Reactiematrix concept geactualiseerd Beleidsplan Sociaal Domein Gooise Meren 2022 – versie 2.0 (22 november 2021)
- Het Beraad Gooise Meren heeft zijn advies op 20 januari 2021 aangeleverd. Het Beraad heeft een aantal opmerkingen.
- De ARWI heeft zijn advies op 20 januari 2021 aangeleverd. De ARWI heeft een aantal opmerkingen.
In deze reactiematrix staat welke aanpassingen in het geactualiseerd Beleidsplan Sociaal Domein zijn opgenomen n.a.v. het advies van het Beraad en de
ARWI.
Vooraf: op 9 december 2020 is door de gemeente een presentatie aan het Beraad en de ARWI gegeven over de rode draad van eerder gestelde
inhoudelijke vragen over de conceptversie (december 2020). Een aantal concrete tekstwijzigingen zijn vervolgens in de huidige tekst van het Beleidsplan
doorgevoerd.
Daarna hebben zowel het Beraad en de ARWI hun advies op de hoofdlijnen van het overkoepelende Beleidsplan gegeven. Onder wordt aangegeven hoe
met deze laatste adviezen m.b.t. de tekst van het Beleidsplan is omgegaan. Echter, daarna is de indeling van de tekst (technisch) van het Beleidsplan
gewijzigd waardoor de hoofdstukindeling en de paginanummers ook zijn gewijzigd; in het overzicht onder is een kolom toegevoegd zodat de
aanpassingen in de meest recente versie van het Beleidsplan te vinden zijn.

Opmerking Beraad Gooise Meren

Antwoord

Wij stellen vast dat de lijn van het plan
zoals geformuleerd in 2015 wordt
voortgezet, omdat de te realiseren doelen
nog steeds reëel zijn.
Wij stellen vast dat het beleidsplan dient
als een overkoepelend strategisch
document met een visie, kernwaarden en
kernkeuzes en een gemeentelijk
dienstverleningsmodel.
Wij stellen vast dat er tussen de versie van
het beleidsplan van februari 2020 en de
versie van december 2020 nauwelijks
veranderingen zijn aangebracht.

Waarvan akte.

Actie

Waarvan akte.

Dat klopt. De versie van december 2020
waarover het Beraad vragen stelde verschilde
weinig van de oude versie van februari 2020.
Het Beleidsplan is na december jl. verder
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Actie
Na herindeling tekst
Beleidsplan SD

Er ontbreekt een lijst met bronnen.
De pandemie door Corona komt niet aan
de orde.

aangepast omdat sommige teksten inmiddels
door actualiteiten achterhaald waren, en
omdat bestaande teksten aangevuld of
verduidelijkt dienden te worden.
De lijst van bronnen en een literatuurlijst zijn
toegevoegd.
In het voorwoord bij het Beleidsplan duiden
we de pandemie. Tijdens de coronacrisis
konden we binnen het sociaal domein
terugvallen op een solide structuur van
samenwerking en afstemming. Lokaal (en
regionaal) speelden we samen met onze
maatschappelijke partners adequaat en
flexibel in op hulp- en ondersteuningsvragen
van onze inwoners. De coronacrisis is op het
moment van schrijven van het overkoepelend
beleidsplan niet voorbij en grijpt nog steeds
fors in op de wijze waarop inwoners werken,
leven, leren en zorgen. Zowel op de korte als
de lange termijn. De bestrijding van de
pandemie legt grote vraagstukken op de
arbeidsmarkt, in het onderwijs en de zorg
onder het vergrootglas. De meervoudigheid
van deze crisis maakt dat kwetsbare inwoners
nog kwetsbaarder zijn geworden op het
gebied van werk, inkomen, welbevinden en
gezondheid (psychische druk, eenzaamheid).
Deze coronacrisis gaat eens over, en we kijken
in deze visie verder vooruit. We focussen ons
op de periode tot en met 2025. We geven aan
waar onze prioriteiten in de komende jaren
liggen. Op uitvoeringsniveau werken we onze
prioriteiten verder uit en bepalen we als
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Aangepast

Aangepast

Aangepast.
Zie voorwoord.

Aangepast.
Zie voorwoord.

Wij stellen vast dat in veel gevallen van de
voorgestelde aanpak er wordt uitgegaan
van een verschuiving van ‘zwaardere
vormen naar lichtere vormen van hulp’,
oftewel de veranderingen krijgen vooral
vorm vanuit een ‘geldgedreven’ motivatie.

college de accenten. Dat leggen we vast in een
uitvoeringsplan bij het beleidsplan, waarin we
meer in detail inspelen op de actualiteit (zoals
de coronacrisis) en ontwikkelingen die we zien
aankomen. Het uitvoeringsplan is dynamisch;
we stellen het zo nodig tussentijds en mogelijk
meerdere keren bij. Daarmee spelen we
flexibel in op wat nodig is.
De constatering dat er een verschuiving van
zwaardere vormen naar lichtere vormen
beoogd wordt is juist. Dit is de gewenste
transformatiebeweging in het sociaal domein
sinds de decentralisatie in 2015. Deze
verschuiving vindt echter alleen plaats als
lichtere vormen van hulp voor de cliënt als
oplossing van de hulp- en zorgvraag passend,
doeltreffend en veilig zijn. Het volgende geldt
ook: 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 nu en in de toekomst voor
de gemeente 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,
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In het Beleidsplan is
dit diverse
hoofdstukken nader
geduid. Bijvoorbeeld
in het voorwoord, in
hoofdstuk 2 bij
Transformatieopgave
6, en in hoofdstuk 3.

