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INLEIDING

Geachte leden van de gemeenteraad, 
geachte lezer,

Het jaar 2020 stond in het teken van corona. De impact 

van de ziekte zelf maar ook de maatregelen hebben 

een ongekend effect gehad op onze samenleving. 

Onze oudere inwoners hebben te maken gehad met 

beperkingen in de omgang met anderen waardoor 

eenzaamheid een steeds groter probleem is.  

Ook de dagbesteding voor ouderen en allerlei andere 

activiteiten konden niet meer op dezelfde manier  

vorm doorgang vinden. Ik ben ontzettend trots op de 

partijen in het sociaal domein die op korte termijn 

hebben laten zien dat zij op creatieve wijze toch de 

verbinding hebben gemaakt met onze inwoners. Denk 

aan Welzijn Bloemendaal, de verschillende dagbeste-

dingslocaties, scholen en sportverenigingen. 

De Bloemendaalse ondernemers en zelfstandigen 

hebben het zwaar; door de coronamaatregelen zijn  

zij zwaar getroffen. Vanuit het Rijk zijn er verschillende 

financiële regelingen om deze ondernemers en 

zelfstandigen te ondersteunen. De gemeente heeft zich 

ingespannen al deze aanvragen snel te behandelen 

om onze inwoners snel duidelijkheid te kunnen bieden.

Ook de Bloemendaalse jeugd heeft geleden onder  

de maatregelen. Het bezoeken van vrienden en familie, 

naar school gaan en sporten zijn geen vanzelfspre-

kendheid meer. Verveling maar ook eenzaamheid  

zijn onder de jeugd een serieus probleem. We hebben 

samen met partners gezocht naar mogelijkheden  

om de jongeren “van de straat” te houden. Zo hebben 

we een summer- en winterschool en diverse online 

activiteiten georganiseerd. Perspectief bieden aan  

de jeugd is ontzettend belangrijk en daarom zijn  

wij op dit moment bezig met een programma waar 

persoonlijke ontwikkeling voorop staat.

Niet alleen de jeugd en de ouderen ondervinden  

de gevolgen van corona. Ook alleenstaanden  

die elke dag vanuit huis werken en ouders van kleine 

kinderen krijgen het zwaar te verduren. Het is mooi  

om te zien dat de Bloemendalers naar elkaar om kijken 

en betrokken zijn bij elkaar. Er zijn veel mooie initiatieven 

en ik hoop dat we ook na corona de saamhorigheid  

in onze samenleving vasthouden!

Corona is voorlopig nog niet weg en wij gaan  

dus ook in 2021 door met het zoeken naar manieren  

om meedoen voor iedereen mogelijk te maken.  

De inzet en samenwerking met al onze partners in  

het sociaal domein zijn daarbij onmisbaar.

Wethouder sociaal domein 

Susanne de Roy van Zuidewijn- Rive
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Leeswijzer
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag over 2020 van  

het programma sociaal domein en de nauw verweven 

onderdelen: sport, kunst, cultuur en volksgezondheid. 

Tevens is in het laatste hoofdstuk beschreven wat  

de status is van de activiteiten uit het beleidsplan 

Sociaal Domein 2019-2022.

In het verslag zijn buiten beschouwing gelaten:

  De interne doorbelasting (hieronder vallen binnen 

het programma voornamelijk de personeelslasten)

  Kwijtschelding van riool- en afvalstoffenheffing.  

Deze vallen, op grond van het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) financieel-technisch binnen 

het programma sociaal domein. Inhoudelijk gezien 

vallen zij echter onder belastingen. 
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1. ONDERWIJS

Onderwijshuisvesting 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting 

van scholen in het basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs en speciaal onderwijs.

In 2020 zijn de volgende uitgaven gedaan:

a. Belastingen en rechten:

Op grond van artikel 133 van de Wet op het primair 

onderwijs (een vergelijkbaar artikel is opgenomen  

in de Wet op het voortgezet onderwijs) is de gemeente 

verplicht scholen volledig te compenseren voor de 

opgelegde aanslag(en) onroerende zaakbelasting.  

De aanslag/vergoeding wordt aangemerkt als een 

voorziening in de huisvesting. In 2020 is € 239.031  

aan vergoedingen betaald. 

b. Kapitaallasten:

Aan kapitaalasten – in verband met gedane  

investeringen in onderwijshuisvesting –  

is in 2020 € 763.470 geboekt. 

c. Verzekeringen:

In 2020 is € 71.554 aan verzekeringspremies t.b.v. school-

gebouwen en inventaris van de scholen betaald.

d. Overige uitgaven:

Betreft uitgaven:

  vervangen loden waterleiding bij een school: € 30.756;

  kosten schade als gevolg van diefstal (inventaris, 

lood) en vandalisme schoolgebouwen: € 23.530.

Onderwijs: Klokuurvergoeding gymnastieklokalen 
De gemeente betaalt aan de (basis)schoolbesturen  

die beschikken over een gymnastieklokaal een  

genormeerde klokuurvergoeding. 

Hieruit dient de exploitatielasten te worden betaald. 

Aan besturen van scholen voor voortgezet onderwijs 

wordt een genormeerde vergoeding voor gebruik van 

sportvelden uitgekeerd.

