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Inleiding 

Iedereen doet naar vermogen mee 

Meedoen aan het maatschappelijke leven, betekenisvolle contacten en zinvol bezig zijn. Deze factoren 
hebben een positief effect op de ervaren gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Zij dragen bij aan een 
gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten en basisvaardigheden kan ontwikkelen, waar 
kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, waar inwoners in verbinding staan met elkaar en mee kunnen 
doen aan het ‘gewone’ leven. Alle inwoners doen zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig mee en worden 
ondersteund waar nodig.  

  

Wat hebben we in 2020 gedaan? 

Uiteraard stond 2020 vooral in het teken van corona. De corona-crisis treft iedereen. Kwetsbare groepen 
worden het hardst geraakt en nieuwe kwetsbare groepen ontstaan. Denk aan daklozen, gezinnen onder druk, 
kinderen met groeiende (leer)achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, eenzaamheid 
onder ouderen, mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen en toenemende bestaansonzekerheid 
voor inwoners die al in een zwakkere sociaaleconomische positie verkeerden. De crisis zet een extra druk op 
deze groepen en dat vraagt om een overheid die hen ondersteunt om de gevolgen van de crisis op te vangen. 
Extra aandacht is nodig voor kwetsbare groepen, en voor alle sectoren in het Sociaal domein die worden 
geraakt door de crisis. Denk hierbij aan het onderwijs, de kinderopvang, het leerlingenvervoer, de jeugdzorg, 
maatschappelijke opvang en onze zorgpartners. Samen met hen zoeken we naar oplossingen en treffen we 
ondersteunende maatregelen om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg en hulp krijgen die ze 
nodig hebben. We zijn er trots op dat we met de Rijksoverheid, regio en onze samenwerkingspartners ervoor 
gezorgd hebben dat de ondersteuning aan inwoners is doorgegaan en dat het zorglandschap in stand is 
gebleven. 

  

We hebben verder gewerkt aan een stevige sociale basis en een vangnet voor diegene die het zelf (niet meer) 
redden. We boden maatwerk wanneer de sociale basis tekortschoot, of inwoners gespecialiseerde 
ondersteuning nodig hadden.  We boden bijvoorbeeld vormen van begeleiding en dag(opvang) voor onze 
kwetsbare inwoners. Met onze voorzieningen op het vlak van bescherming en opvang boden we de meest 
kwetsbare inwoners een passende beschermde situatie die hun tevens de handvatten gaf om maatschappelijk 
zoveel mogelijk (weer) mee te doen. Door corona is onze dienstverlening en dat van onze maatschappelijke 
partners noodgedwongen aangepast geweest. Huisbezoeken bij kwetsbare inwoners vonden alleen plaats als 
het niet anders kon, er werd zoveel mogelijk hulp- en ondersteuning op afstand verleend (telefonisch, digitaal 
zoals FaceTime e.d.). Er is binnen en buiten het gemeentehuis enorm veel inzet geweest om ondanks corona 
zo goed mogelijk onze inwoners te ondersteunen. Daarnaast waren er vele georganiseerde en spontane 
vrijwilligersinitiatieven in de samenleving die bijdroegen aan het omzien naar en zorgen voor elkaar. 

  

We investeerden in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. Er was specifieke aandacht voor statushouders en voor laaggeletterden. Met 
(gesubsidieerde) sociale basisvoorzieningen ondersteunden we kwetsbare inwoners en voorkwamen we dat 
problemen verergerden of zwaardere maatwerkvoorzieningen nodig waren. Het kompas voor de integrale 
manier waarop we hieraan werkten was die van 'positieve gezondheid'. We bevorderden gezondheid en 
veerkracht door aan te sluiten bij wat mensen zelf belangrijk en prettig vonden. We zochten daarbij naar 
mogelijke verschuivingen van dure maatwerkvoorzieningen naar goedkopere, vrij toegankelijke, collectieve 
voorzieningen. Deze verschuiving sluit enerzijds aan bij de transformatiegedachte dat hulp en ondersteuning 
dichtbij onze inwoners en laagdrempelig georganiseerd wordt en is anderzijds noodzakelijk om als gemeente 
financieel gezond te blijven. De afgelopen jaren leren echter dat dergelijke verschuivingen complex zijn en een 
lange adem vergen.   

Diverse activiteiten en pilots die bijdroegen aan de versterking van de sociale basis, kwamen in aanmerking 
voor bekostiging uit het innovatiebudget. In 2021 gaan we evalueren wat de inzet van het innovatiebudget aan 
de gewenste transformatie heeft bijgedragen en of bijstelling van de inzet van het innovatiefonds nodig is.  
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Inkoop individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 
Wij maken ons sterk voor een zorglandschap waarin alle passende vormen van hulp en ondersteuning 
beschikbaar zijn die onze inwoners, waaronder jeugdigen, nodig hebben om deel te nemen aan onze 
samenleving. Per 1 januari 2021 hebben wij daarvoor nieuwe inkoopovereenkomsten afgesloten met 
aanbieders voor de verstrekking van kwalitatief en kwantitatief toereikende individuele 
maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. We hebben samen met de andere 
gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek in 2020 de inkooptrajecten doorlopen. We zijn daarbij uitgegaan 
van het adagium 'verbeteren, versimpelen en verbinden'. We hebben ons vooral ingezet voor het waarborgen 
van zorgcontinuïteit, ruimte bieden voor innovatie en reële tarieven voor aanbieders. In diverse 
raadsmededelingen hebben we de raad tijdens dit traject uitgebreid geïnformeerd over onze inzet. 

Beleidsontwikkeling 

De visie in het strategisch beleidsplan Sociaal Domein is 'Iedereen doet Mee'. Het strategisch kader en de 
beleidstheorie geven nog steeds richting voor de komende jaren. Wel zien we dat op een aantal onderdelen 
actualisatie van beleid op tactisch en operationeel niveau nodig is. Door corona is de actualisatie van het 
huidige beleidsplan vertraagd. In de tweede helft van 2020 hebben we de actualisatie weer opgepakt. Het 
Beraad Gooise Meren en de Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) hebben een presentatie gehad over hun 
belangrijkste vragen over de conceptversie van het meerjarige beleidsplan Sociaal Domein 2021-2025. De 
besluitvorming van het geactualiseerde beleidsplan vindt plaats in de raad in het tweede kwartaal van 
2021. De overkoepelende visie in het nieuwe beleidsplan is leidend voor de op te stellen Jeugdnota, 
Gezondheidsnota, nota Bescherming en Opvang, het beleidsplan Inburgering en het geactualiseerde Plan van 
aanpak inclusie. 
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7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein 

Doelstellingen 

7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar 

We bevorderen de veerkracht van onze jongeren door aan te sluiten bij wat zij zelf belangrijk en prettig 
vinden. We zoeken daarbij naar een evenwicht tussen vrij toegankelijke collectieve voorzieningen en niet vrij 
toegankelijke maatwerkvoorzieningen. Maatwerk bieden we wanneer de sociale basis tekortschiet.  

De betaalbaarheid en houdbaarheid van de jeugdhulp staan onder druk. We zien niet alleen een toename in 
het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft, maar ook een stijging in de kosten per jeugdige. Dit is een landelijk 
beeld. Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek monitoren we de uitgaven voor jeugdhulp en analyseren we 
de kosten. In 2020 is gewerkt aan het benoemen van lokale (en regionale) maatregelen Jeugd/Wmo die 
bijdragen aan de beheersing van onze zorguitgaven, met als doel dat we in de toekomst aan wie dat echt 
nodig heeft maatwerk kunnen blijven leveren. In 2021 krijgt dit een vervolg. 

 

Maatregelen 

Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid) 

Wij ondersteunen jongeren op maat bij de overgang naar volwassenheid indien zij daar niet op eigen kracht of 
met steun van hun eigen ouders toe in staat zijn. We hebben hiervoor informatie en een checklist op de 
website beschikbaar gemaakt. We participeren in het regionale project Soepele overgang naar 18 jaar. 

  

 

Kwaliteit 

In het regionale project soepele overgang is geïnventariseerd welke extra ondersteuning jongeren nodig 
kunnen hebben bij de overgang naar volwassenheid. Jongeren die deze extra ondersteuning nodig hebben 
voor de overgang naar volwassenheid krijgen dit volgens de aanpak Plan 18. Wij hebben aanbieders 
ingekocht die deze ondersteuning kunnen bieden. Ook hebben we op onze website de informatie over Plan 
18 geactualiseerd: https://gooisemeren.nl/jeugd-en-onderwijs/plan-18/. 

  

Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning 

We ondersteunen ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren door de inzet van steunouders in de 
buurt. Hiermee voorkomen we dat kinderen zwaardere jeugdhulp nodig hebben. We zetten jeugdhulp in op 
speciaal onderwijs, zodat ook jeugdigen in een kwetsbare positie onderwijs kunnen volgen. Ook worden er 
actief meer pleegouders geworven en werken aanbieders hierin beter samen. 

