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Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein.

Presentatie
Op 3 maart 2021 vindt het Thema-uur over het document Verkenning Naar een financieel gezond sociaal
domein (hierna: Verkenning) plaats. Het betreft een regionale studie naar beheersmaatregelen die in
opdracht van de portefeuillehouders Sociaal Domein is gedaan. De heer Hans Uneken (regiomanager
Regio Gooi en Vechtstreek) is de trekker van het traject. Hij zal tijdens het Thema-uur een presentatie
geven en u meenemen in de regionale opgave in het sociaal domein, en een toelichting geven op de
inhoud van de Verkenning.
Aanleiding Verkenning
Een toekomstbestendig sociaal domein is van groot belang voor onze inwoners. Doen wat nodig is om
hulp en ondersteuning aan onze inwoners te blijven garanderen. Wat vooropstaat is dat inwoners de
hulp en ondersteuning ook in de komende jaren ontvangen die zij nodig hebben. Financiële
argumenten mogen voor de gemeente nu en in de toekomst geen reden zijn om hulp of ondersteuning
niet te verstrekken. Tegelijk constateren we dat het sociaal domein onder grote druk staat. Vanaf 2019
stijgen de uitgaven voor (jeugd)hulp en maatschappelijke ondersteuning van de gemeenten in Gooi en
Vechtstreek gestaag. Oorzaken zijn een veranderende samenleving, Rijksbeleid, de beweging naar
meer zorg aan huis en de toenemende vraag naar gemeentelijke (jeugd)hulp en ondersteuning die
laagdrempelig en dichtbij inwoners is georganiseerd. De groei is structureel en door het uitblijven van
compensatie vanuit het Rijk financieel onhoudbaar geworden voor gemeenten. De gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek verkenden daarom in de afgelopen maanden de gezamenlijke opgaven en de
noodzakelijke maatregelen om te komen tot een betere kostenbeheersing en kostenbesparing in het
sociaal domein. Het voorgaande is beschreven in de Verkenning.
Raadsvoorstel Zienswijze van gemeenteraden in onze regio op de Verkenning
Het college vraagt binnenkort uw zienswijze op de bijgaande Verkenning. Het RV daarover volgt
(Beeldvormende raad op 24 maart a.s., Meningsvormende raad op 7 april a.s., Besluitvormende raad op
21 april a.s.). Ook de adviesorganen Sociaal Domein in onze regio wordt om een zienswijze gevraagd
w.o. het Beraad Gooise Meren.
Raadsvoorstel geactualiseerd Beleidsplan Sociaal Domein Gooise Meren voor 2021-2025
Het RV Zienswijze Verkenning heeft een relatie met het concept Beleidsplan Sociaal 2021-2025 Gooise
Meren waarvoor ook een RV volgt. In dat RV wordt uw raad gevraagd om de huidige visie op het sociaal
domein voor de komende jaren te continueren en leidend te laten zijn voor de uitvoeringspraktijk in de
komende jaren. De regionale Verkenning ligt op het terrein van de uitvoering van het geactualiseerde
beleidsplan voor het sociaal domein. De Verkenning sluit namelijk aan bij een daarin benoemde
prioriteit. Het één ligt dus in het verlengde van het ander. Vanwege deze samenhang wordt het RV voor
het Beleidsplan Sociaal Domein 2021-2025 gelijktijdig met het RV Zienswijze Verkenning geagendeerd
(Beeldvormende raad op 24 maart a.s., de Meningsvormende raad op 7 april a.s., en de
Besluitvormende raad op 21 april a.s.).
In de beide Raadsvoorstellen zal dieper op de onderlinge samenhang worden ingegaan.
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