In het Beleidsplan is dit
in diverse
hoofdstukken nader
geduid. Bijvoorbeeld in
het voorwoord, in
hoofdstuk 1 bij
paragraaf 1.9
Transformatieopgaven,
en in hoofdstuk 2 bij
paragraaf 2.3 en 2.4, en
in hoofdstuk 3.

De Regio Gooi en Vechtstreek betrekt het
Beraad niet op tijd bij verzoeken om
advisering op andere onderwerpen.

In deze regionale Verkenning (Naar een
financieel gezond sociaal domein) zijn de
financiën opnieuw leidend in de aanpak,
zonder de effecten op de
gebruiker/inwoner te hebben benoemd.

Op basis van bovengenoemde aspecten
kan het Beraad geen positief advies
uitbrengen.

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 e.d. We geven lichtere steun
waar het kan, en zwaardere steun waar het
moet.
Ons advies aan het Beraad is dat de
voorzitters van alle adviesorganen Sociaal
Domein gezamenlijk een lijn over de
adviestermijn met de Regio afspreken. Vanuit
onze gemeente is de Regio meerdere keren er
op gewezen de adviesorganen Sociaal Domein
tijdig te betrekken bij verzoeken om
advisering over onderwerpen.
In de Verkenning staat dat er
beheersmaatregelen voor een toekomst
bestendige Sociaal Domein nodig zijn en
daarin “keuzes om te borgen dat zorg
toegankelijk blijft voor inwoners die dat het
hardst nodig hebben.’’ (zie p. 3 Verkenning).
Na december 2020 zijn er alsnog een flink
aantal aanpassingen doorgevoerd waarvan wij
denken dat dat de instemming van het Beraad
heeft. De definitieve conceptversie van het
Beleidsplan wordt gedeeld met het Beraad (en
de Arwi).
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p. 8

Opmerking ARWI

Antwoord

De Adviesraad Werk & Inkomen Gooise
Meren kan zich vinden in de algemene lijn
van het te voeren beleid aangaande het
sociaal domein. De begrippenlijst heeft hier
zeker aan bijgedragen.
Wat wij echter missen in het beleidsplan is de
aandacht voor werk en inkomen.
Neem werk en dagbesteding als doel op in de
visie op het sociaal domein.
Met daarbij de link met collectieve
voorzieningen.

Waarvan akte.

Het beleidsplan is aangevuld.

Actie

Na herindeling en
vernummering tekst
Beleidsplan SD

Aangepast. Zie p.14

Aangepast. Zie paragraaf 3.5
op p. 24.

Het beleidsplan is overkoepelend voor alle
bestaande en nieuwe subnota’s. Daarom is
de visie in het beleidsplan als volgt
geformuleerd:
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.

Op dezelfde pag. 8 in het beleidsplan staat
het volgende:
‘Meedoen’ is de gemeenschappelijke
basisgedachte van de Participatiewet, de
Jeugdwet en de Wmo. De gemeente wil dat
elke inwoner naar vermogen mee kan doen.
Iedere inwoner is zo zelfredzaam mogelijk en
draagt naar vermogen bij op economisch,
sociaal en maatschappelijk vlak. Iedere
inwoner kan naar behoefte gebruik maken
van collectieve voorzieningen en - zo nodig individuele maatwerkvoorzieningen.’
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Op dezelfde pag. 8 in het
beleidsplan staat het
volgende:
‘Meedoen’ is de
gemeenschappelijke
basisgedachte van de
Participatiewet, de Jeugdwet
en de Wmo.
Meedoen is daarmee het
maatschappelijk effect dat
richtinggevend is voor het
sociaal domein. Meedoen is
actief deelnemen aan de

Werk en dagbesteding vallen hieronder.

p.11

Ook in het volgende hoofdstuk van het
beleidsplan “Transitie en transformatie:
de opgaven” worden specifieke
aandachtspunten genoemd. Hier zouden
wij het aandachtspunt werk / aanloop
naar werk graag opgenomen zien.
Met inachtname van bovenstaande
opmerkingen kan de ARWI zich goed
vinden in de overkoepelende visie/missie

Alsnog toegevoegd.

Waarvan akte.
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samenleving. Meedoen levert
niet alleen iets op voor de
samenleving, het draagt ook bij
aan de eigenwaarde van
inwoners. Om zo goed mogelijk
mee te doen, moet rekening
gehouden worden met de
vraag/de behoefte van de
inwoner.
De gemeente wil dat elke
inwoner naar vermogen mee
kan doen. Iedere inwoner is zo
zelfredzaam mogelijk en draagt
naar vermogen bij op sociaal,
maatschappelijk en economisch
vlak. Iedere inwoner kan naar
behoefte gebruik maken van
collectieve voorzieningen en zo nodig - individuele
maatwerkvoorzieningen.’

Aangepast. Zie p. 11.

Werk en dagbesteding vallen
hieronder.
Aangepast. Zie p. 7.

op het sociaal domein voor de jaren 20212023 inclusief de geschetste grote lijnen
van het beleid.
De ARWI en het Beraad zullen bij nieuwe
Wij zien de verdere uitwerking daarvan
subnota’s om advies gevraagd worden.
graag terug in de nota’s die in 2021
gepland zijn zoals de Jeugdnota,
Gezondheidsnota, beleidsplan
Bescherming en Opvang, en Beleidsplan
Inburgering.
---
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