Kinderdagopvang 
De gemeente is verantwoordelijk voor voorschoolse 

educatie (VE) en het aanbod peuteropvang voor 

ouders die niet in aanmerking komen voor kinderop-

vangtoeslag via de Belastingdienst. 

In 2020 heeft de gemeente haar wettelijke taken 
rondom het aanbod voor peuters vervuld.  
In augustus is een nieuwe Beleidsnota Voor- en 

Vroegschoolse educatie vastgesteld. Het uitgangspunt 

is dat alle peuters met een risico op een taal- en  

of ontwikkelingsachterstand deelnemen aan een 

speciaal VE-programma om hen een betere start te 

geven op de basisschool.

Daarnaast zijn er op grond van de Subsidieregeling 

Peuteropvang Bloemendaal 2018 tegemoetkomingen 

verstrekt voor 2 dagdelen peuteropvang per week aan 

ouders die niet in aanmerking komen voor kinderop-

vangtoeslag via de Belastingdienst. 

In 2020 hebben in totaal 14 kinderdagverblijven  
en buitenschoolse opvanglocaties noodopvang 
geboden in verband met de corona maatregelen.  
De noodopvang was enkel voor inwoners in cruciale 

beroepsgroepen en is opgezet vanwege het sluiten  

van kindercentra en scholen door corona.  

Er is in onze gemeente geen vraag geweest naar 

nacht-, avond- of weekendopvang. 

De baten op deze post bestaan uit huuropbrengsten 
en de Rijksvergoeding (onderwijsachterstanden-
beleid). De baten zijn, net als voorgaande jaren, hoger 

dan de lasten. Dit resulteert in een negatief saldo.
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Leerlingenvervoer
De gemeente heeft de wettelijke taak om  

leerlingen te vervoeren die niet zelfstandig naar  

school kunnen reizen. Deze mogelijkheid is er ook  

voor kinderen die naar de Internationale Taalklas  

in Haarlem gaan. Het leerlingenvervoer wordt  

in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond  

verzorgd door RegioRijder. 

In 2020 hebben 42 kinderen gebruik gemaakt van  

het leerlingenvervoer. Uitvoering van het leerlingen-

vervoer kent drie vormen. Sommige kinderen maken 

van meerdere vervoersvormen gebruik. 

  Vergoeding van aangepast vervoer: 39 leerlingen 

  Openbaar vervoer: 1 leerling

  Eigen vervoer: 10 leerlingen

Er zijn in 2020 ten opzichte van 2019 meer routes 
gereden, de gemiddelde bezetting per voertuig  
nam af en de stiptheid nam toe. Dit is een gevolg  

van de gehanteerde coronamaatregelen en  

de wisselende schoolroosters. De kosten zijn, ondanks 

dat er meer ritten zijn gereden, lager uitgevallen  

dan begroot. Het sluiten van de scholen in de 

maanden maart, april en mei 2020 resulteerde in  

lagere kosten in het leerlingenvervoer. Vervoerders 

hebben over deze periode een continuïteitsbijdrage 

(80% gemiddelde omzet) ontvangen.

Leerplicht 
De gemeenten is verantwoordelijk voor het toezicht  

op de Leerplichtwet. Bij het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten (VSV) werkt de gemeente met  

andere partijen samen.

Sinds 1 januari 2014 werken de gemeenten uit Zuid-  

en Midden-Kennemerland in een Gemeenschappelijke 

Regeling gezamenlijk aan de aanpak van school-

verzuim en het voortijdig schoolverlaten (VSV). 

Bloemendaal neemt volledig deel aan de 

Gemeenschappelijke Regeling, zowel de registratie, 

administratie als uitvoering van Leerplicht en RMC 

(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, voor jongeren 

van 18-23 jaar, zonder startkwalificatie) gebeurt  

door het ‘Leerplein’, het door de gemeente Haarlem 

gecoördineerde regionale bureau Leerplicht. 

De gemeente Bloemendaal neemt deel aan  

deze regionale samenwerking omdat:

  Bloemendaalse VO leerlingen veelal op Haarlemse 

scholen zitten, op de Bloemendaalse (VO) scholen 

zitten veel leerlingen uit omliggende gemeentes.  

De leerplichtambtenaar is verbonden aan een 

school, ongeacht de woonplaats van leerlingen.  

Op deze manier kan de leerplichtwet effectief uitge-

voerd worden. Uitvoering van de wet en eventuele 

handhaving betekent voor alle leerlingen (ongeacht 

woonplaats) in een school hetzelfde, deze unifor-

miteit is bij verzuimaanpak van groot belang;

  De medewerkers van het Leerplein intensief  

samenwerken met onderwijs- en zorgpartners,  

deze bevinden zich voor Bloemendaalse  

leerlingen niet exclusief in Bloemendaal.  

Regionale afstemming is hierin noodzakelijk;

  Regionale samenwerking op het gebied van 

leerplicht voor de jongeren die dat betreft de 

overgang naar RMC trajecten naadloos maakt. 

1. ONDERWIJS
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Het beleid van het Leerplein is gevat in  
het meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak  
bestrijding voortijdig schooluitval 2019 t/m 2022  

en heeft drie belangrijke fundamenten:

  Verzuimaanpak: zowel preventief als repressief,  

in samenwerking met scholen en eventueel  

andere betrokken partijen. In 2020 is een  

Convenant Schoolverzuim opgesteld.