  

 

https://gooisemeren.nl/jeugd-en-onderwijs/plan-18/
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Kwaliteit 

Met de inzet van steunouders uit de buurt aan ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren 
voorkomen we zwaardere jeugdhulp 
We hebben besloten dit niet voort te zetten. Uit de evaluatie bleek namelijk dat er geen matches vielen te 
maken tussen de opgeleide steunouders en gezinnen in de buurt. Oorzaken waren o.a. problematiek die 
toch te zwaar bleek en ouders die afzagen van een match met een steunouder omdat zij een relatie op deze 
wijze toch niet aandurfden.  

Stevig Ouderschap (innovatiefonds) 
In 2020 is  Gooise Meren gestart met de inzet van Stevig Ouderschap, dat wordt uitgevoerd door Jeugd & 
Gezin. We gaan uit van de begeleiding van 10 gezinnen per jaar.  
Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie. Deze richt zich op het 
gezond opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen, waardoor het risico op ernstige 
opvoedproblemen en kindermishandeling vermindert. Het preventieve karakter van Stevig Ouderschap 
voorkomt naar verwachting duurdere zorg in een latere fase. In 2020 (start vanaf juni, i.v.m. Corona) zijn 19 
gezinnen geïndiceerd voor Stevig Ouderschap. Acht gezinnen zijn gestart met het traject, de overige 
ouders wilden deze interventie (nog) niet. Omdat het een 2-jarige interventie is kunnen we nog niet iets 
zeggen over het resultaat. We nemen ook in 2021 aan dit project deel.   

Join Us  

In 2020 is Gooise Meren gestart met het project Join Us.  Deze stichting helpt jongeren die eenzaam zijn. 
Samen met het lokale jongerenwerk brengen ze leeftijdgenoten met elkaar in contact en helpen hen sociaal 
sterker te worden (via innovatiebudget). Door de corona-maatregelen is de werving van jongeren 
moeizaam gegaan. Aan het einde van 2020 meldden zich steeds meer jongeren aan. Het is de moeite waard 
om dit project nog een jaar door te laten lopen, nu de jongerenwerkers zijn opgeleid en het aantal eenzame 
jongeren toeneemt.   

Slimpact 

Jongeren werken elke maand een thema uit dat voor hen op dat moment belangrijk is. Vanuit hun eigen 
belevingswereld dragen ze instrumenten en/of creatieve oplossingen aan, waar anderen weer wat aan 
kunnen hebben.  Slimpact wordt in meer gemeentes uitgevoerd, zodat er in een jaar tijd al heel wat 
onderwerpen zijn langsgekomen.   

Onderwijs-zorgarrangement 
Het OZA (onderwijs-zorgarrangement) op de Donnerschool is in 2020 geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek 
dat het OZA positieve resultaten kent en jeugdhulpkosten voorkomt. Dit arrangement hebben we verlengd 
t/m schooljaar 2024-2025. De komende tijd gaan we verder met het evalueren van het onderwijs-
zorgarrangement op de Wijngaard. Ook wordt er samen met de andere regiogemeenten gewerkt aan een 
beleidskader onderwijs-zorg met als doel om de juiste afwegingen ten aanzien van inzet van jeugdhulp in 
het onderwijs te maken.  

Implementatie convenant Verwijsindex 
Om een jeugdige waar grote zorg over is bij een hulpverlener de juiste hulp te kunnen bieden, is het 
belangrijk dat betrokken hulpverleners van elkaar weten dat ze bij de jeugdigen betrokken zijn. 
Gemeenten, hulpverleners en scholen in de Gooi en Vechtstreek hebben daarom in het geactualiseerd 
convenant Verwijsindex afspraken gemaakt die er voor zorgen dat de samenwerking rondom een kind 
verbetert. Daarvoor wordt de Verwijsindex gebruikt. Dat is een digitaal systeem waarin gemeld wordt dat 
een jeugdige waar grote zorg voor bestaat hulp of ondersteuning krijgt en van wie. Uitvoering vindt plaats 
in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Gemeentelijke consulenten zijn 
getraind in het gebruik van de Verwijsindex. Ook professionals bij aangesloten partijen zijn getraind (o.a. 
Versa Welzijn). De gemeentelijke consulenten hebben in 2020 67 signalen afgegeven in de Verwijsindex. In 
2019 waren dat er nog drie.  

Overige maatregelen 
Conform planning uitgevoerd.  
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7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder 

De hulpvraag van onze inwoner is het uitgangspunt. Als de inwoner zich met hulp van familie, vrienden en 
bekenden niet (meer) zelf kan redden geven we ondersteuning. De hulp en ondersteuning vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sluit zoveel mogelijk aan bij de identiteit en de levenswijze van de 
hulpvrager en kent verschillende vormen. Centraal staat het meer (of weer) regie krijgen op het eigen leven, 
het behoud van autonomie en het versterken van de eigen kracht. Voorbeelden zijn: het tijdelijk of langdurig 
verstrekken van een hulpmiddel dat bijdraagt aan de zelfstandigheid, individuele begeleiding gericht op 
herstel of bestendiging en algemene voorzieningen gericht op ontmoeten en structuur. Vaak gaat het om een 
combinatie van verschillende voorzieningen. We leveren individueel maatwerk wanneer dat moet en zetten 
voorliggende algemeen toegankelijke voorzieningen in waar het kan. Met het oog op normaliseren en 
demedicaliseren investeren we bij een hulpvraag eerst in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, 
vrijwilligerswerk en mantelzorg.   

De betaalbaarheid en houdbaarheid van het Wmo-stelsel staan onder druk. De uitgaven aan individueel 
maatwerk nemen jaarlijks toe, zowel lokaal, in de regio als landelijk. De recente invoering van het 
inkomensonafhankelijke abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage per huishouden) draagt hier negatief 
aan bij, zoals de toename van huishoudelijke hulp laat zien. Daarom maken we samen met de regio een 
verbeterslag in monitoring van onze zorguitgaven en in de analyse van data. In 2020 is gewerkt aan het 
benoemen van lokale (en regionale) maatregelen Jeugd/Wmo die bijdragen aan de beheersing van onze 
zorguitgaven, met als doel dat we in de toekomst aan wie dat echt nodig heeft maatwerk kunnen blijven 
leveren. In 2021 krijgt dit een vervolg. 

 

Maatregelen 

We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en 
Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw) 

In elke regio moet er meer samenwerking komen tussen zorg en ondersteuning. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken werk te maken van 
een sluitend samenwerkingsnetwerk, waardoor inwoners in elke regio verzekerd zijn van een goede 
samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op zorg en ondersteuning. Deze landelijke afspraak 
geldt ook voor de regio Gooi- en Vechtstreek. 

 

Kwaliteit 

In diverse gremia in de regio hebben we hier aandacht voor gevraagd. We leverden input aan de gesprekken 
die de Regio Gooi- en Vechtstreek (en een afvaardiging van de regiogemeenten) met het Zilveren Kruis 
heeft.  De praktijk leert dat dit complex is door de vele partners en de inhoud van de diverse wetten 
(Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg).  

  

We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit en monitoren de zorguitgaven van 
individueel maatwerk Wmo. 

De Regio Gooi en Vechtstreek voert het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uit. Gemeenten 
ontvangen lokale rapporten over de uitkomsten zodat regionaal onderling vergeleken kan worden. Daarnaast 
monitoren we lokaal maandelijks de zorguitgaven door data te analyseren en te duiden. Zo nodig sturen we bij 
met nieuwe maatregelen. 
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Kwaliteit 

Het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo is uitgevoerd (over het jaar 2019). Daarnaast zijn de 
regiogemeenten en de Regio in 2020 gestart met het traject om regionale/lokale beheersmaatregelen te 
benoemen om toenemende zorguitgaven beheersbaar te houden (regionale bestuursopdracht). 
Ook lokaal hebben we een begin gemaakt met het benoemen van kansrijke lokale beheersmaatregelen 
waarbij we de beschikbare data van Gooise Meren gebruiken.  

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning 

Als alternatief voor zwaardere en specialistische zorg zetten we het innovatiebudget in voor nieuwe en 
innovatieve pilots, die een alternatief aanbod opleveren in de vorm van lichtere ondersteuning. 

 

Kwaliteit 

Door Jeugd en Gezin wordt de methode Stevig Ouderschap ingezet. Kwetsbare ouders worden vanaf de 
geboorte van de baby intensief ondersteund door een jeugdverpleegkundige aan huis (innovatiefonds).   

Jongerenwerkers werken samen met Join us om eenzame jongeren te bereiken, te coachen en te helpen 
een groter netwerk te krijgen en te behouden (innovatiefonds).  

De inzet van Automaatje van de ANWB is een succes. Vrijwilligers zetten hun eigen auto in bij het vervoer 
van kwetsbare inwoners voor een bezoek aan de dokter, het ziekenhuis, familie en kennissen, de markt e.d.   

