordt op veel plaatsen geschreven: de verwachting is dat een maatregel kostenbesparend kan 
werken. Worden heldere criteria vooraf beschreven waarop geëvalueerd en gecontroleerd kan worden? Zijn 
er benchmarks of referentiekaders elders in het land die deze verwachting onderbouwen? 
 
Antwoord  
Deze benchmarks zijn opgenomen in de financiële toelichting onder elke maatregelentabel. Daar kunt u zien 
welke gemeenten geraadpleegd zijn en waarop de verwachting gebaseerd is. Het is uiteraard van groot belang om 
de impact van de maatregelen continu te monitoren. Daarbij is het wel goed vooraf te vermelden dat niet alle 
financiële en maatschappelijke effecten één op één aan de maatregelen zijn toe te schrijven. Er kunnen vele 
oorzaken zijn voor verschuivingen in de zorg.  
 
Veel van de kostenbesparingen in het sociaal domein worden in deze verkenning op regionale schaal 
berekend. Hoe werkt dit door in de financiën van Gooise Meren? Zorgt deze verkenning (en deze 
maatregelen) ervoor dat de financiële houdbaarheid van het sociale domein in GM ook geborgd is? 
 
Antwoord  
Het is mogelijk de maatregelen te vertalen naar een verwachte impact per gemeente. Dit is behoorlijk 
arbeidsintensief en doet de Regio op moment dat gemeenten hebben afgesproken welke maatregelen zij 
gezamenlijk willen uitvoeren.  
 
Het Gooi is een relatief ‘’grijze’’ regio, met veel ouderen en zorgbehoevenden. In hoeverre speelt deze 
verkenning daarop in, en zorgen de maatregelen dat het sociaal domein financieel duurzaam blijft? Wij 
zouden graag een demografische analyse zien, waar inzichtelijk wordt gemaakt hoe hier op ingespeeld wordt 
naar de toekomst toe.  
 
Antwoord 
De impact van de vergrijzing verschilt sterk per gemeente. Daarbij wordt in het gemeentefonds rekening 
gehouden met de demografische ontwikkeling van een gemeente. De vergrijzing heeft zeker invloed op de 
zorgkosten, maar niet in de mate dat het daardoor niet meer financieel duurzaam blijft. De groei van de 
ouderenzorg wordt veroorzaakt door 1) de invoering van het abonnementstarief, 2) kortdurende  
 

                                                                    
3 Betreft met name subsidies, innovatieve pilots (Innovatiebudget sociaal domein) en inclusieactiviteiten. 
4 SEOR, Erasmus School of Economics, ‘Eindrapport Meta-analyses businesscases sociaal werk’, 22 december 2020; Nederlands Jeugd Instituut (NJi),  

‘De potentie van preventie’, 3 maart 2021. 
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ziekenhuisopnames (steeds sneller thuiszorg) en 3) hoge drempels voor langdurige zorg (steeds langer thuiszorg).  
  
 
--- 