  Aanpak thuiszitters: streven is de duur van 

het thuiszitten omlaag te brengen, door in samen-

werking met alle betrokken ketenpartners te 

proberen binnen drie maanden een passende 

(maatwerk) oplossing te vinden. Hiervoor is in 2020 

een regionaal Thuiszitterspact opgesteld. 

  Bestrijding voortijdig schoolverlaten: er wordt  

ingezet op vier hoofdthema’s: Plusvoorzieningen, 

Arbeidsmarkttoeleiding, Keuzeondersteuning  

en Verzuimaanpak 18+. Naast de doelgroep  

nieuwe VSV’ers wordt specifiek ingezet op  

jongeren in kwetsbare posities. 

De coronacrisis maakte de werkzaamheden van  

het Leerplein uitdagender dan in andere jaren: 

gesloten scholen, online lessen en -leerplicht/RMC 

gesprekken. De landelijke richtlijn dat niet gehand-

haafd wordt bij het niet bijwonen van online lessen  

is door het Leerplein gevolgd. Wel is er in regionale 

samenwerking extra aandacht geweest voor leerlingen 

die uit beeld dreigden te verdwijnen. De resultaten  

zijn door deze omstandigheden niet te vergelijken  

met voorgaande jaren, de verwachting is dat dit in  

2021 niet heel anders zal zijn. In het Jaarverslag 

2019-2020 van het Leerplein is alle informatie, 

aangevuld met cijfers per gemeente, terug te vinden.

Resultaten voor de gemeente Bloemendaal

Schooljaar 2017 - 18 2018 - 19 2019 - 20

Aantal 5 – 23-jarigen 5.177 5.363 5.389

Meldingen van ongeoorloofd verzuim 5-23 jr. 58 98 83

Aantal thuiszitters > 3 maanden 3 5 6

HALT-afdoeningen en processen-verbaal 7 11 11

Aantal 18+ jongeren in beeld bij RMC 52 60 56

1. ONDERWIJS
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Onderwijsbeleid
Ongeveer 80% van de lasten heeft betrekking op  

de vergoeding aan basisscholen voor de vakleer-

kracht(en) gymnastiekonderwijs. Onder deze post  

valt daarnaast de volgende uitgaven:

  contributie Regionaal Besturen Overleg;

  bijdrage in kosten Internationale Taalklas (ITK) 

(regionale voorziening);

  kosten periodieke leerlingenprognose  

basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Tabel 1: Samenvattend financieel overzicht

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Onderwijshuisvesting €1.129.819 €1.128.342 €1.124.890 €1.236.276

Onderwijs: klokuurvergoeding gymnastieklokalen €228.348 €241.691 €236.209 €234.422

Kinderdagopvang 
Geraamde baten: € 111.681 -/-
Geraamde lasten: € 88.075  
Saldo:  € 23.606 -/-

€ 23.606 neg € 35.910 neg. € 19.633 neg. € 87.836 neg. 

Leerlingenvervoer (lasten: € 180.367; baten: € 3.746) €179.687 €160.620 €141.343 €129.377

Leerplicht (lasten: € 80.753; baten: € 21.409) €79.824 €104.782 €80.166 €66.251

Onderwijsbeleid (lasten: € 228.431; baten: € 470) €232.304 €226.855 €207.528 €219.742

1. ONDERWIJS
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2. SPORT EN CULTUUR

Bloemendaals Lokaal Sportakkoord 
Het landelijk sportakkoord van 2019 is in 2020 uitge-

werkt voor en door Bloemendaal. Het akkoord richt 

zich op activiteiten om inwoners meer te laten 

bewegen en om sportverenigingen sterker en meer 

toekomstbestendig te maken.

Budget beschikbaar van € 20.000 voor 
initiatiefnemers; weinig ingediende initiatieven
Het budget is beschikbaar voor de periode 2020 tot en 

met 2022. Deze stimuleringsregeling staat open voor 

burgers en organisaties. Dit uitvoeringsbudget is 

beschikbaar gesteld door het Rijk. Door de maatre-

gelen van het Kabinet om verspreiding van corona 

tegen te gaan zijn maar weinig initiatieven aangemeld 

door inwoners en organisaties. Activiteiten met grote 

groepen waren niet mogelijk, beweegactiviteiten in 

sporthallen en gymzalen ook niet.

Buurtsportcoaches
Buurtsportcoaches werken sinds 2012 in  

Bloemendaal en stimuleren sport- en beweeg-

activiteiten in de gemeente. Dat gebeurt bij  

sportverenigingen, op scholen en bij voor-  

en naschoolse opvangorganisaties. Zij werken  

samen met maatschappelijke organisaties.

Activiteiten daar waar mogelijk
Veel beweegactiviteiten zijn door corona niet 

doorgegaan. Na versoepeling van de maatregelen 

organiseerden de coaches activiteiten bij de 

Tussenschoolse en Naschoolse opvang met clinics. Ook 

is een Buitenspeeldag georganiseerd en bij Les Petits 

een Zomerinstuif. In de Tetterode sporthal hebben meer 

dan 100 kinderen meegedaan met de Sportnite.

