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Beleidsplan Sociaal Domein Gooise Meren 2022
Blijven bouwen aan een krachtige samenleving.

Aan de raad,
1. Beslispunten
Vast te stellen het beleidsplan Sociaal Domein Gooise Meren 2022 met de titel Blijven bouwen aan
een krachtige samenleving.

2. Inleiding
Het beleidsplan Sociaal Domein 2022 is de actualisatie van het overkoepelend strategisch
beleidsplan Sociaal Domein zoals vastgesteld is bij de decentralisatie in 2015 toen de gemeente
zorgtaken overgedragen kreeg van het Rijk. Nu, 5 jaar na decentralisatie, kijken we terug op de
wijze waarop we de zorg voor onze inwoners op een kwalitatief hoog en passend niveau hebben
gehouden.
Actualiseren
De transformatie van het sociaal domein is een continu, dynamisch en langdurig proces dat nog
volop in ontwikkeling is. Bovendien werd de samenleving in 2020 geconfronteerd met de
Coronapandemie. Nu staat de gemeente voor de keuze om het oude beleidsplan te actualiseren of
een nieuw beleidsplan te schrijven. Omdat visie en uitgangspunten nog steeds actueel zijn voor het
sociaal domein, stellen wij als college voor om het oude beleidsplan te actualiseren. Daarbij kiezen
we ervoor geen einddatum aan het beleidsplan te koppelen. Vernieuwing is aan de orde als de
uitgangspunten en het dienstverleningsmodel aanpassing behoeven of als de opgaven voor de
gemeente sterkt wijzigt. Dit geactualiseerde beleidsplan ligt nu voor, na vertraging door andere
prioriteiten als gevolg van de coronacrisis. De subnota’s1 van destijds worden niet geactualiseerd.
Enerzijds omdat verschillende subnota’s nog werk in uitvoering zijn. Anderzijds omdat we streven
naar één nota op tactisch-operationeel niveau waarin alle domeinen integraal zijn opgenomen.
Overkoepelend
Net als het beleidsplan uit 2015 is dit geactualiseerde beleidsplan een overkoepelend strategisch
document. Het schetst de visie op het sociaal domein, het dienstverleningsmodel en de opgaven
voor de komende jaren. Het beleidsplan vindt haar uitwerking in de (nog steeds van toepassing
zijnde of nieuwe) subnota’s, verordeningen en beleidsregels op tactisch-operationeel niveau.
Voorbeelden van nieuw op te stellen nota’s zijn de Nota Inclusie, de Jeugdnota, de Nota
Bescherming en Opvang, de Gezondheidsnota, het actieplan Mantelzorg en het Beleidsplan
Inburgering.

1

Het betreft 6 subnota’s: Grip op het bestaan; Gemeentelijke dienstverlening; Passend onderwijs en afstemming

