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Versterking sociaal domein 

De kwaliteit van leven van inwoners verbeteren door:  

 te voorkomen dat inwoners zware hulp/zorg nodig hebben.  

 de jeugdhulp lichter, sneller, beter en in de directe omgeving van ouders en kinderen 

organiseren. 

 versneld mogelijk te maken dat inwoners zo lang  en zo zelfstandig mogelijk beschermd thuis 
wonen. Ook wanneer 24/7 toezicht nodig is. 

 met sterke schuldenpreventie werken aan een schuldenvrij bestaan van onze  inwoners.  

 
Voorkomen dat inwoners zware hulp/zorg nodig hebben 
Gemeenten willen met preventie en vroegsignalering voorkomen dat problemen verergeren en dat zorg 

en/of ondersteuning tijdig wordt ingezet. Met goede voorlichting, passende instrumenten voor 

signalering en laagdremepelig preventief aanbod in de wijken, kunnen we problemen in de lokale 

gemeenschap voorkomen. Na de decentralisaties in 2015 is dit één van de belangrijkste opgave in het 

sociaal domein.  Gemeenten pakken het ontwikkelen van passend preventief aanbod in eerste 

instantie in wijken en buurten op. Samen met huisartsen, wijkagenten, het welzijnswerk, 

woningcorporaties, het onderwijs, en de GGD en Jeugd & Gezin werken zij aan een stevig, constant en 

fijnmazig signaleringsnetwerk. De Regio Gooi en Vechtstreek ondersteunt de gemeenten zo optimaal 

mogelijk bij de uitvoering van deze lokale aanpak en zorgt voor de verbinding met andere gemeenten.  

 

Verder wordt er gewerkt met regionale voorlichtingscampagnes die gericht zijn op zowel professionals 

als inwoners. Programma’s als Rookvrij Opgroeien, Beperking (riskant) Alcoholgebruik, Gezondheid in 
de Omgevingswet, Valpreventie, Gezonde school, de campagne ‘Onbegrepen Gedrag’,  de invoering 
van de verplichte Meldcode Kindermishandeling en de  Aanpak Laaggeletterdheid zijn hier treffende 

voorbeelden van. Deze campagnes dragen bij aan een gezonde leefomgeving in de Gooi en 

Vechtstreek. In onder andere de lokale beleidsplannen gezondheid/sociaal domein, het beleidsplan 

Bescherming en Opvang, het Transformatieplan Jeugd en de Bestuursopdracht Jeugd en Gezin 

hebben gemeenten kaders en activiteiten uitgewerkt op basis waarvan wordt ingezet op het versterken 

van de preventie en vroegsignalering.  

  

Lichtere, snellere en meer nabije jeugdhulp voor ouders en kinderen organiseren. 
Gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, onderwijsinstellingen en maatschappelijke 

instellingen doen dag in, dag uit hun uiterste best om mogelijk te maken dat kinderen veilig, gezond en 

thuis opgroeien. We doen er alles aan om er vroeg bij zijn als er bij een kind of gezin problemen 

dreigen te ontstaan. Dit doen we door alert reageren op signalen, tijdig thuis of op school begeleiding 

bieden en door zo te voorkomen dat een kind in de jeugdzorg belandt. Maar ook door hard te werken 



aan korte lijntjes tussen mensen/organisaties rondom het kind/gezin: met de (peuter)juf, huisarts, de 

wijkagent, de consulenten van gemeenten en ouders en kinderen zelf. Toch zien we in onze regio een 

toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp. Het aantal kinderen dat in een 

instelling geholpen wordt is de afgelopen jaren niet afgenomen. Verder zien we dat kinderen soms 

door meerdere en/of verschillende hulpverleners en op verschillende locaties worden geholpen. 

 

De komende jaren doen we er alles aan om versneld voor elkaar te krijgen dat onze kinderen lichter, 

sneller, beter en in de directe omgeving geholpen worden. We gaan nóg meer werk maken van 

preventie, zodat we überhaupt voorkomen dat kinderen (zware) jeugdhulp nodig hebben. Dit doen we 

onder andere door uitvoering te geven aan  Transformatieplan Jeugd. In dit Transformatieplan hebben 

we concrete maatregelen uitgewerkt waarmee we onze ambities voor de komende jaren gaan 

realiseren.  