Ook zetten de buurtsportcoaches zich in  
voor oudere inwoners.
Naast de activiteiten voor kinderen richten de  

coaches zich specifiek op de oudere sporter  

met aangepaste spelvormen en op leden met  

een beperking. Het behoud van die oudere leden  

van sportverenigingen is van groot belang. 

Sportverenigingen bestaan niet zonder vrijwilligers 

en met name de oudere leden stappen na hun 

sportieve carrière over op vrijwilligerswerk.

Een relatief nieuwe doelgroep zijn de ouderen in de 

dagbesteding. Het organiseren van beweegactiviteiten 

doen zij samen met verschillende maatschappelijke 

organisaties zoals Kennemerhart.

Financiering buurtsportcoaches
Het Rijk betaalt 60% van de kosten van de coaches. 

Organisaties voor wie de coaches activiteiten 

ontplooien betalen 20% en de andere 20% betaalt  

de gemeente. Het aandeel van het Rijk en die van  

de gemeente bedroeg in 2020 € 154.000.

Lentefestival 
Het doel van het organiseren van een festival is 

inwoners (klein en groot) kennis te laten maken met 

verschillende culturele activiteiten. Festivals vergroten 

ook de saamhorigheid, omdat bezoekers elkaar 

ontmoeten en met elkaar spreken. Op festivals werken 

organisaties samen en leren van elkaar.

Coronamaatregelen zorgden voor te veel beperkingen

Door de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 

2020 werd de voorbereiding stilgelegd. De eerst 

gekozen startdatum in mei 2020 bleek daardoor niet 

haalbaar. De tweede golf vanaf september maakte het 

onmogelijk een festival in 2020 te organiseren.
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De raad besloot het lentefestival te schrappen
Het budget voor het houden van een festival bedroeg € 

40.000. Ondanks dat het festival niet is doorgegaan zijn 

er in 2020 wel kosten gemaakt, omdat vanaf het laatste 

kwartaal van 2019 gestart is met de voorbereidingen. 

Totaal is € 11.300 uitgegeven aan de inhuur van een 

eventmanager en aan communicatie.

De gemeenteraad besloot in juli 2020 het Lentefestival 

af te schaffen. Het budget is geschrapt.

75 jaar vrijheid
De jaarlijkse viering van de vrijheid kreeg in 2020  

extra aandacht omdat 75 jaar geleden de  

Tweede Wereldoorlog is geëindigd. Inwoners  

en organisaties wilden veel activiteiten organiseren. 

De gemeente ondersteunde de initiatieven onder 

meer met subsidies.

Vrijwel alle activiteiten geannuleerd
Veel activiteiten zijn geannuleerd. De onthulling  

van het lichtmonument op 26 januari is – ter nage -

dachtenis aan de vermoorde Joden in de Tweede 

Wereldoorlog – wel doorgegaan. De geplande  

activiteiten vanaf april (adopteer een monument, 

Koningsdag, herdenking 4 mei en viering 5 mei) zijn 

geannuleerd of in minimale vorm uitgevoerd. 

De feestelijkheden rond het uitbrengen van het boek 

“Verzet in Bloemendaal” zijn ook geschrapt. Het boek  

is wel uitgebracht en als inwonersinitiatief aan alle 

bewoners van de gemeente gratis ter beschikking 

gesteld. Het monument voor de gebroeders Van Hall, 

beter bekend als de bankiers van het Verzet is op 5 mei 

onthuld in aanwezigheid van een beperkt publiek.

Budget
Het budget voor de viering van 75 jaar vrijheid bedroeg 

€ 40.500. Ondanks dat activiteiten niet of slechts in 

beperkte vorm zijn georganiseerd is € 45.000 uitge-

geven. Deze kosten zijn gemaakt voor:

  het lichtmonument op de begraafplaats in 

Bloemendaal;

  het uitbrengen van het boek “ Verzet in 

Bloemendaal”;

  het monument voor Van Hall;

  een hekwerk bij een bevrijdingsboom in Overveen;

  het herstel van Joodse graven in Overveen;

  communicatie.

Een klein deel van die kosten zijn uitgegeven aan 

subsidies voor activiteiten. Die activiteiten zijn 

opgeschort en worden georganiseerd als de corona-

maatregelen het toelaten.

Nieuwe openbare kunst en herstel kunst
Kunst verrijkt de mens. Openbare kunst verhoogt  

de kwaliteit van de omgeving. De gemeente plaatst 

de kunstvoorwerpen in de openbare buitenruimte  

en onderhoudt deze.

In de nacht van 1 maart 2020 is het kunstwerk De Haan 

met sokkel en al omgeduwd door baldadige jeugd.  

De daders zijn onbekend gebleven. De Haan is al 

eerder het mikpunt geweest van vandalisme: in 2012 is 

de Haan ontvreemd. In 2015 is het kunstwerk opnieuw 

gemaakt en herplaatst.

Een inwoonster van Bloemendaal heeft een kunstwerk 

aan de gemeente geschonken die vervolgens is 

geplaatst op de rotonde Zomerzorgerlaan / Mollaan / 

Brederodelaan. De feestelijke onthulling op 23 

september 2020 vond plaats met een beperkt aantal 

genodigden door de coronamaatregelen.

