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Beraad Gooise Meren                                                                            
 
Het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Gooise Meren                                                    
t.a.v. mw. A. Kralt, beleidsadviseur Sociaal Domein 
 
Bussum, 20 januari 2021 
 
Betreft: advies concept-beleidsplan sociaal domein 
 
Geachte mevrouw Kralt, 
  
Wij waarderen het dat we het beleidsplan hebben mogen ontvangen.  
Een afvaardiging vanuit het Beraad heeft het beleidsplan zorgvuldig doorgenomen en 
uitgebreid besproken. 
 
Hieronder volgen de bevindingen van het Beraad: 
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. 
 
In onze eerste reactie (voorjaar 2020) hebben wij aangegeven het te betreuren dat er geen 
bronnen zijn bij de evaluaties, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 onder de kopjes “Wat is 
gerealiseerd”. Dit is ook in de versie van december 2020 niet het geval. 
 
Wij stellen vast dat onder de kopjes “Wat gaat de gemeente de komende jaren doen” met 
geen enkel woord wordt ingegaan op de situatie die vanaf maart 2020 in ons land en ook in 
onze gemeente aan de orde is. Bedoeld wordt de pandemie. 
Het bevreemdt ons dat dit zo manifest buiten beschouwing wordt gelaten, want het hoort 
onzes inziens bij het overkoepelende karakter van dit beleidsplan, het betreft een visie op de 
toekomst na Corona. Dat kan o.i. geen plek krijgen in een nu nog ontbrekend voorwoord, 
daarvoor is het te belangrijk. 
 
Wij stellen vast dat in het SCP rapport “Sociaal domein op koers” (november 2020) wordt 
aangegeven dat “in gemeenten de gevolgen van de coronacrisis heel voelbaar zullen zijn in 
het sociaal domein: de verschillen in de samenleving nemen toe en er ontstaan nieuwe en 
kwetsbare groepen (Kuyper en Putters 2020). 
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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. 
Wij stellen vast dat de effecten van deze motivatie niet of nauwelijks worden beschreven. 
Het wordt niet duidelijk wat de bewoner (die hierbij betrokken is) hier van merkt. 
 
In eerder genoemd SCP-rapport wordt aangegeven dat de effecten van de coronacrisis ook 
op het financiële vlak duidelijk merkbaar zullen zijn (meer kosten en minder inkomsten voor 
de gemeenten). 
 
Wij stellen vast dat de inkoop van maatwerkvoorzieningen in regionaal verband wordt 
uitgewerkt. Daarbij maken wij ons zorgen over het inspraakproces op regionaal niveau. 
Regelmatig ‘vergeet’ de regio ons Beraad Gooise Meren (op tijd) te benaderen. 
 
Wij stellen vast dat er al vanaf voorjaar 2020 op regionaal vlak wordt gewerkt aan een 
financiële verkenning ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’. Versie 4.1 d.d. 18 
december 2020 is inmiddels bekend, maar nog niet gedeeld door de gemeente Gooise 
Meren met het Beraad. 
 
In deze regionale verkenning zijn de financiën opnieuw leidend in de aanpak, zonder de 
effecten op de gebruiker/inwoner te hebben benoemd. Ook de coronacrisis wordt hierin 
niet meegenomen. 
  
Op basis van bovengenoemde aspecten kan het Beraad geen positief advies uitbrengen. 
 
Er zal een grondige aanpassing moeten komen i.v.m het verwerken van de coronagevolgen. 
Uiteraard zijn wij als Beraad Gooise Meren bereid om in deze aanpassing mee te denken en 
staan wij open voor overleg met betrokken portefeuillehouders en/of ambtenaren. 

 
  

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