 

Inwoners wonen zo lang  en zo zelfstandig mogelijk (beschermd) thuis 
Gemeenten willen dat inwoners zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk veilig en beschermd thuis 
wonen. Ook wanneer het gaat om inwoners met psychische of psychosociale problemen en/of 
wanneer inwoners op afstand 24/7 toezicht nodig hebben.  
 
Omdat we zien dat de vraag naar beschermd wonen de laatste jaren is gestegen en te weinig mensen 
uitstromen uit beschermd wonen, werken we de komende periode hard aan alternatieven. We gaan 
onder andere meer passende woningen beschikbaar stellen zodat mensen niet onnodig in een 
instelling hoeven te verblijven. Ook werken we aan tijdelijke huisvesting voor cliënten zodat crisissen 
voorkomen kunnen worden en mantelzorgers ontlast. Tenslotte versterken we onder meer de 
uitrusting van uitvoerende professionals bij gemeenten en aanbieders om te doen wat nodig is, zodat 
inwoners zo lang  en zo zelfstandig mogelijk (beschermd) thuis kunnen wonen. De concrete 
maatregelen die wij treffen om deze doelen waar te maken, staan uitgewerkt in het  Beleidsplan 
Bescherming en Opvang 2017-2020/2021-2024 én het versnellingsplan ambulantisering bescherming 
en opvang. 
 

Door goede schuldenpreventie werken aan een schuldenvrij bestaan 
Schulden treffen niet alleen een persoon of huishouden, maar ook familie, vrienden, werkgevers, 

ondernemingen en andere stakeholders ervaren de gevolgen van schuldenproblematiek. 

Schuldenproblematiek drukt op de samenleving. Het ondermijnt de bestaanszekerheid en de 

verworven levensstandaard van inwoners. Multiproblematiek heeft bijna altijd een financiële 

component. En schuldenproblematiek is vaak de oorzaak voor het ontstaan/verergeren van andere 

(sociale)problemen. Met name opvoeding, werk, relaties en vrijetijdsbesteding staan - bij de 

aanwezigheid van problematische schulden-onder druk. Door (extra) te investeren in 

schuldenpreventie werken we aan een schuldenvrij bestaan van onze inwoners. Dit doen we 

bijvoorbeeld door met relevante partners zoals het welzijnswerk, woningcorporaties, het onderwijs, 

UWV, Zorgverzekeraars, elektriciteit-water-telecom-en energiebedrijven afspraken te maken over een 

stevig, constant en fijnmazig signaleringsnetwerk en door – met in achtneming van privacyregels-  

effectief informatie uit te wisselen.  Zo voorkomen we het ontstaan, verergeren en stapelen van 

(andere) sociale problematiek en garanderen de bestaanszekerheid van onze inwoners. Hiermee 

dragen we direct bij aan hun geluk en welbevinden.  

 

Slagkracht 

Gemeenten hebben al jaren een uitvoeringspraktijk waarbij  ambtelijke capaciteit, kennis en expertise 

binnen het sociaal domein gebundeld wordt, waardoor efficiënter en effectiever gewerkt wordt aan  

gedeelde opgaven in de Gooi en Vechtstreek. Voorstel is om deze werkwijze te continueren en waar 

mogelijk te versterken.  

 

 



Financiering 

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van het actieplan  ‘Schuldenpreventie” wordt in de periode 2020-

2022 een bedrag van jaarlijks € 60.000 geraamd. De overige onderwerpen uit de speerpunten zijn 

reeds gedekt uit begrotingen van aparte uitvoeringsprogramma’s zoals het Transformatieplan Jeugd 
en Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020/2021-2024 én het versnellingsplan 

ambulantisering bescherming en opvang. 

 

Planning 

Aanpak schulden 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Uitvoeren actieplan schuldenpreventie 
  Evaluatie  

  Verbetering/bijstelling 

uitvoering 

 

De overige onderwerpen uit de speerpunten betreffen uitvoeringszaken die al in de planning van aparte 

uitvoeringsprogramma’s zijn verwerkt. 