2. SPORT EN CULTUUR
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Tot slot zijn in 2020 vier kunstwerken toegevoegd aan 

het openbare kunstbezit van de gemeente. Het gaat 

om de volgende kunstwerken:

  de mozaïekbank bij de Witte Hond in Vogelenzang

  een obelisk in de Van Verschuer Brantslaan in 

Bennebroek

  twee kunstwerken bij het Carré van Bloemendaal  

in Park Brederode.

Budget
Het jaarlijks budget voor onderhoud bedraagt € 3.000. 

Omdat een nieuw beeld is geplaatst, een beeld is 

hersteld vanwege vandalisme en vier beelden in 

onderhoud zijn genomen, is het budget in 2020 

overschreden: € 8.225.

Het onderhoudsbudget is niet in onderstaande tabel 

opgenomen, omdat het onderdeel is van een groter 

budget voor onderhoud openbaar groen. Dat budget 

wordt beheerd door Afdeling Beheer.

Bibliotheek
De gemeente is wettelijk verplicht een bibliotheekvoor-

ziening aan inwoners aan te bieden. De bibliotheek 

Zuid-Kennemerland verzorgt het bibliotheekwerk in 

Bloemendaal met vestigingen in de kernen 

Bloemendaal, Bennebroek en Vogelenzang.

Dienstverlening beperkt door corona
Door maatregelen van het Kabinet was het bezoeken 

van de bibliotheek niet mogelijk van half maart tot  

en met half juli. Vanaf eind september zijn weer  

beperkingen opgelegd en vanaf 15 december is  

de bibliotheek gesloten voor het publiek. Voor leden 

van de bibliotheek werd de afhaalbieb geboden  

als alternatief. Ondanks de coronamaatregelen is  

het aantal leden van de bibliotheek stabiel gebleven. 

Het aantal nieuwe leden is wel lager vergeleken  

met 2019. Wat precies de gevolgen hiervan zijn voor  

de begroting is nog niet bekend.

Aan de bibliotheek is in 2020 € 536.700  
aan subsidie verstrekt 
In juli 2020 besloot de gemeenteraad de subsidie  

aan de bibliotheek in fasen te verlagen. In 2021 is de 

subsidie verlaagd met € 30.000 en dat loopt op tot  

€ 135.000 in 2024. De bibliotheek werkt aan een plan 

om Welzijn Bloemendaal in het gebouw te huisvesten.

Muziekschool
De gemeente Bloemendaal heeft sinds 1977  

een eigen muziekschool. Het doel van de school  

is inwoners te ontwikkelen in de muzikale vorming.  

De muziekschool richt zich met name op de jeugd  

maar biedt ook cursussen aan voor volwassenen  

om samen muziek te maken.

Muzieklessen werden lange tijd digitaal gegeven
De beperkende maatregelen die voor de basisscholen 

golden tot en met de zomer van 2020 waren ook van 

toepassing op de muziekschool. Daardoor was 

klassikaal en individueel lesgeven alleen digitaal 

mogelijk. Tijdens de start van het muziekschoolseizoen 

2020-2021 in augustus waren de gebruikelijke beper-

kingen van kracht tot aan half december 2020. Vanaf 

die tijd werd weer digitaal lesgegeven.

Budget
De raming van de lasten in 2020 bedroeg € 60.532  

voor de muziekschool en € 42.413 voor muziekonderwijs 

op basisscholen. Deze bedragen zijn exclusief  

personeelslasten. De inkomsten van de muziekschool 

zijn de lesgelden van de leerlingen en de verhuur-

opbrengsten van lokalen. Totaal gaat het om een 

geraamd bedrag van € 269.169.

2. SPORT EN CULTUUR
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In juli 2020 besloot de gemeenteraad dat een 

onderzoek moet worden ingesteld naar de 

haalbaarheid van een duurzame verzelfstandiging van 

de muziekschool. Ook moet worden onderzocht of de 

lesgelden kunnen worden verhoogd zonder dat 

kinderen van ouders met lage inkomens worden 

getroffen.

Coronasteun aan organisaties
Het Rijk heeft veel geld beschikbaar gesteld  

voor ondersteuning van organisaties op  

het gebied van cultuur, sport, jeugd, en dorpshuizen. 

Voor deze sectoren ging het totaal om een bedrag  

van € 235 miljoen.

Individuele hulp maar ook samen met de provincie
De provincie Noord-Holland stelde een noodfonds  

in om samen met gemeenten culturele instellingen  

te helpen. Voorwaarde was dat het ging om organi-

saties die behoren tot de culturele infrastructuur.  

Het Openluchttheater Caprera ontving een totale 

bijdrage van ruim € 150.000.

Vrijwilligersorganisaties als scoutingclubs en het 

dorpshuis Vogelenzang ontvingen steun van totaal  

ruim € 17.000. De huur die sportclubs betalen voor hun 

accommodatie is voor een deel kwijtgescholden.  

Het ging hier om een totaal bedrag van ruim € 10.000.