jeugdhulp; De toegankelijke samenleving: iedereen doet mee; Inwoners aan zet; Basisvoorzieningen op orde.
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Visie in stand houden
Het strategisch kader en de visie, zoals destijds verwoord in het Beleidsplan Sociaal Domein 20152018, is naar onze overtuiging de komende jaren nog steeds leidend voor de opgaven binnen het
sociaal domein in de gemeente Gooise Meren:
“We stellen de vraag van de inwoner centraal en benutten zoveel mogelijk de eigen kracht van
mensen. Het resultaat is dat iedereen naar vermogen mee kan doen.”
Het geactualiseerde integrale beleidsplan is van groot belang voor de komende jaren. We blikken
globaal terug op de afgelopen jaren en geven in grote lijnen weer waaraan we de komende jaren
gaan werken. Dit is enerzijds de blijvende opgave om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen
mee te doen en anderzijds om goed te gaan met nieuwe eisen vanuit de wetgever en goed in te
spelen op nieuwe trends, zoals bijvoorbeeld de behoefte aan meer wonen met zorg en de
dreigende overbelasting van mantelzorgers. Zo kunnen we met elkaar inspelen op actuele en
toekomstige zorgvragen en thema’s. Er is daarbij ruimte voor ideeën en suggesties van inwoners
en maatschappelijke partners. We stellen voor de komende jaren verder te gaan op de ingeslagen
weg mét de kennis en ervaring die we inmiddels hebben opgedaan. We geven aan waar onze
prioriteiten in de komende jaren liggen. We blijven werken aan onze maatschappelijke opgaven in
het sociaal domein en zijn daarbij realistisch in onze verwachtingen.
Vertrouwen
We hebben veel vertrouwen in de kracht van de samenleving en in onze samenwerking met onze
inwoners, scholen, kerken, bedrijven, en (zorg)organisaties. De coronacrisis heeft laten zien dat er
vele vrijwilligersinitiatieven ontstonden, spontaan en georganiseerd. Maatschappelijke
organisaties wisten hun dienstverlening aan te passen, zodat onze inwoners - zij het op afstandnoodzakelijke hulp- en ondersteuning kregen. Met elkaar blijven we zorgen voor onze inwoners,
zodat iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen.
3. Beoogd effect
Met uw besluit bevestigt u de visie (‘iedereen doet mee’) als het beleidskader voor het vormgeven
van de transformatieopgave in het sociaal domein.
4. Argumenten en onderbouwing
De gemeenteraad is het bevoegd orgaan om gemeentelijke beleidsplannen vast te stellen.
5. Houd rekening met en onderbouwing
De houdbaarheid van het stelsel van individuele voorzieningen is door de gestaag toenemende
zorguitgaven onder grote druk komen te staan. We zien deze toename van kosten niet als een
gevolg van strategische keuzes, maar als een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, de tijd
die het kost om een nieuwe manier van werken in te voeren en ook van het nog onvoldoende
invulling geven aan de visie. We ontkomen er – gegeven de kostenstijgingen - echter niet aan om
beheersmaatregelen te nemen, en doen dat lokaal waar dat kan en regionaal waar dat niet lokaal
kan. We streven er naar op de lange termijn de kosten van hulp- en ondersteuning betaalbaar te
houden, zodat we ook in de toekomst inwoners die dit echt nodig hebben de juiste hulp kunnen
blijven bieden. Daarbij staat voorop dat er bij de beheersmaatregelen geen concessies aan de
kwaliteit van de hulp- en ondersteuning aan inwoners gedaan worden. Financiële argumenten
mogen voor de gemeente nu en in de toekomst geen reden zijn om hulp of ondersteuning niet te
verstrekken.
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6. Duurzaamheid
Het beleidsplan moet bijdragen aan een duurzame vorm van dienstverlening.
7. Financiële onderbouwing
Het vaststellen van beleidsplan sociaal domein heeft geen directe financiële consequenties, het
beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van de begroting.
8. Communicatie en participatie
Het Beraad Gooise Meren en de Arwi hebben bij de conceptversie geadviseerd over het
geactualiseerde beleidsplan. In een Reactiematrix is aangegeven welke punten zijn overgenomen
en waar het college beargumenteerd een andere mening is toegedaan.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Na vaststelling door de raad is bijgaand beleidsplan het overkoepelend beleidskader voor opgaven
in het sociaal domein, te vertalen in toekomstige subnota’s en in de uitvoeringsagenda.
De tussenevaluatie van het beleidsplan is gepland in het jaar 2023.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

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

Bijlagen:
1. Beleidsplan Sociaal Domein Gooise Meren 2022:
Blijven bouwen aan een krachtige samenleving
2. Advies Beraad Gooise Meren en ARWI en reactie van het college (reactiematrix)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel Het Beleidsplan Sociaal Domein Gooise Meren 2022 met de titel Blijven
bouwen aan een krachtige samenleving’ met zaaknummer 2332569 van het college van
burgemeester en wethouders,

Besluit
Vast te stellen het beleidsplan Sociaal Domein Gooise Meren 2022 met de titel Blijven bouwen aan een
krachtige samenleving.
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

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

