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De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021;

gezien het advies van de algemene raadscommissie van 8 juni 2021;

gelet op het bepaalde in Jeugdwet, Wmo 2015, Verordening Sociaal Domein;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van het eindrapport Bestuursopdracht Kostenontwikkeling Sociaal 
Domein.

2. De voorgestelde lange termijn maatregelen met een financieel effect op 2021 tot en 
met 2026 vast te stellen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.

3. Bijgaande begrotingswijzing vast te stellen.
4. De voorgestelde monitoringssystematiek vast te stellen.
5. De BUCH werkorganisatie opdracht te geven de voorbereidingen te treffen ten einde 

erna uitvoering te geven aan deze beheersmaatregelen en bijbehorende 
monitoringssystematiek.

Overzicht lange termijn maatregelen:
Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling
 Maatregel 18: Invoeren van wachtlijsten na bereiken geraamde uitgaven of het opvoeren 

van een claim voor extra inkomsten bij het rijk
 Maatregel 19: Nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning minder tijd afgeven
 Maatregel 20: Vergoedingenplafond bij toekenning Woningaanpassing

Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning
 Maatregel 21: Gerichter inzetten door het doen van Inwoneronderzoeken
 Maatregel 22: Doorontwikkelen/aanscherpen contractmanagement Regionale 

Netwerkorganisatie Alkmaar
 Maatregel 23: Resultaatgericht sturen met Subsidies
 Maatregel 24: Inzet jeugdhulpdeskundige voor complexe casussen

Afstemming en samenwerking externe partners
 Maatregel 25: Herdefiniëren inkoopstrategie, sturen op kostprijselementen binnen de 

tarieven en ontwikkelen van een andere bekostigingssystematiek
 Maatregel 26: Afspraken maken met zorgverzekeraars
 Maatregel 27: Versterken Preventieve Inzet

Data gedreven werken en monitoring
 Maatregel 28: Verbeteren monitoring en managementinformatie waardoor data-gedreven 

werken mogelijk wordt

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van 
donderdag 17 juni 2021.

A.J.M. (Ad) Anthonissen dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
griffier voorzitter
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