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Zienswijze Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein.

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. kennis te nemen van het advies van het Beraad Gooise Meren (bijlage 3);
2. vast te stellen de 19 zienswijzen van de beheersmaatregelen opgenomen in paragraaf 6 van
bijlage 2 van bovengenoemd raadsvoorstel met betrekking tot de Verkenning Naar een financieel
gezond sociaal domein.
2. Inleiding
Begin mei 2020 hebben de portefeuillehouders sociaal domein Gooi en Vechtstreek de
Bestuursopdracht1 Naar een financieel gezond sociaal domein vastgesteld. Dit is de grondslag voor
de regionale Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein (hierna: Verkenning). Alle
gemeenteraden in onze regio wordt om een zienswijze gevraagd over de beheersmaatregelen in
de Verkenning.
Ook vragen de colleges in onze regio de eigen adviesraden sociaal domein advies uit te brengen op
de Verkenning, zodat er bij de vaststelling en uitvoering van maatregelen rekening gehouden kan
worden met het perspectief van inwoners en cliënten. De Regio vraagt advies aan de
gecontracteerde (jeugd)zorgorganisaties, zodat er bij de vaststelling en uitvoering van
maatregelen rekening gehouden kan worden met het perspectief van zorgprofessionals.
Aanleiding:
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 die hulp en ondersteuning nodig hebben deze ook in de komende jaren ontvangen.
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
bijgaand Verkenning
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Opbouw Verkenning
De Verkenning bevat allereerst voor Jeugdzorg en Wmo een uitgebreide analyse van de
ontwikkelingen die wij zien in de regio. Welke Wmo- en Jeugdzorg-onderdelen groeien en welke
dalen? Hoe is het beeld in de regio? Hierna volgt een beschrijving van de maatregelen die
voorgesteld worden, inclusief de begrote kosten en opbrengsten, regionaal gezien. In het derde
deel van het document wordt beschreven wat de gemeenten samen willen opzetten aan dataanalyse en sturing/monitoring. Tot slot wordt aangegeven welke 3 maatregelen wel zijn verkend,
maar waarvan de portefeuillehouders besloten dat deze sowieso niet haalbaar of wenselijk zijn.
Zienswijze
In bijlage2 is per beheersmaatregel een zienswijze weergegeven. Het is aan uw raad om deze
overeenkomstig vast te stellen.
3. Beoogd effect
Gemeenten in staat stellen om gezamenlijk, daarbij geadviseerd door de adviesraden sociaal
domein en zorgorganisaties, te komen tot vaststelling en uitvoering van een pakket aan
maatregelen die leiden tot een betere kostenbeheersing en kostenbesparingen in het sociaal
domein. Daarbij staat voor ons college voorop dat er bij de beheersmaatregelen geen concessies
aan de kwaliteit van de hulp- en ondersteuning aan inwoners gedaan worden.
4. Argumenten en onderbouwing
1. Het Beraad Gooise Meren heeft desgevraagd advies gegeven;
2. Het college acht het van belang dat de gemeenteraad haar zienswijze geeft op de
beheersmaatregelen in de Verkenning.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Het was een lastig proces om te komen tot het benoemen van beheersmaatregelen. Het sociaal
domein is een complex terrein met vele spelers. Bovendien verschilt de financiële positie van iedere
gemeente en daarmee ook de noodzaak tot snel ingrijpen, voordat tot uitvoering wordt
overgegaan. Het is op voorhand niet duidelijk wat de precieze opbrengst van de Verkenning zal
zijn. Soms gaat het om maatregelen of keuzen die mogelijk niet (direct) de eigen keuzes van
Gooise Meren zijn omdat de opbrengst van de beheersmaatregelen voor onze gemeente vrij
beperkt is, zoals in bijlage 2 bij het RV is te lezen. Wij denken dat de gezamenlijke monitoring,
kennisdeling en samenwerking zodanig van meerwaarde zijn voor de kostenbeheersing dat wij de
voorkeur geven aan die samenwerking en de uitvoering van deze regionale Verkenning.
Het uitwerken en implementeren van de maatregelen in de regionale Verkenning vergen een forse
ambtelijke inzet van regiogemeenten. De kosten voor deze inzet staan vermeld bij de
maatregelen. Gooise Meren heeft daarnaast maximaal 8 uur per week aan ambtelijke inzet in
werkgroepen toegezegd.
6. Duurzaamheid
De Verkenning beoogt met beheersmaatregelen toe te werken naar een duurzaam financieel
gezond sociaal domein om hulp en ondersteuning aan onze inwoners te blijven garanderen.

7. Financiële onderbouwing
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De begrote kosten en opbrengsten zijn per beheersmaatregel benoemd, zie bijlage 1.
Thema-uur
Het college heeft in het verleden uw raad een thema-uur toegezegd te organiseren over o.a. de
financiële kant van het sociaal domein. Het thema-uur over de Verkenning heeft inmiddels
plaatsgevonden op 3 maart jl.
Lokale beheersmaatregelen
In het traject Duurzame balans in de begroting denken we opnieuw na over de verschillende
beleidsvelden en de noodzaak en belangrijkheid hiervan. Een brede heroverweging met als doel
herstel van de financiële balans, is noodzakelijk. Daarnaast heeft de werkgroep Lokale
beheersmaatregelen sociaal domein de eerste stappen gezet om met hulp van eigen data de
10 gezinnen in Gooise Meren met de hoogste zorgkosten (door een opeenstapeling aan zorg), te
onderzoeken. Met als doel te bezien of hier meer efficiënt en meer effectief hulp- en ondersteuning
geboden kan worden. Overigens staat datascience nog in de kinderschoenen, zoals in veel
gemeenten.
8. Communicatie en participatie
De adviesorganen sociaal domein w.o. het Beraad en zorgorganisaties is om een zienswijze
gevraagd. Het Beraad Gooise Meren heeft zijn advies op 18 februari jl. aangeleverd.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Op basis van de zienswijzen gaan de gemeenten daarna over tot vaststelling en uitvoering van die
kansrijke maatregelen die leiden naar een financieel gezond sociaal domein en waar consensus
over is in onze regio.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlagen:
1. Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein
2. Zienswijze op de Verkenning
3. Advies Beraad Gooise Meren d.d. 18 februari 2021.
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Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 2134697 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1. kennis te nemen van het advies van het Beraad Gooise Meren (bijlage 3);
2. vast te stellen de 19 zienswijzen van de beheersmaatregelen opgenomen in paragraaf 6 van
bijlage 2 van bovengenoemd raadsvoorstel met betrekking tot de Verkenning Naar een financieel
gezond sociaal domein.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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