Dierenbuddy's zijn vrijwilligers uit de buurt. Zij helpen bij huisdierverzorging en zorgen hierdoor voor sociaal 
contact met en vroegsignalering bij kwetsbare inwoners. Uit de evaluatie bleek dat de pilot goede 
resultaten opleverde. De financiering na 2020 vindt voortaan vanuit externe bronnen plaats.  

7.1.3 Optimale toegang 

Inwoners weten waar zij terechtkunnen met hun hulpvraag. Onze dienstverlening bij het oppakken van een 
hulpvraag verloopt vanuit een integrale benadering van Jeugdwet, Wmo en werk en inkomen en met 
inachtneming van de privacyrichtlijnen.   

 

Maatregelen 

Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening 

We zorgen voor snelle hulp en ondersteuning volgens bestaande richtlijnen. Wachttijden voorkomen we 
zoveel mogelijk, door de caseload wekelijks te monitoren en te bewaken. 

 

Kwaliteit 

Huisbezoeken bij kwetsbare volwassen inwoners vonden alleen plaats als het niet anders kon. of als er 
kinderen bij betrokken waren. Er werd zoveel mogelijk hulp- en ondersteuning op afstand verleend 
(telefonisch, digitaal zoals FaceTime e.d.) 

Informatievoorziening aan inwoners 

We sturen periodiek een nieuwsbrief aan inwoners over wetenswaardigheden van het sociaal domein, zoals 
nieuwe regelgeving. Daarnaast hebben we een actueel pakket aan brochures en folders die op diverse 
plaatsen te vinden zijn.  

We actualiseren de website door de zogenaamde klantreis te maken. 
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Kwaliteit 

Geen bijzonderheden. 

7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een verplichting vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Een inwoner met een hulpvraag kan zich laten bijstaan, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding op en 
tijdens het huisbezoek van de gemeente. De klanten worden op verschillende manier op de hoogte gebracht 
van de mogelijkheid voor cliëntondersteuning, onder andere door dit te vermelden in brochures en 
bevestigingsbrieven. 

 

Maatregelen 

Subsidie aan Stichting MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren 

Door in de subsidiebeschikking prestatie-indicatoren op te nemen over cliëntondersteuning verwachten we 
dat hier door inwoners meer gebruik van gemaakt gaat worden. Uit het Cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt 
namelijk dat veel respondenten geen weet hebben van de mogelijkheid om onafhankelijke 
cliëntondersteuning in te zetten. 

 

Kwaliteit 

We hebben in 2020 met Stichting MEE nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van 
cliëntondersteuning in Gooise Meren en aandachtsgebieden benoemd. De rol van cliëntondersteuning is 
beter afgebakend waardoor sneller resultaat wordt behaald. We zien dat de bekendheid van MEE is 
gegroeid en het aantal inwoners dat ondersteuning heeft gekregen sterk is toegenomen. Het aantal 
aanmeldingen is in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. Mede door corona is de vraag in het 
afgelopen jaar verder toegenomen. Om tijdig ondersteuning te blijven bieden is de capaciteit van MEE 
uitgebreid. 

Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren 

Door in de subsidiebeschikking prestatie-indicatoren op te nemen over cliëntondersteuning verwachten we 
dat door inwoners hier meer gebruik van gemaakt gaat worden. Uit het Cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt 
namelijk dat veel respondenten geen weet hebben van de mogelijkheid om onafhankelijke 
cliëntondersteuning in te zetten.  

 

Kwaliteit 

Het jaar 2020 was een ontwikkeljaar: Versa Welzijn en gemeente gingen met elkaar in gesprek over 
gemeentelijke doelen en wat Versa Welzijn hieraan kan bijdragen. De insteek is een meerjarige subsidie 
met SMART geformuleerde doelen, zodat Versa Welzijn en de gemeente weten wat zij van elkaar kunnen 
verwachten.  Dit traject bestond uit meerdere sessies in de 2e helft 2020 en wordt voortgezet in het eerste 
kwartaal 2021. 

7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren 

De informatie vanuit de gemeente naar inwoners is publieksvriendelijk en begrijpelijk. Dit vraagt doorlopend 
onze aandacht. In 2020 is in samenwerking met Versa Welzijn een gids Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld. De 
gids wordt verspreid onder 80+'ers bij huisbezoeken en uitgereikt bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. 
De gids ligt ook bij huisartsen, bibliotheken, buurtcentra, het gemeentehuis etc. Met name voor niet digitaal 
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vaardige inwoners biedt dit een mooi overzicht van wat er is op het gebied van wonen, welzijn en zorg en biedt 
de gids praktische informatie over hoe instellingen te bereiken. 

 

Maatregelen 

Sociale kaart implementeren en bekendmaken 

De sociale kaart maakt de inwoner wegwijs naar laagdrempelige voorzieningen en zorgaanbieders en is ook 
voor laaggeletterden toegankelijk. 

 

Kwaliteit 

Het omgevingsplan is in de maak, maar nog niet zo ver om te onderzoeken of de sociale kaart daar aan 
gekoppeld kan worden.  
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7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar 

Doelstellingen 

7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten 

Kinderen van -9 maanden tot jongeren van 27 jaar hebben en houden we in beeld. We hebben met de 
ketenpartners die de kinderen zien, afspraken over vroegsignalering en preventieve maatregelen. 

 

Maatregelen 

Samenwerking tussen ketenpartners 

Samenwerking tussen Jeugd en Gezin (JG) en verloskundigen voor zwangere vrouwen: hulp en ondersteuning 
voor (kwetsbare) zwangere vrouwen. Samenwerking tussen JG, Versa Welzijn en de gemeentelijke 
Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD): opvoedondersteuning voor jeugdigen en hun ouders. 
Samenwerking tussen onderwijs, Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en USD: afstemming over inzet van 
maatregelen voor kinderen in een kwetsbare positie. 

 

Kwaliteit 

Jeugdverpleegkundigen werken samen met verloskundigen. Tijdens twee bijeenkomsten met (aanstaande) 
ouders wordt door jeugdverpleegkundigen voorlichting gegeven. Een paar keer per jaar is er overleg tussen 
Jeugd en Gezin en verloskundige-praktijken om samenwerkingsafspraken te verbeteren.   

Door de verbeterde samenwerking tussen Jeugd en Gezin en Jeugdconsulenten van de Uitvoeringsdienst 
Sociaal Domein, is de op- en afschaling van zorg voor gezinnen gerichter en effectiever.  

Jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld waardoor het 
(ongeoorloofd) ziekteverzuim eerder wordt aangepakt samen met school.  

Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning 

We ondersteunen ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren door de inzet van steunouders in de 
buurt. Hiermee voorkomen we dat kinderen zwaardere jeugdhulp nodig hebben. 
We zetten jeugdhulp in op speciaal onderwijs, zodat ook jeugdigen in een kwetsbare positie onderwijs kunnen 
volgen. Daarnaast buigen we zwaardere vormen van voorzieningen om naar lichtere collectieve voorzieningen 
en zetten hiervoor het innovatiebudget in. 

 



   12 

Classificatie: Intern

Kwaliteit 

We ondersteunen ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren door de inzet van steunouders in de 
buurt. Hiermee voorkomen we dat kinderen zwaardere jeugdhulp nodig hebben 
We hebben besloten dit niet voort te zetten. Uit de evaluatie bleek namelijk dat er geen matches vielen te 
maken tussen de opgeleide steunouders en gezinnen in de buurt. Oorzaken waren onder andere 
problematiek die toch te zwaar bleek en ouders die afzagen van een match met een steunouder omdat zij 
een relatie op deze wijze toch niet aandurfden.  

Stevig Ouderschap 
In 2020 is Jeugd en Gezin gestart met de inzet van Stevig Ouderschap. We gaan uit van de begeleiding van 
10 gezinnen per jaar.  
Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie. Deze richt zich op het 
gezond opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen, waardoor het risico op ernstige 
opvoedproblemen en kindermishandeling verkleint. Het preventieve karakter van Stevig Ouderschap 
voorkomt naar verwachting duurdere zorg in een latere fase. In 2020 (start vanaf juni, i.v.m. Corona) zijn 19 
gezinnen geïndiceerd voor Stevig Ouderschap. Acht gezinnen zijn gestart met het traject, de overige 
ouders wilden deze interventie (nog) niet. Omdat het een tweejarige interventie is kunnen we nog niet iets 
zeggen over het resultaat. We nemen ook in 2021 aan dit project.  

