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Inleiding 
In juni 2022 ontvingen wij de peilnota jeugd en WMO. De informatie geeft aanleiding tot een aantal vragen. 
 
Vraag 1 
Op pagina 8 zien wij dat er sprake is van 100 % uitnutting op de vervoerspas WMO taxi.  Onze vraag is of de afgegeven 
indicatie voor 2022 zodanig is dat de verwachting voor 2022 onder de 100% uitnutting zal blijven? 
Zo nee; waarom niet? 
 
Antwoord 
De kans op 100 % uitnutting in 2022 is reëel aanwezig. Wanneer een inwoner daadwerkelijk gebruik maakt van de 
geïndiceerde voorziening, nut deze inwoner de voorziening uit. Ook als de inwoner geen gebruik maakt van het maximale 
aantal kilometers waar de inwoner recht op heeft. De ervaring leert dat inwoners bij indicatie gebruik maken van deze 
vervoerspas. 
 
Vraag 2 
Op pagina 12 zien we een sterke stijging van lokaal maatwerk Jeugd. U schrijft dat dat een eenmalig gevolg is van de 
transitieregeling die getroffen is met Vivium. Wij zijn benieuwd wat deze regeling inhoudt en waarom deze  zo kosten 
verhogend is geweest? 
 
Antwoord 
De sterke stijging van lokaal maatwerk Jeugd is geen gevolg van de transitieregeling die is getroffen met Vivium.  Deze 
transitieregeling geldt nl. voor de dagbesteding voor m.n. dementerende volwassen cliënten.  
 
Noodzaak lokale overeenkomsten jeugdhulp 
Lokale overeenkomsten voor jeugdhulp waren nodig omdat er een overgangsperiode is geweest in 2021 waarin Pluryn nog 
niet was ingeschreven als regionaal ingekochte aanbieder van Verblijf terwijl er wel jeugdigen uit Gooise Meren bij Pluryn 
verbleven.  
Ook zijn er intensieve begeleidingstrajecten voor jeugdigen ingekocht bij een enkele aanbieder die niet regionaal kon worden 
ingekocht. Deze vormen van begeleiding komen daarvoor nl. te weinig voor. Wij bieden dan wel deze passende zorg op basis 
van lokale inkoop.  
Verblijf en de intensieve begeleidingstrajecten zijn relatief dure voorzieningenjeugdhulp. 
 
Noodzaak transitieregeling met Vivium 
Per 1 januari 2021 is de Maatschappelijke ondersteuning begeleiding opnieuw aanbesteed om regionaal in te kopen. 
Aanbieders, waaronder Vivium, die onder het oude contract dagbesteding licht aanboden, hebben zich echter niet opnieuw 
ingeschreven voor deze dagbesteding. De King Arthur Groep (KAG) heeft zich bereid verklaard de cliënten van Vivium over te 
nemen. Er was echter een overgangsperiode nodig om KAG de tijd te geven zich voor te bereiden. M.n. het vinden van een 
geschikte ruimte voor de dagbesteding heeft veel tijd gevraagd. Tijdens deze overgangsperiode in geheel 2021 bleef Vivium 
in als overbrugging de dagbesteding aanbieden. Wij hebben Vivium hiervoor bekostigd met de genoemde transitieregeling. 
 
Vraag 3 
Op pagina 3 schrijft u dat deze peilnota niet over wachtlijsten gaat, maar dat wij hierover op een later tijdstip geïnformeerd 
worden. Kunt u aangeven wanneer wij deze informatie kunnen ontvangen? 
 
Antwoord 
Inzicht verkrijgen in de achtergronden van wachtlijsten c.q. wachttijden vergt meer tijd. Wij kunnen daarom nog niet melden 
wanneer wij de gemeenteraad over de wachttijden rapporteren. Op voorhand kunnen we u wel melden dat wachttijden 
fluctueren. Elementen die een rol spelen zijn de (landelijk) oplopende vraag naar m.n. jeugdhulp, de krapte op de 
arbeidsmarkt, de voorkeur van ouders en jeugdige voor een bepaalde aanbieder, maar wel met een wachttijd.  
Wij ontvangen momenteel wel signalen dat m.n. vanwege de krapte op de arbeidsmarkt bij een aantal aanbieders in onze 
regio de wachttijden oplopen. Wij hebben deze signalen bij Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek 
aangekaart met verzoek om inzicht te geven hoe dit aangepakt wordt. Want volgens de geldende afspraken gaat Inkoop en  



Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 
 
Contractbeheer in gesprek met de betreffende aanbieder om oorzaken van overschrijding te onderzoeken en om te 
onderzoeken hoe alsnog aan de afspraken kan worden voldaan. Wij zien dit als een gezamenlijke inspanning van Regio, 
gemeente en aanbieders. 
Mocht er sprake zijn van een te lange wachttijd, dan zet de Uitvoeringsdienst Sociaal domein van de gemeente Gooise Meren 
in overleg met de inwoner zo nodig en zo mogelijk overbruggingshulp in. 
 


