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Vraag n.a.v. politieke avond d.d. 1 december over strategisch 
beleidsplan sociaal domein. 

 
 
Inleiding 
Op 1 december 2021 was de politieke avond, waar onder andere het beleidsplan sociaal domein 2022 
besproken is. Naar aanleiding van de vraag van GDP in deze vergadering is dit memo opgesteld.  
 
Vraag GDP:  Op welke data is de geactualiseerde visie gebaseerd? 

Antwoord:  

De gegevens die we voor het geactualiseerde strategische Beleidsplan Sociaal Domein hebben gebruikt 

komen onder meer uit landelijke onderzoeken zoals de rapporten van het SCP: het rapport “Eindevaluatie van 

de Participatiewet” (november 2019), het rapport “De sociale staat van Nederland 2020. Op hoofdlijnen. 

Kwaliteit van leven in onzekere tijden” (september 2020) en het rapport ‘’Sociaal Domein op koers?” 

(november 2020). Ook hebben we ons gebaseerd op cijfers van het CBS. Daarnaast gaven de cijfers en 

zorguitgaven zoals vermeld in de regionale Verkenning “Naar een financieel sociaal domein” (versie 18 

december 2020) een beeld van de regionale en lokale situatie van de afgelopen jaren. Ook de site 

Waarstaatgemeente.nl geeft inzicht in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld hoe de problematiek van 

eenzaamheid in Gooise Meren zich tot nu toe verhoudt tot gemeenten van vergelijkbare omvang of tot het 

landelijk gemiddelde. Tenslotte is het Digitaal Leefplein (DLP) een bron geweest voor oudere en recente 

lokale data.  

 

Raadsmededelingen 

In de afgelopen jaren hebben wij uw gemeenteraad met diverse Raadsmededelingen geïnformeerd over het 

sociaal domein zoals over de zorguitgaven maatwerk jeugd en Wmo (zie bijvoorbeeld RM van 25 juni 2019, 24 

december 2019 en 16 juni 2020) en over Participatie (zie de RM van 16 december 2020), naast de gebruikelijke 

verantwoording daarover via de P&C-cyclus. Sinds de start de start van pandemie hebben wij u via corona-

updates op de hoogte gehouden van de stand van zaken in het sociaal domein en is er daarom geen aparte 

peilnota over de (zorg)uitgaven in het sociaal domein gemaakt. Rond mei 2022 verwachten wij van de Regio 

de definitieve cijfers van de totale zorguitgaven in  het jaar 2021. Wij zullen op basis daarvan een peilnota 2021 

opstellen en in de tussentijd houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het sociaal domein.  

In de bijlage treft u een overzicht van alle Raadsmededelingen over het sociaal domein sinds juni 2019 aan. 

 

 


