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Onderwerp: Zienswijze regionale 
verkenning 'Naar een financieel 
gezond sociaal domein'

Zienswijze
De gemeenteraad van Huizen heeft kennis genomen van de regionale verkenning 'Naar een financieel 
gezond sociaal domein’ en waardeert het dat de Regio Gooi- en Vechtstreek deze verkenning heeft 
opgesteld samen met de regiogemeenten.
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3. Huizen neemt nog geen standpunt in over de maatregelen (12) 'Heronderzoek wachtlijst en bestaande 
cliënten beschermd wonen' en (13) 'Gezamenlijke bekostiging van en toegang tot beschermd wonen', 
omdat deze onderdeel zijn van het te ontwikkelen beleidsplan Bescherming en Opvang en de discussie 
over deze maatregelen bezien dienen te worden in de algehele context van dit plan.

1. Huizen heeft een positieve grondhouding voor het uitwerken van de voorgestelde maatregelen, 
uitgezonderd de hieronder genoemde maatregelen.
De voorgestelde maatregelen, uitgezonderd hieronder genoemde maatregelen, zijn aanvullend op de 
lokale maatregelen en bieden mogelijkheden voor besparingen binnen het sociaal domein, waarbij 
passende ondersteuning beschikbaar blijft voor die mensen die het nodig hebben.

Wij hebben de Huizer raad gevraagd kennis te nemen van regionale verkenning 'Naar een financieel 
gezond sociaal domein' en gevraagd om een zienswijze op deze verkenning. Deze zienswijze is in de 
commissievergadering sociaal domein van 2 maart 2021 aan de orde geweest en vastgesteld in de 
raadsvergadering van 18 maart 2021. Hieronder leest u de zienswijze van de Huizer raad.

2. Huizen trekt niet regionaal op bij het uitwerken van de volgende voorgestelde maatregelen en daarbij 
benodigde investeringen, omdat wij deze al lokaal implementeren en financieren: (6) Normenkader HHM 
toepassen: (9) Toegang aanscherpen: (10) Algemene voorziening lichte begeleiding en dagbesteding; 
(11) Sturen op arbeid in plaats van zorg. Op regionaal niveau kennis uitwisselen en leren van eikaars 
ervaringen is wel waardevol.
Inhoudelijk staat we achter deze maatregelen, en wij pakken deze al lokaal op. Omdat er straks wellicht 
op zowel lokaal als regionaal op dezelfde thema’s maatregelen worden uitgewerkt, zien wel een 
meerwaarde in kennis uitwisselen en leren van eikaars ervaringen.
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Uneken

Graag vernemen wij wat er met de inhoud van onze zienswijze is gedaan.

Hoogachtend

Burgemeester en wethouders,

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

Een zorgvuldige discussie over deze twee maatregelen kan alleen plaatsvinden binnen de context van 
het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang. De beleidskeuzen en begroting van beschermd wonen 
zijn onderdeel van dit plan. Deze discussie kan op korte termijn plaatsvinden, aangezien op dit moment 
het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang ontwikkeld wordt.

Vragen
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact om met Robin Blom, strategisch beleidsadviseur 
Sociaal Domein via r.blom@huizen.nl of 035 5281448.
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4. Huizen neemt nog geen standpunt in wat betreft de beschreven investeringen bij de maatregelen 
waarover we een positieve grondhouding hebben. Er dient een aanvullend voorstel te komen van de 
uitgewerkte maatregelen waar de financiën onderdeel van uitmaken, met inzicht in de kosten en 
opbrengsten per gemeente.
Een onderbouwing van de in de verkenning beschreven inzet/kosten en de verwachte opbrengsten en 
inzet/kosten per gemeente zijn nog niet bekend. Wij zien graag een aanvullend voorstel met deze 
financiële uitwerking. We verwachten dat daar waar een begrotingswijziging van de Regio Gooi en Vecht 
nodig is, dit door middel van de gebruikelijke zienswijze procedure plaatsvindt.

5. Bij de verdere ontwikkeling van de regionale maatregelen, geeft Huizen mee om rekening te houden 
met lokale activiteiten om ongewenste overlap in activiteiten en dubbele investeringen te voorkomen. 
Voor Huizen is het risico dat bij uitwerking van regionale maatregelen overlap met lokale activiteiten en 
investeringen optreedt, bijvoorbeeld aanwezig bij:

De maatregel ‘Aanpak van vindplaats naar werkplaats’. Bij deze maatregel is de inzet van 
jeugdhulp in beeld bij de huisartsenpraktijk. Hier is het risico met een overlap van het lokale 
project ‘lichte ambulante jeugdhulp lokaal organiseren’ waarbij we inzetten op een POH-er bij 
huisartsenpraktijken.
De maatregel ‘Versoberen levering en aanscherpen toegangscriteria huishoudelijke hulp'. Hier 
wordt de mogelijkheid beschreven om financiële draagkracht mee te nemen in het al dan niet 
toekennen van de aanvraag. Sinds begin dit jaar betrekt Laren de financiële zelfredzaamheid bij 
nieuwe aanvragen huishoudelijke hulp. Wanneer de werkwijze rondom financiële draagkracht 
succesvol blijkt te zijn, kan deze ook voor de HBEL gemeenten worden geïmplementeerd zonder 
regionaal project.
De maatregel ‘Huishoudelijke hulp als algemene voorziening’. Op dit moment worden lokaal de 
mogelijkheden en verwachte opbrengsten verkend om een was-strijk service als algemene 
voorziening vorm te geven. Dit kan een overlap hebben met de uitvoering van de regionale 
maatregel.
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