Terugkoppeling van wethouders Sociaal Domein uit Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein van 4 november 2021.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ontvangt u hierbij het korte verslag van Het
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein voor een terugkoppeling aan colleges en raden.

Regionaal Programma Maatschappelijke Zorg
Conceptbegroting Maatschappelijke Opvang/ Beschermd Wonen. In de regiovisie ‘Scherper aan
de wind’ is afgesproken dat de regio vanaf 2023 werkt met een regionale begroting voor
maatschappelijke zorg. Vanaf dat jaar start het nieuwe objectieve verdeelmodel en dragen alle
gemeenten volgens de landelijke verdeelsleutel financieel bij aan de regionale bekostiging als
aanvulling op de decentralisatie uitkeringen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang die
Gouda blijft ontvangen. Om zorgvuldig toe te werken naar deze integrale begroting wordt het BOSD
nu al meegenomen in de conceptbegroting voor 2022.
Ombouw van de Maatschappelijke Opvang.
Tijdens de coronapandemie zijn grote stappen vooruitgezet in de kwaliteit van de maatschappelijke
opvang. De regio is gegaan van nachtopvang met stapelbedden naar 24-uurs opvang met eigen
kamers en een eigen locatie voor de jongerenopvang. Ook is het aantal opvangplekken uitgebreid
naar 47. Deze grote kwaliteitsslag is vrijwel budgetneutraal verlopen. Hiernaast is er momenteel nog
een tijdelijke extra opvanglocatie aan de Thijsselaan in Gouda.

Concept Samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo Regio M-H 2022-2024
De overeenkomst heeft een drietal doelen, namelijk het bieden van een basis voor de regionale
samenwerking in het sociaal domein, het borgen en versterken van de posities van de colleges bij
regionale samenwerking en het borgen van eensluidende besluitvorming daar waar de regionale
taken hierom vragen. In het voorstel worden nog twee tekstuele opmerkingen verwerkt / gecheckt op
juridische formulering De definitieve versie wordt op 7 december geagendeerd in de colleges.

Programma Geweld Hoort Nergens Thuis
Het schrijnende probleem van financiële uitbuiting van ouderen wordt door veel lokale organisaties
(banken, notaris, zorginstellingen) herkend en door bestuurders belangrijk gevonden om op te pakken.
Vraag is of er een aparte projectleider nodig voor opzetten van lokale allianties en ontlasten van lokale
teams. Een voorstel hiervoor wordt voor het volgende BOSD geagendeerd.

