Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
Onderwerp:
Bestuursrapportage 2018 Sociaal Domein
Laren, 21 juni 2019
Overeenkomstig artikel 32 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018” stellen we u de hiernavolgende vragen, ter
mondelinge beantwoording in de raadsvergadering van 26 juni aanstaande, betreffende de
Bestuursrapportage 2018 Sociaal Domein.
Toelichting:
VVD Laren maakt zich zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.
Het is voor het eerst dat wij dit overzicht zo gepresenteerd krijgen sinds de transitie van het
Sociaal Domein. Deze heldere rapportage maakt duidelijk dat het Sociaal Domein een
belangrijke portefeuille is. Dit ook aangezien de vergrijzing in ‘t Gooi op termijn een steeds
grotere druk zal opleveren op de te besteden gemeentelijke budgetten. De VVD heeft vragen
over deze rapportage om sommige zaken duidelijker te krijgen.
Vragen:

1. Bent u bekend met de landelijke verdiepingsonderzoeken met betrekking tot de
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jeugdhulp die uitgevoerd zijn in opdracht van minister De Jonge van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport? In hoeverre zijn de uitkomsten van deze
onderzoeken vergelijkbaar met de volumeontwikkelingen in de jeugdhulp in onze
gemeente?
Pg 2. Verdeelsleutel Laren is niet goed, wat betekent dit?
Pg 4. Hoezo is de registratie voor professionals beperkt? Met welk doel? Is dit een
verplichting vanuit de gemeente, zodat met geregistreerde professionals het meer
geld kost en door niet te registreren minder?
Pg 7. 13 % weet niet waar ze terecht kunnen met een hulpvraag. 7% ervaart niet snel
hulp te krijgen. Hoe verhoudt de 75% tevreden en serieus genomen inwoners zich
tot de 13% die niet weet waar ze terecht kunnen met een hulpvraag? 7% die ervaart
niet snel hulp te krijgen, 84% die niet weet dat gebruik kan worden gemaakt van een
cliëntenondersteuner? Dit alles betreft een resultatenonderzoek Gooi&Vechtstreek.
Hieruit blijkt dat de communicatie vanuit de gemeente nog belangrijk verbeterd kan
worden. Het is belangrijk te weten de doelgroep te identificeren die blijkbaar niet
goed de weg kent om aanvragen te kunnen doen.
Waardoor ontstaan de lange wachttijden voor jeugdzorg? Welke duurt het langst en
waardoor komt dit?
Pg 14, punt 5.1. Waaruit bestaat de genoemde begeleiding?
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7. Pg 18. Welke aanvragen m.b.t. PGB worden er gedaan? Dit maakt het bedrag dat
hiermee is gemoeid inzichtelijker. Druk op financiële lasten kan hierdoor beter
begrepen worden en eventueel extra aandacht voor een bepaalde groep, zodat de
kosten mogelijk verlaagd kunnen worden.
8. Pg 19. Afgelopen jaar is het een en ander misgegaan met het innen van de eigen
bijdrage. Hoe is dat dit jaar geregeld? Gaat dit per maand of per jaar of anders? Wie
int deze bedragen en hoe wordt dit gecontroleerd?
9. Pg 20. Overschrijding Jeugdwet in Laren en overschrijding met 46% m.b.t.
specialistische voorzieningen. In Laren is een nadelig resultaat van 150.000 euro van
onderhandenwerk over het jaar 2017 en voorgaande jaren. Wat houdt dat in?
10. Waarom zijn de kosten jeugdverblijf en specialist hoger? Wat is er veranderd? Heeft
het met de toenemende complexiteiten te maken of moeten er speciale verblijven
gerealiseerd worden om hulp te kunnen bieden?
Désirée Niekus
Fractie VVD
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