Tabel 2: Samenvattend financieel overzicht van bovenstaande onderwerpen

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Buurtsportcoaches €117.087 €155.002 €148.252 €120.793

Sportsubsidies €285.000 €292.272 €289.075 €304.871

Lentefestival €0 €11.300 €45.020 €0

75 jaar vrijheid €0 €0 €2.837 €0

Muziekschool voor basisscholen €42.413 €26.739 €39.005 €52.859

Muziekschool voor basisscholen € 41.704 € 39.005

Gemeentelijke muziekschool  
(excl. doorbelasting personeelslasten)
Raming lasten: € 83.760
Raming baten: € 269.169 -/-

€ 185.409 -/- € 135.127 -/- € 163.543 -/- € 167.230 -/-

Bibliotheek Bloemendaal €530.472 €536.700 €527.747 €520.461
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BloemendaalSamen 
Het platform BloemendaalSamen is voor de gemeente 

een middel om burgerparticipatie, ontmoeting  

en sociale cohesie in de dorpskernen nog meer  

en nog beter aandacht te geven. Inmiddels is 

BloemendaalSamen een begrip en weten steeds  

meer inwoners BloemendaalSamen te vinden.

Veel initiatieven konden in 2020 niet doorgaan
Vanwege de corona maatregelen konden veel  

activiteiten (bijvoorbeeld buurtfeestjes) niet doorgaan. 

Toch zijn er ook initiatieven wel doorgegaan, te denken 

valt aan gluren bij de buren, muziek is geloven en  

de herdenking van de bevrijding van Nederlands Indië. 

Ook is subsidie toegekend voor de aanschaf van 

materialen die nodig zijn voor activiteiten: e-bikes  

voor Juttersgeluk, kweektafels Aelbertsberg en  

een tent voor de actieve bosmiddag van Vrienden 

Bloemendaalse bos.

Er is in 2020 aandacht geweest voor  
de doorontwikkeling van de website.
Op basis van verzamelde input is de website  

van BloemendaalSamen verbeterd. Hierdoor  

is de vindbaarheid en herkenbaarheid van 

BloemendaalSamen vergroot. 

Eenzaamheid
Het verminderen van de eenzaamheidsproblematiek 

krijgt landelijk veel aandacht. In Bloemendaal is het 

een van de speerpunten uit het collegeprogramma. 

Hierdoor is de aandacht voor het verminderen  

van eenzaamheid in Bloemendaal tot het einde  

van het collegeprogramma in 2022 gewaarborgd. 

De ambassadeursstrategie is begin 2020 door  
de projectgroep eenzaamheid uitgewerkt. 
Er is een promotiefilm gemaakt waarin vijf  

‘ambassadeurs eenzaamheid’ zich voorstellen.  

De ambassadeurs zijn inwoners uit Bloemendaal  

en aanspreekpunt voor inwoners die kampen  

met eenzaamheidsproblematiek. We weten niet  

precies hoeveel inwoners zich door de ambassadeurs 

aangesproken hebben gevoeld. Via het Wmo- loket  

zijn enkele meldingen van eenzame inwoners binnen-

gekomen en in behandeling genomen. 

Activiteiten kwamen te vervallen of  
werden aangepast maar er kwam ook  
een alternatief aanbod. 
In de loop van 2020 zijn er door verschillende  

organisaties, waaronder Welzijn Bloemendal  

allerlei alternatieve activiteiten georganiseerd zoals 

kaartenacties en kleinschalige ontmoetingen. 

Tijdens de zomer zijn alle vaste bezoekers van Welzijn 

Bloemendaal wekelijks gebeld om eenzaamheid te 

doorbreken en in het Bloemendaalse magazine ‘Bee’ 

verscheen een uitgebreid artikel over eenzaamheid. 

In de week tegen eenzaamheid heeft de projectgroep 

door de coronamaatregelen minder activiteiten  

dan gebruikelijk uit kunnen voeren. De volgende  

activiteiten zijn georganiseerd:

  een lezing door eenzaamheidsdeskundige  

Marijke Coert

  een gratis online training ‘creatief leven’  

voor eenzame inwoners

  een speciaal opgetuigde (ge)bakfiets deed  

een ronde langs instellingen voor ouderen en 

deelde in alle dorpskernen koffie met wat lekkers uit. 

3. SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
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Summerschool
Bloemendaalse jongeren helpen jonge statushouders 

met taalles op Zomerschool. Vanwege de coronamaat-

regelen liepen veel kwetsbare kinderen het risico om 

leerachterstanden te ontwikkelen. Dankzij een subsidie 

van het Rijk (€ 10.000) konden we in de zomer van 2020 

een Zomerschool organiseren. Naast het leren was een 

ander belangrijk doel de kinderen de gelegenheid te 

geven de gemeente beter te leren kennen en nieuwe 

contacten op te doen. De Zomerschool is gedurende 

vier weken, twee dagdelen per week georganiseerd 

door de jongerenwerker van Welzijn Bloemendaal en 

circa tien vrijwilligers. Er deden 12 kinderen mee.

Toegankelijkheid
Gemeenten zijn vanuit het VN-verdrag Handicap 

verplicht om te werken aan geleidelijke verwezenlijking 

van het verdrag op de beleidsterreinen waar  

zij verantwoordelijk voor zijn. Dit betekent dat bij  

de ontwikkeling van nieuw beleid personen met  

een handicap of organisaties die hen vertegenwoor-

digen betrokken zijn. 