Deelname aan Buitenshuisproject  
We namen voor het eerst deel aan het preventieve Buitenshuisproject van het Trimbos-Instituut. Dit project 
helpt gezinnen met lichtere ondersteuning wanneer ouders psychische problemen (KOPP) hebben en/of 
verslaafd (KOV) zijn. Per gezin gaat het om een tweejarige interventie waarbij wij ouders vroegtijdig in hun 
ouderschap ondersteunen en versterken. Ook de kinderen en het sociaal netwerk rondom het gezin 
versterken we en ondersteunen we. In 2020 hebben we 5 gezinnen met 10 jeugdigen met het 
Buitenshuisproject geholpen. We constateerden dat de ondersteuning vanuit het Buitenshuisproject in 
korte tijd bij veel van deze gezinnen rust in het gezin bracht. Kinderen kunnen ontspannen en ouders voelen 
zich gesteund om de diverse problematiek die speelt te ontwarren en weer grip op hun leven te krijgen. 
Echter, er is ook een gezin uitgestroomd naar gedwongen kader (verplichte hulp). Deelname aan het 
Buitenshuisproject heeft dit niet kunnen voorkomen.  
Omdat het een tweejarige interventie is, kunnen we nog niet iets zeggen over het resultaat op langere 
termijn. Wij nemen ook in 2021 deel aan dit project, zodat we voldoende gegevens kunnen verzamelen voor 
evaluatie en besluitvorming over voortzetting van het project. Op basis van evaluatie bepalen wij of deze 
lichtere vorm van ondersteuning jeugdigen en gezinnen ook duurzaam hebben geholpen om deel te nemen 
aan de samenleving.  

  

7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen 

We willen dat alle kinderen onderwijs volgen en zich kunnen ontwikkelen. Om onderwijsachterstand te 
voorkomen, hebben we gerichte aandacht voor onderwijsachterstanden en het vergroten van kansen voor 
leerlingen. De komende jaren staan we voor de opgave ons onderwijsachterstandenbeleid te vernieuwen met 
beduidend minder middelen vanuit de Rijksoverheid. 

 

Maatregelen 

Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid 

In de nota onderwijsachterstandenbeleid formuleren we maatregelen gericht op de volgende 
aandachtsgebieden: vroeg- en voorschoolse educatie, ouderbetrokkenheid en preventie en vroegsignalering. 
Deze nota stellen we samen op met onder andere kinderopvangorganisaties, scholen, Jeugd en Gezin en 
Versa Welzijn. 
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Kwaliteit 

Het nieuwe Onderwijskansenbeleid is in 2020 succesvol geïmplementeerd. Een direct en positief resultaat 
daarvan is dat er geen wachtlijsten meer zijn voor VVE-kinderen. 

Een succesvolle schoolloopbaan 

In samenwerking met de regiogemeenten en het onderwijs zetten we in op zo min mogelijk verzuim en 
voortijdig schoolverlaten. Zodat zoveel mogelijk jeugdigen een startkwalificatie behalen.  

Voor de duur van drie jaar werkt een Jongerenconsulent outreachend vanuit het team Maatschappelijke Zorg. 
Deze consulent richt zich op kwetsbare jongeren die afglijden in de maatschappij. Het doel is de jongeren 
terug naar school te laten gaan, aansluiting te vinden in hun gezin en weg te blijven van negatieve invloeden. 

 

Kwaliteit 

Voor de duur van drie jaar werkt een Jongerenconsulent outreachend vanuit het team Maatschappelijke 
Zorg. Deze consulent richt zich op kwetsbare jongeren die afglijden in de maatschappij. Het doel is de 
jongeren terug naar school te laten gaan, aansluiting te vinden in hun gezin en weg te blijven van negatieve 
invloeden. 

7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken 

Wij hebben gewerkt aan een duurzame uitstroom naar werk voor jongeren. Dit hebben wij gedaan door hen 
zo snel mogelijk te begeleiden naar betaald werk of hen te stimuleren scholing te volgen.  

 

Maatregelen 

Inzet op kwetsbare jongeren 

We gaan met ondernemers en belangenorganisaties in gesprek om de inclusieve arbeidsmarkt te versterken. 
Zo realiseren we het quotum voor de Banenafspraak binnen onze organisatie. Verder zetten we in op het 
behalen van een startkwalificatie door zoveel mogelijk jongeren. 

 

Kwaliteit 

We hebben ingezet op het behalen van een startkwalificatie door het inzetten van een 
jongerenconsulent. Daarnaast is de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein ten tijde van de coronacrisis gestart 
met het begeleiden van jongeren voorafgaand aan de aanvraag van een uitkering. Hiermee hebben we in 
een aantal gevallen kunnen voorkomen dat jongeren zijn ingestroomd in de uitkering. 

7.2.4 Onderwijshuisvesting 

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat in januari 2018 is vastgesteld door de 
gemeenteraad. Dit biedt voor gemeente en schoolbesturen een meerjarenperspectief waarop het eigen 
(investering)beleid op transparante wijze kan worden afgestemd. De scholen worden de komende jaren 
vervangen, in stand gehouden en/of duurzaam gerenoveerd. 
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Maatregelen 

Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren 

We zetten in op renovatie gelijk aan nieuwbouw en verduurzaming van schoolgebouwen. 

 

Kwaliteit 

In 2020 is de Bussumse Montessorischool terugverhuisd na een mooie renovatie van hun schoolgebouw 
(fase 1 conform IHP). De Juliana Daltonschool en de Indonschool zijn verhuisd naar de tijdelijke huisvesting 
Amersfoortsestraatweg 12a/b en er is gestart met de renovatie van hun schoolgebouwen. Er is een 
verkenning gedaan naar de locatiekeuze voor het kindcentrum in Muiderberg. We zijn samen met de VO 
besturen gestart met het onderzoek naar het scenario nieuwbouw op het Hocras terrein. In Muiden is 
gestart met de uitvoering van het kindcentrum Muiderkring in de nieuwbouwwijk De Krijgsman. Het 
kindcentrum wordt naar verwachting in de 2e helft van 2021 opgeleverd. 
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7.3  Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder 

Doelstellingen 

7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen 

De invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Hierdoor worden maatregelen 
verschoven naar 2021.  
In de nieuwe Wet Inburgering is de gemeente verantwoordelijk voor o.a. de inkoop van inburgeringslessen en 
het afnemen van een brede intake. In programma 6 staat meer geschreven over de aandacht voor participatie 
door statushouders. 

 

Maatregelen 

Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten 

Prestatie-afspraken met Vluchtelingenwerk over de maatschappelijke begeleiding van statushouders worden 
voortgezet.  

Vluchtelingenwerk verzorgt de participatie-verklaringstrajecten voor statushouders, als verplicht onderdeel 
van de inburgering. 

 

Kwaliteit 

In 2020 zijn 46 statushouders gehuisvest en begeleid door VluchtelingenWerk. De taakstelling van het Rijk 
was 40 in 2020. Dat wil zeggen dat Gooise Meren al 6 vestigingen heeft gerealiseerd van de taakstelling 
voor 2021. 

Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen 

Na een regionale marktconsultatie voor aanbieders van inburgeringslessen (september 2020), volgt een 
aanbestedingstraject, dat in de eerste helft van 2021 zal worden afgerond. 

 

Kwaliteit 

De nieuwe Wet Inburgering wordt uitgesteld naar januari 2022. Dit betekent dat ook de voorbereidingen op 
de nieuwe wet zullen worden uitgesteld. De marktconsultatie voor de regionale aanbesteding is in 
september 2020 gestart. 

Uitvoeren motie  positie statushouders verbeteren 

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen over de begeleiding van statushouders. Daarin wordt het 
college opgeroepen te onderzoeken op welke wijze de gemeente een rol kan spelen/regie kan nemen om 
statushouders beter te begeleiden naar werk en niet te wachten tot 2021. De motie wordt in 2020 uitgevoerd. 
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Kwaliteit 

Eind 2019 is een pilot gestart om het intakegesprek, met zowel de nieuwe statushouders als met de 
statushouders die al enige tijd in Gooise Meren zijn, te verbreden naar ook het onderwerp 'Werk' (plan van 
aanpak). De pilot houdt in dat de gemeentelijke specialisten participatie in teamverband werken met een 
zogenaamde 'sociaal makelaar'. De sociaal makelaar vervult de brugfunctie tussen de 
statushoudersgemeenschap en de gemeente. Deze nieuwe manier van werken werpt nu al z'n vruchten af. 
De evaluatie van de pilot is medio november 2020 ter kennisneming aan de raad gestuurd. De positieve 
resultaten van deze pilot zetten wij voort in bestaand participatiebeleid en verbinden we aan de nieuwe 
taken vanwege de nieuwe Wet Inburgering.  

  

Vaststellen verordening inburgering 

Het Rijk is voornemens om in het laatste kwartaal van 2019 het wetsvoorstel nieuwe Wet inburgering te 
publiceren. Daarna stellen wij een verordening inburgering op. 

 

Kwaliteit 

De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld tot januari 2022. 

7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen 

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen die hulp nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke 
partners en de sociale kring die om hen heen staat, ondersteunen we onze mantelzorgers. 

 

Maatregelen 

Actieplan mantelzorg 

We werken in afstemming met mantelzorgers, ondersteuners en zorgverleners aan de totstandkoming van 
een actieplan mantelzorg.  

 

Kwaliteit 

In 2020 zijn gesprekken gevoerd met mantelzorgers, ondersteuners en zorgverleners over het 
ondersteuningsaanbod en de gewenste ondersteuning. De informatie wordt verwerkt tot een actieplan 
mantelzorg voor de komende vier jaar. Het actieplan zal in 2021 worden vastgesteld. 

De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt uitgevoerd. 

