
1 
 

Beraad Gooise Meren                                                                            
 
Het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Gooise Meren                                                    
t.a.v. mw. A. Kralt, beleidsadviseur Mens en Omgeving 
 
Bussum, 19 maart 2021 
 
Betreft:  Advies concept-beleidsplan Bescherming en Opvang  
  
Geachte mevrouw Kralt, 
 
Vrijdag 26 februari 2021 ontving het Beraad Gooise Meren het Beleidsplan Bescherming en 
Opvang met het verzoek om hierover een eerste advies te geven met daarbij de focus op de 
richting van het plan. Het Beraad heeft zich in de afgelopen weken gebogen over dit concept 
en heeft daarbij gebruik kunnen maken van een presentatie d.d. 10 maart 2021 en een zoom 
overleg d.d. 15 maart 2021. 
 
De volgende opmerkingen willen wij maken: 
 

• Dank voor het document dat een zeer gedegen indruk maakt met duidelijke 
onderbouwing en verwijzing naar onderliggende documenten. Dit maakt het een stuk 
aangenamer om het hele plan te kunnen lezen. 

• Wij kunnen ons vinden in de richting die in het plan wordt verwoord, met daarbij de 
nadruk op drie nieuwe lijnen, t.w. 
• Iedereen met kansen en perspectief; 
• Beschermd en veilig thuis wonen; 
• Goede hulp en zorg dankzij een integrale (keten-)benadering. 

• Er is o.i. een samenhang tussen dit concept beleidsplan en de regionale Verkenning 
naar een financieel gezond domein, dat een financieel kader geeft voor het beleid in 
het Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren en de regio Gooi en Vechtstreek. 
Wij vragen ons af of de huidige voorzieningen en de ambities in het voorliggende 
beleidsplan wel gerealiseerd kunnen worden. 

• Het Beraad is van mening dat de uitvoering, behalve een forse inzet van mensen, ook 
belang heeft bij een duidelijk opgezet communicatieplan. In het document wordt 
verschillende malen gesproken over een goede voorlichting en publiekscampagnes, 
maar een uitwerking hiervan ontbreekt. Het Beraad vindt het belangrijk dat de 
informatie m.b.t. de aanpak en de mogelijkheden plaatselijk bekend is en pleit voor 
een gericht plan om burgers te informeren en te betrekken bij de plannen. 

• De schets Maatschappelijke trends en ontwikkelingen geeft helder aan waar 
bedreigingen voor de uitvoering van dit beleidsplan zitten. Zonder hier nu 
gedetailleerd op in te gaan, deelt het Beraad deze geschetste ontwikkelingen. Zo is 
huisvesting een groot probleem. In een tijd waarin het al lastig is voor burgers om 
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een (passende) woning te vinden, geldt dit eens te meer voor burgers die zich in 
probleemsituaties bevinden.  

• Een belangrijk aspect in het plan is het gezamenlijk optrekken in de regio. Het Beraad 
zou graag willen weten wat de participatiegedachte is van de gemeenten in de regio. 
Wordt er in gezamenlijkheid en loyaal gewerkt, wat naar de mening van het Beraad 
randvoorwaardelijk is voor het slagen van het plan. 

• Het Beraad vindt het gebruik van de term ‘Ambulantisering’ een lastig begrip 
vanwege het feit dat het de suggestie van een ‘minder duur’ of ‘goedkoper’ in zich 
meedraagt. Hoewel het begrip inmiddels landelijk als jargonwoord herkend en 
gebruikt wordt, zou een andere term wellicht een minder financiele connotatie 
kunnen bevatten.  

• Met het oog op het ‘post coronatijdperk’ maakt het Beraad zich zorgen over of er 
voldoende werkgelegenheid te realiseren is voor de mensen die dit nodig hebben. 
Het is algemeen bekend dat het hebben van een zinvolle dagbesteding een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het welbevinden van mensen. Met de 
teleurstellende opbrengsten van de Participatiewet, lijkt dit een voornaam 
aandachtspunt in het realiseren van de doelen op het gebied van kansen en 
perspectief. 

 
  
 Graag ziet het Beraad de reactie van het College tegemoet. 
 

  
 Met vriendelijke groet, 
 Namens het Beraad Gooise meren, 
 
 Wim van Deijk, voorzitter 
  