In 2020 heeft de projectgroep toegankelijkheid  
een actieplan en rapport opgesteld: ‘de tussentijdse 
balans’. In dit rapport is beschreven wat er  

in de afgelopen 10 jaar op het gebied van toeganke-

lijkheid is gebeurd en er wordt omschreven  

wat nog moet gebeuren. 

3. SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
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De projectgroep heeft vanwege de corona-

maatregelen minder activiteiten uit kunnen  

voeren. De volgende activiteiten zijn gerealiseerd  

of in gang gezet: 

  Start maandelijks inloopspreekuur  

bij Welzijn Bloemendaal. 

  De leden van de projectgroep toegankelijkheid 

Bloemendaal hebben een verkennend gesprek 

gevoerd met de werkgroep toegankelijkheid  

in Heemstede.

  In de week van de toegankelijkheid 2020 hebben 

leden van de projectgroep samen met de Boa’s  

met een flyercampagne aandacht gevraagd  

voor fout parkeren in Bennebroek. 

  Monitor VN-verdrag: onderzoek naar toeganke-

lijkheid met behulp van digitale vragenlijsten.  

Deze activiteit loopt in 2021 door.

  De gemeentelijke website is onderzocht op  

digitale toegankelijkheid. De uitkomsten zijn  

geanalyseerd en uitgewerkt. 

  In de wijk Veen en Duin is vanwege herprofilering 

van de wijk door de projectgroep geschouwd en 

advies uitgebracht aan de aannemer en gemeente. 

Activiteiten Fit-Inn 
Op het terrein van GGZ inGeest in Bennebroek is sinds 

enkele jaren de Fit-Inn gevestigd. Een sportcentrum 

waar activiteiten voor inwoners met een psychische 

kwetsbaarheid worden aangeboden. De gemeente 

verleent subsidie aan Haarlem Effect voor  

het uitvoeren van deze (sport) activiteiten.

De activiteiten in de Fit-Inn werden beperkt door de 
coronamaatregelen. Er is gezocht naar een alternatief 

in de vorm van een circuittraining die buiten in kleinere 

groepen kon worden aangeboden. Binnen de regel-

geving zijn passende trainingsprogramma’s naar 

inwoners gemaild, zodat zij thuis aan de slag konden. 

Trainingen voor medewerkers van Ecosol Effect via  

GGZ inGeest hebben vanwege de corona maatregelen 

niet plaatsgevonden. Alle partijen zijn dusdanig bezig 

geweest met het overeind houden en veilig houden van 

activiteiten en het beschermen van cliënten dat hier 

geen ruimte voor was.

Samenwerking met Welzijn Bloemendaal loopt goed. 
Welzijn Bloemendaal zorgt voor het verspreiden  

van de nieuwsmails van de Fit-Inn. Op deze wijze 

houden zij contact met de inwoners en kunnen  

zij hun signalerende rol blijven uitvoeren. 

Ondersteuning mantelzorg 
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om 

mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers dragen 

er aan bij dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen 

blijven wonen. In Zuid-Kennemerland is Tandem  

de organisatie die mantelzorgers ondersteunt  

in de breedste zin van het woord.

Tandem zet in op PR om mantelzorgers te attenderen 
op ondersteuningsmogelijkheden.
Aan alle mantelzorgers in de gemeente Bloemendaal  

is een kaart gestuurd om hen een hart onder de riem  

te steken en hen te attenderen op de mogelijkheid  

tot lotgenotencontact via WhatsApp. Daarnaast heeft 

Tandem extra Nieuwsflitsen uitgebracht en advertenties 

in kranten geplaatst. Ook heeft Tandem in de Week  

van de Jonge Mantelzorger meegedaan met  

de landelijke campagne #Deeljezorg. Tijdens deze 

campagne heeft Tandem bij organisaties en  

mantelzorgers aandacht gevraagd voor jonge  

mantelzorgers en hen opgeroepen hun zorg te delen. 

Tandem heeft een eigen spreekuur op de locaties  

van Welzijn Bloemendaal in Bennebroek en 

Bloemendaal. Hiermee geeft Tandem een extra  

impuls aan haar zichtbaarheid en bereikbaarheid  

voor mantelzorgers en professionals.

3. SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
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Inzet van Respijtzorg via hulp van een vrijwilliger, 
dagbesteding of logeerzorg. In januari is Tandem van 

start gegaan met de pilot logeerzorg. In deze pilot 

waren twee planbare logeerbedden beschikbaar voor 

naasten van mantelzorgers, te reserveren via Tandem. 

Beide logeerbedden bevinden zich in een verpleeg-

huissetting. Helaas zijn deze bedden gesloten in 

verband met corona en is de pilot voor 2020 stopgezet.

Vanwege corona ging de dag van de Mantelzorg  
niet door. 
Tandem heeft daarom een Week van de Mantelzorg 

georganiseerd, met meerdere kleinschalige workshops 

voor mantelzorgers, variërend van een workshop 

creatief schilderen, tot een lezing filosofie of een 

workshop mindfulness. Deze workshops zijn allemaal 

digitaal aangeboden.