We helpen mantelzorgers dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de pilot Klantreis Mantelzorg. 
De zorg voor deze mantelzorgers is vaak zwaar. In de pilot werken we samen met hulpverleners in de gehele 
zorgketen. Doel is om mantelzorgers eerder bewust te maken van de taken en uitdagingen die op hen 
afkomen en hen te ondersteunen om de zorgtaken beter in balans te brengen. Daarmee helpen we de 
mantelzorger om de zorg beter en langer vol te houden. 
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Kwaliteit 

De pilot is uitgevoerd in 2020 in samenwerking met de organisatie WeHelpen, Stichting MEE en 
zorgaanbieders. Vanwege de coronamaatregelen heeft de ondersteuning van mantelzorgers meer op 
afstand plaatsgevonden. De focus op Niet Aangeboren Hersenletsel NAH en dementie is losgelaten, zodat 
ook de andere mantelzorgers gebruik konden maken van de ondersteuning. De pilot wordt begin 2021 
geëvalueerd. 

7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren 

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Veel activiteiten kunnen niet zonder hen. Dat is niet alleen in de wereld van zorg 
en welzijn het geval, maar ook op het terrein van sport, kunst en cultuur, onderwijs en natuur e.d. Het doen 
van vrijwilligerswerk is belangrijk, niet alleen omdat je dan zelf mee doet, het kan ook anderen helpen te 
participeren. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld mantelzorgers ontlasten zodat zij overeind blijven, door 
ruimte te geven voor werk, studie, vrije tijd en ontspanning.  

 

Maatregelen 

We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies. 

We hebben een ondersteuningsstructuur om vrijwilligers te werven, behouden, ondersteunen, erkennen en 
waarderen. 

 

Kwaliteit 

Tijdens de coronacrisis heeft Versa Welzijn (vrijwilligerscentrale, Vrijwillige Thuishulp en een nieuw 
gelanceerde boodschappentelefoonlijn) een grote rol gespeeld in de matching van hulpvragers en 
vrijwilligers. Daarnaast waren er allerlei zelfstandige initiatieven in de samenleving van inwoners, 
ondernemers, (zorg)organisaties e.d. die zonder centrale coördinatie spontaan georganiseerd werden.  

Er is een pilot geweest met de site Gooisemerenvoorelkaar.nl, de lokale versie van de landelijke site 
NLvoorelkaar. Deze pilot wordt in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd met daarbij de vraag of deze 
site lokaal meerwaarde heeft. 

7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken 

Onze algemene voorzieningen zijn laagdrempelig en zoveel mogelijk toegankelijk. Hiermee verminderen we 
de regeldruk voor onze inwoners en zorgen we ervoor dat het elkaar ontmoeten en het gebruiken van 
algemene voorzieningen gewoon wordt. De subsidieverlening aan onze voorliggende voorzieningen sluit aan 
bij ons beleidskader financiering en draagt bij aan het versterken van de sociale basis en preventie. Hierbij 
staat een meer participatieve invulling centraal. Onderdeel van het in 2018 vastgestelde subsidiebeleidskader 
is dat subsidies doelmatig moeten zijn en bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen.  

Daarnaast buigen we zwaardere vormen van voorzieningen om naar lichtere collectieve voorzieningen en 
zetten hiervoor het innovatiebudget in.  

 

Maatregelen 

Herijken subsidiebeleid 

We beoordelen samen met organisaties hoe het staat met de doelmatige besteding van de verschafte 
middelen. 
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Kwaliteit 

Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij 
doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse 
contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de huidige periode van 
coronamaatregelen stond uitvoering in 2020 stil. Vooralsnog worden er geen verdere 
(discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel hebben wij gecommuniceerd dat we inzake de 
subsidieverlening 2021 extra aandacht vragen voor doelmatigheid en inclusief werken. De 
subsidieaanvragers moeten in de aanvraag 2021 beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten 
betrekken. 

We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of  er voor de kwetsbare doelgroep licht 
dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen 
worden. 

Elders in het land zijn voorbeelden van laagdrempelige dagactiviteiten (zonder indicatie) in de wijk, waarvan 
oudere inwoners en licht dementerende inwoners gebruik maken. Dit in het kader van inclusie, als alternatief 
voor de lichtste vorm van specialistische groepsbegeleiding op indicatie (voor de laatstgenoemde groep). 

 

Kwaliteit 

Er is een eerste verkenning met Versa Welzijn (laagdrempelige activiteiten Geheugenhuis) en King Arthur 
Groep (dagbesteding op indicatie) geweest met als doel dat het aanbod van beide organisaties op elkaar 
gaat aansluiten en beide partijen meer gaan samenwerken. Daarmee willen we een doorgaande lijn in 
begeleiding van dementerenden en van hun naasten borgen. Door ouderen met een beginnende dementie 
eerder in beeld te krijgen wordt mogelijk de inzet van een maatwerkvoorziening op indicatie uitgesteld 
doordat het Geheugenhuis als algemene voorziening vaker ingezet kan worden.   

Dit raakt het traject dat de Regio en de regiogemeenten in 2020 zijn aangegaan voor het benoemen van 
diverse lokale en regionale beheersmaatregelen, om de oplopende zorguitgaven voor maatwerk 
Jeugd/Wmo terug te dringen (regionale/lokale knoppendiscussie).   

7.3.5 Wonen met zorg 

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van 
ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en er dreigt een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder 
worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een 
begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen 
en kunnen wonen. We werken hierbij nauw samen met programma 4 Wonen. Voor de maatregelen verwijzen 
we naar programma 4.3.2. 

 

7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren 

Laaggeletterdheid kan grote gevolgen hebben op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. 
Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat laaggeletterde inwoners kunnen rekenen op ondersteuning, 
zodat zij niet belemmerd worden in het dagelijks functioneren. Het is namelijk belangrijk dat ook deze 
inwoners economisch en maatschappelijk meedoen in de samenleving. 
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Maatregelen 

Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners 

In de Regio Gooi en Vechtstreek wordt al stevig ingezet op laaggeletterdheid. Om het aantal laaggeletterden 
nog verder omlaag te brengen, stellen de regiogemeenten een integraal actieplan op.  

 

Kwaliteit 

Het regionale actieplan laaggeletterdheid is vastgesteld. De eerste projecten die voortkomen uit dit plan, 
starten in 2021. 
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7.4 Omzien naar elkaar 

Doelstellingen 

7.4.1 Inclusie bevorderen 

Inclusie is opgenomen in programma 1. 

 

7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden 

Eenzaamheid is een steeds groter maatschappelijk vraagstuk. De coronacrisis maakt de aanpak van 
eenzaamheid extra urgent. Eenzaamheid is complex en kunnen wij als gemeente niet alleen oplossen. Dit 
doen we samen met inwoners, vrijwilligers en professionals. We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren 
en integraal aanpakken. Vanuit het inclusieprogramma zetten we hierop in. Onze maatschappelijke partners 
spelen hierbij een grote rol.  

We zijn aangesloten bij het landelijke programma 'Eén tegen eenzaamheid'. Met het programma wil de 
overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Gooise Meren richt zich in de aanpak 
niet alleen op ouderen. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. 

 

Maatregelen 

Ontwikkelen van een lokaal netwerk tegen eenzaamheid 

Samen met maatschappelijke partners werken we aan een breed lokaal netwerk 'Eén tegen Eenzaamheid'. In 
het netwerk vervullen we de rol van aanjager en verbinder. De agenda bepalen we met elkaar. Daarmee zetten 
we een beweging in gang richting verbonden gemeenschappen. 

 

Kwaliteit 

 
In het kader van de Week tegen Eenzaamheid hebben we in het laatste kwartaal van 2020 een serie 
dialooggesprekken gevoerd met organisaties en inwoners die zich willen inzetten tegen eenzaamheid.  Dit 
vormt de start van een lokaal netwerk 'Een tegen Eenzaamheid'. Er is een brede groep van organisaties 
bereikt die kennis hebben gemaakt met elkaar. Er zijn nieuwe verbindingen ontstaan en  afspraken 
gemaakt  tussen partners. De behoefte aan regelmatige netwerkbijeenkomsten wordt breed gedragen. Het 
kennen van elkaar is essentieel voor het maken van nieuwe verbindingen en om kennis te delen. In 2021 
wordt hieraan een vervolg gegeven en zetten we ons in om het netwerk te verbreden.  

In de huis-aan-huisbladen op de pagina's 'Zorg voor Elkaar' en op de website is vanwege de coronacrisis 
extra aandacht besteed aan activiteiten die inwoners kunnen ondernemen, tips om contact te leggen met 
buurtgenoten en om elkaar te helpen. Er is binnen onze gemeenschap een sterke beweging van 
hulpbereidheid op gang gekomen. Veel mensen hebben bij buren, bewonersinitiatieven en lokale 
organisaties aangegeven dat zij iets voor een ander willen doen. Ter ondersteuning is als pilot de website 
gooisemerenvoorelkaar.nl gelanceerd, zodat mensen makkelijker met elkaar in contact kunnen komen om 
hulpvragen en aanbod te verbinden (zie ook 7.3.3.). Inwoners met initiatieven om eenzaamheid tegen te 
gaan hebben we ondersteund met middelen en advies.   
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7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl 

Doelstellingen 

7.5.1 Gezond leven bevorderen 

Wij stimuleren een gezonde leefstijl van al onze inwoners. Wij zetten hierbij in op bewustwording. Onze 
ketenpartner is de GGD Gooi en Vechtstreek. Zij voert voor ons ook de taken van de Wet publieke 
gezondheidszorg uit zodat iedereen een gelijke kans heeft op een optimale gezondheid. De GGD adviseert 
ons verder bij vraagstukken en beleidsontwikkeling waar de volksgezondheid een rol speelt. Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek voert de jeugdgezondheidszorg uit, waarbij alle kinderen tot 18 jaar periodiek gescreend 
worden ten behoeve van een gezonde ontwikkeling. 

  

 

Maatregelen 

Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken 

Het in 2018 en 2019 ontwikkelde beleid om te voorkomen dat kinderen onder de 18 alcohol drinken, krijgt een 
vervolg. Bewustwording onder jongeren, ouders, onderwijs, (sport)verenigingen en horeca krijgt in een 
regionale aanpak veel aandacht. Na de actie NIX18 volgt de actie 'Hier fix je nix'. 

 

Kwaliteit 

De voor 2020 geplande acties zijn door corona niet doorgegaan. De horeca was grotendeels gesloten, 
evenementen en feesten gingen niet door.   

De alcoholverstrekkers die open waren zoals supermarkten en slijterijen zijn wel gecontroleerd door BOA's 
samen met een 18-jarige testkoper. Doel is het meten van de naleving van de leeftijdgrens.   

  

Gezondheidsmonitor uitvoeren 

We hebben als gemeente inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed 
gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoekt de GGD de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal 
en regionaal niveau met de Gezondheidsmonitor. De gezamenlijke Gezondheidsmonitor bestaat uit de 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd. Beide 
Gezondheidsmonitors vinden elke vier jaar plaats. 
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Kwaliteit 

Half 2020 zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd beschikbaar gekomen. De 
algemene  conclusie is dat de nieuwe cijfers verbeteringen tonen in de leefstijl van jongeren: er wordt 
minder alcohol gedronken en minder gerookt. Een traject dat we in samenwerking met de GGD en vele 
andere partijen zijn aangegaan. We willen deze trend vasthouden én verbeteren. De jeugd blijft dan ook 
een belangrijke doelgroep voor preventie. In het najaar 2020 is de Gezondheidsmonitor Volwassenen en 
Ouderen uitgevoerd door de GGD. Samen met de resultaten uit de Jeugdmonitor vormt dit input voor ons 
nieuwe gezondheidsbeleid dat we in 2021 aan de gemeenteraad willen aanbieden. 

Inzet op dekkend AED-netwerk 

Wij zetten in op samenwerking met het Rode Kruis voor een dekkend AED netwerk in de kernen. Hiervoor 
maken we afspraken met belangenorganisaties over reanimatietrainingen en beschikbaarheid van openbare 
AED's.  

 

Kwaliteit 

Om meer bekendheid en bewustzijn te genereren onder inwoners is in samenwerking met het Rode Kruis 
een campagne opgezet. Tijdens deze campagne zijn onder andere berichten geplaatst in gemeentelijke 
nieuwsbrieven en is er geflyerd in gebieden die nog geen dekkend netwerk hebben. Daarnaast is de 
informatie en dienstverlening naar inwoners toe verbeterd. Op de gemeentelijke website worden inwoners 
nu onder andere verwezen naar reanimatiecursussen. Door coronamaatregelen hebben deze cursussen een 
periode stil gelegen. Het aantal nog benodigde AED’s om het netwerk dekkend te maken is teruggebracht 
tot 5.   

   

   

  

Inzet uitbreiding rookvrije omgeving 

In 2020 blijven we er samen met de GGD voor zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien. Dit betekent dat er niet 
wordt gerookt op plekken waar kinderen zijn en dat opvoeders (ouders en professionals) in deze omgevingen 
het goede voorbeeld geven. Een groot aantal sportverenigingen heeft in 2019 zelf al gekozen om hun 
vereniging rookvrij te maken. Ook de sportverenigingen die nog niet zover zijn worden gestimuleerd om 
rookvrij te worden. In 2019 is gestart met het rookvrij maken van speeltuinen. Na nominatie door 
omwonenden, is een speeltuin rookvrij gemaakt. Om onze inwoners bewust te maken van wat de gevolgen 
zijn van roken in de omgeving van kinderen, wordt hierover het gesprek met hen aangegaan. Communicatie 
loopt via de plaatselijke kranten en de wijk- en buurtplatforms, maar wanneer blijkt dat inwoners toch 
behoefte hebben aan het plaatsen van borden of tegels, is dat zeker mogelijk. 

 

Kwaliteit 

Sportverenigingen zijn verder gegaan met het rookvrij maken van hun binnen- en buitenruimte. Met ingang 
van 1 augustus 2020 is een rookverbod op buitenterreinen ingevoerd voor alle onderwijsinstellingen (de 
schoolgebouwen zelf waren al eerder rookvrij).  
Via de wijk- en buurtplatforms is onderzoek gestart naar het rookvrij maken van speeltuinen. 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 

JOGG bevordert het gezond gewicht onder jongeren door te stimuleren dat kinderen opgroeien in een 
gezonde omgeving: de gezonde keuze wordt de eerste keuze. Hiervoor werken we samen met lokale private 
en publieke partijen, zoals onderwijs, sportverenigingen en supermarkten.  
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Kwaliteit 

Er is nauw samengewerkt met diverse partnerorganisaties (buurtsportcoaches, onderwijs, kinderopvang, 
sportverenigingen, GGD, Jeugd en Gezin etc). Er zijn diverse resultaten behaald op het gebied van het 
gezonder maken van de omgeving op scholen, kinderdagverblijven, sportkantines, gezonde evenementen, 
speeltuinen.  

De prestaties van JOGG worden jaarlijks geëvalueerd. Eind 2020 is gestart met de eindevaluatie van JOGG. 
Het besluit om het programma al dan niet te continueren wordt begin 2021 genomen. 

7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden 

 

Maatregelen 

Zorg dichtbij 

We blijven in gesprek met aanbieders van eerstelijns en tweedelijns voorzieningen, zoals huisartsen, 
paramedici en ziekenhuis Tergooi, om hun dienstverlening dichtbij onze inwoners aan te (blijven) bieden. Bij 
ruimtelijke ontwikkelplannen willen we dit belang bij relevante partijen aankaarten. 

 

Kwaliteit 

In 2020 hebben we met de regionale huisartsenvereniging afgesproken om de afstemming en 
samenwerking met lokale huisartsen een impuls te geven. In 2021 geven we hier verder uitvoering aan. 
Daarnaast is met ziekenhuis Tergooi een verkennend gesprek gevoerd over raakvlakken en impact van de 
ontwikkelingen rondom de beweging van zorg dichter bij de mensen thuis en preventie. In afstemming met 
de Regio geven we hieraan een vervolg.    
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7.6 Bescherming en Opvang 

Doelstellingen 

7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen 

De meest kwetsbaren in de samenleving krijgen de bescherming, hulp, ondersteuning en opvang die zij nodig 
hebben, zodat zij niet maatschappelijk uitvallen en/of zodat zij weer mee kunnen doen aan de samenleving. 

 

Maatregelen 

Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 

We evalueren begin 2020 de uitvoering van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 in 
samenwerking met de maatschappelijke partners en (vertegenwoordigers van) direct betrokkenen en hun 
naasten. Deze evaluatie dient ook als voorbereiding op de vaststelling van een nieuw beleidsplan eind 2020. 

  

 

Kwaliteit 

Evaluatie van het regionale beleidsplan is in de zomer van 2020 afgerond en gedeeld met de gemeenteraad. 
Daarbij is ook een samenvatting gevoegd van de lokale resultaten die zijn behaald in Gooise Meren. 

Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang 

De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaan tot nog toe grotendeels naar de 
centrumgemeente, maar de wettelijke taak voor uitvoering ligt bij alle regiogemeenten. De regiogemeenten 
bepalen tot nog toe gezamenlijk beleid en besteden de middelen via de regionale begroting voor bescherming 
en opvang. Per 2021 gaan de middelen voor beschermd wonen en mogelijk ook de maatschappelijke opvang 
niet langer naar de centrumgemeente, maar naar elke gemeente afzonderlijk. Tegelijkertijd passen we het 
financieel verdeelmodel aan én doen we een uitname vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg 
(Wlz) voor mensen die langdurig zijn aangewezen op beschermd wonen (onderdeel van de Wmo). Dit sluit 
inhoudelijk aan op de van rijkswege beoogde afbouw en ambulantisering van het beschermd wonen. 
Doordecentralisatie van de middelen en de verdere afbouw van het beschermd wonen maken het 
noodzakelijk om met de regiogemeenten opnieuw te kijken welke taken we nog gezamenlijk via de regionale 
begroting willen financieren en welke taken we lokaal gaan financieren. Het is nog niet duidelijk of de 
regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek er financieel op vooruit of op achteruit gaan. 

 

Kwaliteit 

De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen is in 2020 eerst uitgesteld 
naar 2022 en in december 2020 is besloten dat deze pas ingaat per 2023. Hetzelfde geldt voor de daarbij 
behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een in-groeipad van 10 jaar. Er is 
nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor beschermd wonen eruit komt te zien.  

Uitvoering Wet verplichte GGz 

De Wet verplichte GGz (WvGGz) is per 2020 van kracht. Nieuwe taak hierbij is onder meer het uitvoeren van 
een verkennend onderzoek als er een melding is gedaan waarbij een vermoeden bestaat van psychische 
zorgnood. Dit kan leiden tot een gedwongen opname of gedwongen behandeling via het Openbaar Ministerie. 
Zie ook programma 2 Veiligheid. 
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Kwaliteit 

De Wet verplichte GGz (WvGGz) wordt sinds 2020 in Gooise Meren uitgevoerd. De uitgaven voor de 
uitvoering van de WvGGz blijven vooralsnog binnen de beschikbare middelen. In 2020 zijn in Gooise Meren 
5 crisismaatregelen getroffen op grond van de WvGGz en is 1 verkennend onderzoek uitgevoerd.  

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 

In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave 
impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar 
de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen 
met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het 
Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan. (Zie ook de doelen uit programma 2 
‘Veiligheid’). 

 

Kwaliteit 

Het nieuwe regionale beleidsplan wordt niet eind 2020, maar in 2021 vastgesteld. De ontwikkeling van het 
nieuwe regionale beleidsplan is, in verband met de coronacrisis, vooruitgeschoven om ruimte te maken 
voor de waarborging van vitale gemeentelijke taken.  

Verbeteren van de monitoring 

We sluiten aan bij de gemeentezorgspiegel van Vektis (gegevens Wlz, ZvW en GGz) en koppelen deze aan de 
Staat van de Regio. Eventueel breiden we deze uit met aanvullende gegevens. Hiermee ontstaat één plek 
waar alle gegevens met betrekking tot zorg, gezondheid en ondersteuning in de regio tot op wijkniveau 
beschikbaar is. 

 

Kwaliteit 

We zijn aangesloten bij de gemeentezorgspiegel van Vektis. In 2020 is in Gooise Meren een regionale pilot 
uitgevoerd voor de ontwikkeling van een monitor sociaal kwetsbare groepen. In 2021 besluiten de 
regiogemeenten van Gooi en Vechtstreek of de ontwikkelde monitor, in het kader van het regionale beleid 
bescherming en opvang, in alle regiogemeenten wordt uitgerold. 

7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling 

Onze opgave is huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld terug te dringen, de schade ervan te 
beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Onze ambitie 
is geweld eerder en beter in beeld te hebben en duurzaam te stoppen en op te lossen. Daarbij besteden we 
extra aandacht aan de meest kwetsbaren, zoals kinderen en ouderen. Wij werken daarvoor nauw samen met 
Veilig Thuis, met onze partners in het Zorg- en Veiligheidshuis en met de professionals in het veld. Dit geweld 
is namelijk een domeinoverstijgend probleem. Het raakt aan het veiligheidsbeleid, sociaal beleid, preventie, 
huisvesting, onderwijs en participatie. 

 

Maatregelen 

Faciliteren Veilig Thuis 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor 
slachtoffers, plegers en bezorgde omstanders en staat hen met raad en daad bij. Ook de professionals in het 
veld, bijvoorbeeld uit het onderwijs en het maatschappelijk werk, kunnen bij een vermoeden van huiselijk 
geweld of kindermishandeling met Veilig Thuis schakelen. Hiervoor wordt gewerkt met de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
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Kwaliteit 

Wij hebben ervoor gezorgd dat Veilig Thuis ook tijdens de lockdown laagdrempelig bereikbaar bleef. Veilig 
Thuis heeft daarvoor de chatfunctie ingevoerd. Want bellen kan lastig zijn als mensen meer met elkaar thuis 
zijn. De chatfunctie biedt dan een extra mogelijkheid om contact op te nemen met Veilig Thuis. 
Ook is vanwege de lockdown de landelijke methodiek masker 19 ingevoerd. Slachtoffers van huiselijk 
geweld kunnen hulp vragen door het codewoord 'masker 19' te gebruiken bij de apothekersbalie. Dan 
brengt de apotheker hem of haar in contact met Veilig Thuis. 
Ook via de extra pagina’s in de huis-aan-huisbladen ‘Zorg voor elkaar’ zijn slachtoffers, plegers en 
omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling extra geïnformeerd in de lockdownperiode over 
hoe ze voor advies en hulp contact met Veilig Thuis kunnen opnemen.  

Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' 

Dit actieprogramma houdt onder andere in het intensiveren van de aanpak van ouderenmishandeling en het 
verbeteren van traumascreening en -behandeling. Ook de ontwikkeling van de aanpak MDA++ maakt deel uit 
van dit actieprogramma. MDA staat voor Multi Disciplinaire Aanpak. Dit is een gefaseerde aanpak, waarbij 
eerst samenwerken voor (directe en daarna stabiele) veiligheid voorop staat, om vervolgens te werken aan 
duurzaam herstel. De eerste + staat voor de inzet van specialisten naast generalisten. De tweede + staat voor 
intersectorale en integrale samenwerking van ketenpartners bij de aanpak van structureel onveilige situaties. 
Ook bij MDA++ werken we volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regie. 
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Kwaliteit 

Uitvoering actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis 2019-2021’ 
In 2020 hebben we  o.a. de volgende resultaten bereikt. 
- De Taskforce Huiselijk geweld en kindermishandeling is doorontwikkeld naar een betrokken bestuurlijk 
netwerk dat in de gaten houdt of de juiste dingen worden gedaan en of er voldoende tempo wordt gemaakt 
bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wethouder Geert-Jan Hendriks 
vertegenwoordigt Gooise Meren in deze Taskforce. 
- Een klankbordgroep van inwoners met ervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling 
(ervaringsdeskundigen) is in het leven groepen. 
- Een Lokale Alliantie Financieel veilig ouder worden Regio Gooi en Vechtstreek is gestart.  

Evaluatie en bijstelling MDA ++ pilot in april 2020 
Wij willen dat de aanpak van de meest complexe vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
verbetert. Wij willen de intergenerationele overdracht doorbreken en het geweld stoppen. We nemen 
daarom in 2019 en 2020 deel aan de regionale pilot Multi Disciplinaire Aanpak kindermishandeling en 
huiselijk geweld: MDA++, een methode voor coördinatie van de samenwerking op basis van een 
veiligheidsplan. 
In totaal zijn er in de periode van mei tot en met december 2019 regiobreed 30 casussen voor dit project 
aangemeld. Van de 30 casussen voldeden slechts 6 casussen aan de MDA++ criteria. Twee van deze zes 
casussen waren ingebracht door Gooise Meren. Het ging bij deze zes casussen om heel verschillende 
casuïstiek zoals complexe echtscheiding, mishandeling van ouder(s) door volwassen kinderen en structurele 
onveiligheid (kindermishandeling/ verwaarlozing) in combinatie met multi-problem huishouden.  
De andere 24 casussen konden op reguliere wijze lokaal door de gemeenten of door Veilig Thuis worden 
opgepakt.  
Tijdens de tussentijdse evaluatie bleek dat regie door de aanbieder op de zes casussen geen gewenst 
maatschappelijk resultaat opleverde. Door rolonduidelijkheid vanwege de complexe aard van regievoeren 
en vanwege onvoldoende kennis van de MDA++ methode pakte de aanbieder niet door.  
Op basis van de tussentijdse evaluatie hebben we daarom de aanpak bijgesteld. Het zwaartepunt van de 
coördinatie is verlegd van de aanbieders naar onze eigen Uitvoeringsdienst Sociaal Domein. In de 
gewijzigde opzet hebben we gemeentelijke procesregisseurs opgeleid in de methodiek, zodat zij vaardig 
zijn om bij de meest complexe cases de MDA++ methodiek uit te voeren. Veilig Thuis is daarbij achtervang 
bij behoefte aan specifieke kennis. Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek blijft het expertoverleg 
MDA++ faciliteren. De pilot wordt in deze vorm voortgezet tot 1 januari 2022. Indien uit de eindevaluatie 
blijkt dat er sprake is van succesvol maatschappelijk resultaat, volgt een voorstel voor structurele 
inbedding. 
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7.7 Dierenwelzijn 

Doelstellingen 

7.7.1 Een goed leven voor dieren 

De gemeente heeft zorgplicht voor dieren, als er niet voor ze gezorgd wordt of als ze niet voor zichzelf kunnen 
zorgen. De regelgeving over dieren is vastgelegd in de Wet dieren. Binnen deze nationale kaders hebben 
gemeenten mogelijkheden om een positieve impact op dierenwelzijn te hebben. Wij streven ernaar om binnen 
de eigen bevoegdheden het dierenwelzijn te bevorderen van zowel gehouden als vrij levende dieren binnen de 
gemeentegrenzen van Gooise Meren. In dit kader is eind 2019 de notitie dierenwelzijn vastgesteld in Gooise 
Meren die aangeeft hoe we de ambities op het vlak van dierenwelzijn willen verwezenlijken. 

Om de dierenwelzijnsorganisaties die deels gemeentelijke taken uitvoeren beter te kunnen ondersteunen, 
heeft in 2020 een regionale verkenning plaatsgevonden naar de financiële en beleidsmatige knelpunten bij 
onze samenwerkingspartners. Hieruit is een voorstel gekomen met een herberekening op de financiering 
inclusief een coronabijdrage per gemeente. Ook heeft gemeente Gooise Meren het Vogelhospitaal, een van 
de organisaties waar wij mee samenwerken, op politiek vlak ondersteund toen het een dwangsom opgelegd 
kreeg door het NVWA. Een lobbytraject vanuit de gemeente loopt nog steeds om aan te sturen op minder 
strikte wet- en regelgeving voor dierenwelzijnsorganisaties waarbij dierenwelzijn de drijfveer is.  

 

Maatregelen 

Notitie Dierenwelzijn uitvoeren 

In de notitie dierenwelzijn staan vier doelstellingen: 
1. Het verminderen van dierenleed. 2. het verbeteren van de leefomgeving van dieren. 3. het verbeteren van 
kennis van inwoners over omgaan met dieren. 4. het verbeteren van de samenwerking met partners en 
regiogemeenten. 

  

 

Kwaliteit 

 

In 2020 is er een regionaal samenwerkingsverband opgestart, een regionaal voorstel voor de 
herfinanciering van dierenwelzijnsorganisaties vastgesteld en een penvoerder per organisatie aangewezen. 
De dierenwelzijnsorganisaties worden zowel op financieel als politiek vlak ondersteund. Dit draagt bij aan 
het verbeteren van de leefomgeving van dieren en het verminderen van dierenleed. Door corona-effecten 
hebben er geen educatieve sessies plaats kunnen vinden voor het verbeteren van kennis van inwoners over 
omgaan met dieren. Dit wordt weer opgepakt wanneer samenkomen weer is toegestaan.  

   

 

Beleidsindicatoren 

Taakveld 4. Onderwijs 
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rol speelt is 
niet 
inzichtelijk 
maar wel 
aannemelij
k. 
Overigens 
sluit meer 
inzet van 
jeugdhulp 
dan 
begroot 
aan bij de 
landelijke 
trend. 

3
0. 

Jongeren 
met 
jeugdbesch
erming 

% 
van 
alle 
jonge
ren 
tot 18 
jaar 

CBS 0,7% 0,7% 0,6% 1,3% 

Het 
percentage 
jongeren tot 
18 jaar met 
een 
Jeugdbescher
mings-
maatregel ten 
opzichte van 
alle jongeren 
tot 18 jaar. 

Er is sprake 
van een 
niet-
significante 
daling. 

3
1. 

Jongeren 
met 
jeugdreclas
sering 

% 
van 
alle 
jonge
ren 
van 
12 tot 
23 
jaar 

CBS 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 

Het 
percentage 
jongeren (12-
22 jaar) met 
een 
jeugdreclasseri
ngs-maatregel 
ten opzichte 
van alle 
jongeren (12-
22 jaar). 

We zien 
een 
stabilisatie 
in het 
aantal 
jongeren 
met 
jeugdreclas
sering. 

3
2. 

Cliënten 
met een 
maatwerk-
arrangeme
nt Wmo 

Aant
al per 
10.00
0 
inwo
ners 

GM
SD 

2017: 
630 

630 540 600 

Een 
maatwerkarra
ngement is 
een vorm van 
specialistische 
ondersteuning 
binnen het 
kader van de 
Wmo.  
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Wat heeft het gekost? 

Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na 

wijziging) 

Realisatie 2020 

Lasten     

626 

Onderwijshuisvesting 

3.724 6.138 3.564 3.530 

627 Overige onderwijs 2.117 2.032 2.261 1.743 

628 Collectieve 

voorzieningen 

3.942 3.567 3.849 4.019 

629 

Maatwerkvoorzieningen 

wmo 

9.940 8.764 9.878 10.798 

630 

Maatwerkvoorzieningen 

jeugd 

11.871 10.418 12.232 12.549 

631 Opvang en 

beschermd wonen 

6.428 5.354 5.705 7.169 

632 Gezondheidszorg 2.450 2.755 2.625 2.560 

Totaal Lasten 40.471 39.030 40.113 42.369 

Baten     

626 

Onderwijshuisvesting 

-21 0 0 -5 

627 Overige onderwijs -292 -281 -225 -204 

628 Collectieve 

voorzieningen 

-108 -133 -12 -91 

629 

Maatwerkvoorzieningen 

wmo 

-403 -732 -112 -201 

630 

Maatwerkvoorzieningen 

jeugd 

-12 0 0 -32 

631 Opvang en 

beschermd wonen 

-6.692 -5.388 -5.388 -7.164 

632 Gezondheidszorg -1 0 0 -16 

Totaal Baten -7.529 -6.534 -5.738 -7.712 

Resultaat voor 

bestemming 

32.941 32.496 34.375 34.657 

Stortingen     

626 

Onderwijshuisvesting 

2.100 13.090 0 0 

629 

Maatwerkvoorzieningen 

wmo 

0 0 0 0 

Totaal Stortingen 2.100 13.090 0 0 

Onttrekkingen     

626 

Onderwijshuisvesting 

-5.770 -2.290 -120 -120 
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627 Overige onderwijs -205 -2 -2 -2 

628 Collectieve 

voorzieningen 

-180 -270 -270 -270 

630 

Maatwerkvoorzieningen 

jeugd 

0 0 0 0 

Totaal Onttrekkingen -6.155 -2.562 -392 -392 

Saldo reserves -4.055 10.528 -392 -392 

Resultaat na 

bestemming 

28.887 43.023 33.983 34.265 

Toelichting financiële verschillen 

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 

Onderdeel programma 7 Verschil (x € 1.000)  V/N  

(V= voordeel, N= nadeel) 

 Doorbelasting: 

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere 
toelichting zie verschillenanalyse programma 9. 

1 V 

Onderwijs - onderwijsachterstandenbeleid en 
kinderopvang: 
Voor onderwijsachterstandenbeleid hebben wij in 
2020 nieuw beleid ingevoerd, waarbij we rekening 
houden met rijksinkomsten die tot en met 2021 
teruglopen. Een aantal subsidies voor 
onderwijsachterstandenbeleid worden overigens 
betaald vanuit het kinderopvangbudget. Op het 
budget voor kinderopvang is al een aantal jaar 
sprake van een overschot. Voor 2021 en verder 
worden de lasten reëel geraamd. Voor 2020 is per 
saldo sprake van een overschot van € 362k (V). 

362 V 

Onderwijs - leerlingenvervoer: 

De onderschrijding op Leerlingenvervoer wordt 
voor € 111k (V) verklaard door een teruggave van de 
regio Gooi & Vechtstreek over 2018/2019. 
Daarnaast is in het voorjaar bijna geen gebruik 
gemaakt van leerlingenvervoer vanwege corona (€ 
96k V). De organisatie is hiervoor gecompenseerd 
middels de continuïteitsbijdrage. 

207 V 

Collectieve voorzieningen: 

De lasten voor collectieve voorzieningen zijn € 94k 
(N) hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het 

-94 N 
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aantal subsidieaanvragen en in enkele gevallen 
door toegenomen subsidieverlening. 

Wmo: 

De overschrijding op Wmo € 812k (N) wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijgende vraag 
naar Wmo middelen zoals huishoudelijke hulp. 
Deze stijgende vraag wordt voornamelijk 
veroorzaakt de invoering in 2019 van het 
abonnementstarief voor de Wmo. 

-812 N 

Jeugd: 

De overschrijding op Jeugd van € 284k (N) wordt 
veroorzaakt door een toename van het aantal 
jongeren dat een beroep doet op de Jeugdwet. 
Daarnaast hebben deze jongeren steeds vaker 
zwaardere en duurdere vormen van hulp en 
ondersteuning nodig. 

-284 N 

Opvang en beschermd wonen: 

Met de jaarrekening 2019 is € 297k meegenomen 
naar 2020. Dit betrof de restitutie Bescherming en 
Opvang 2018, die in 2020 ingezet zou worden voor 
lokale actielijnen Bescherming en Opvang. 
Vanwege de coronacrisis konden deze activiteiten 
(bijna) niet uitgevoerd worden. Per saldo resteert 
van dit budget € 248k. Voorgesteld wordt dit 
budget over te hevelen naar 2021. 

248 V 

Overige verschillen < € 70k 90 V 

Totaal -282 N 