Covid-19 testen aan huis voor mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen hun verzorgde niet altijd 

makkelijk alleen thuislaten. Tandem heeft daarom in 

samenwerking met de GGD Kennemerland, Zorgbalans 

en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, 

Velsen en Zandvoort georganiseerd dat mantelzorgers 

die het huis niet kunnen verlaten thuis getest kunnen 

worden op Covid-19. Mantelzorgers hebben hiervan 

dankbaar gebruik gemaakt.

Controle GGD kinderopvang 
Alle voorzieningen voor kinderopvang (kinderdag-

verblijf, gastouderopvang, buitenschoolse opvang) 

moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Toezichthouders 

van GGD Kennemerland zien, in opdracht van  

de gemeente, toe op de naleving van deze eisen. 

Er zijn in 2020 minder inspecties uitgevoerd  
als gevolg van corona. 
Dit resulteerde in een onderschrijding van het budget. 

De kinderopvang heeft vanaf medio maart 2020 

meerdere malen haar deuren moeten sluiten. Tijdens 

deze sluiting heeft er geen regulier toezicht plaatsge-

vonden. Er was alleen capaciteit beschikbaar voor 

signaal gestuurd- en incidenteel toezicht. Voor de reste-

rende periode van 2020 is het regulier toezicht uitge-

voerd op basis van prioritering (risicoprofiel). Hierover 

zijn regionaal afspraken gemaakt met GGD 

Kennemerland.

Regionale subsidies
Een aantal instellingen in Zuid-Kennemerland heeft 

voor het uitvoeren van de werkzaamheden een 

regionale schaal nodig. Bloemendaal verleent samen 

met andere gemeenten subsidie aan organisaties die 

Wmo gerelateerde zorg en ondersteuning bieden aan 

de inwoners van de gemeenten in Zuid-Kennemerland. 

Deze instellingen zorgen voor een toegankelijk, 
regionaal aanbod aan algemene voorzieningen. 
Het doel is maatschappelijk kwetsbare groepen  

– zoals (verstandelijk) gehandicapten en cliënten 

geestelijke gezondheidszorg – in staat te stellen eigen 

regie te voeren en zelfstandig te blijven functioneren. 

Het gaat om voorlichting, informatie en advies,  

groepsactiviteiten en lichte vormen van (preventieve) 

ondersteuning, waarvoor geen indicatie nodig is.  

In 2020 zijn subsidies verstrekt aan Arkin/Roads  

(inloopfunctie GGZ), RIBW (inloopfunctie GGZ) en 

Stichting de Baan (vrijetijdsactiviteiten voor  

deelnemers met een verstandelijke beperking).

3. SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
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Welzijn Bloemendaal 
Welzijn Bloemendaal is een algemene welzijnsvoor-

ziening voor alle inwoners van de gemeente 

Bloemendaal. Welzijn Bloemendaal biedt een breed 

ondersteuningsaanbod op het gebied van de Wmo, 

ouderenadvies, sociaal-cultureel werk, vervoers-

diensten, Wonenplus en jongerenwerk. 

Er zijn alternatieve programma’s ontwikkeld door het 
vervallen van activiteiten door corona.
Toen duidelijk werd dat de maatregelen langer  

zouden duren, zijn middelen en menskracht 

aangewend voor alternatieve programma’s:

  In plaats van de ‘open eettafels’ werden  

maaltijden bij mensen bezorgd; 

  Belprogramma’s zijn opgezet om in contact te blijven 

met de deelnemers van de verschillende activiteiten; 

  De duofiets werd met een scherm ‘coronaproof’ 

gemaakt;

  De wekelijkse ‘koffie-uurtjes’ werden vervangen  

door een ‘Telebakkie’ (met meerdere mensen 

tegelijkertijd bellen);

  ‘Buurtwandelcirkels’ zijn opgezet: een korte  

wandeltocht in eigenbuurt met buurtgenoten;

  Voor jongeren werden veel buitenactiviteiten 

georganiseerd en online diverse game competities. 

Er is geïnvesteerd in duurzaamheid. De twee  

dieselbussen werden vervangen door drie elektrisch 

aangedreven exemplaren. Twee daarvan worden 

ingezet vanuit dorpskern Bloemendaal, de derde  

vanuit Bennebroek. Ook vervoer naar vaccinatie-

locaties is georganiseerd.

De huisvesting is nader onder de loep genomen.  
Het monumentale pand aan de Bloemendaalseweg 

wordt mogelijk verruild voor een plek in de huidige 

bibliotheek. Eind 2020 is hiervoor een intentieovereen-

komst tussen de bibliotheek en Welzijn Bloemendaal 

getekend. Als alle seinen op groen staan vindt 

verhuizing in de zomer van 2021 plaats. Dit geldt  

ook voor het huidige WMO loket Bloemendaal dat  

nu op de Bloemendaalseweg is gehuisvest.

In 2020 is de dorpscoördinatie Zorg en Welzijn, 
naast Vogelenzang en Bennebroek, ook uitgerold  
in Overveen, Aerdenhout en Bloemendaal. Iedere 

dorpskern heeft een dorpscoördinator. Per dorpskern  

is gestart met een dorpsbreed overleg in de vorm van 

een denktank die een paar keer per jaar bijeenkomt. 

Veilig Thuis 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk 

voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishan-

deling. Het Advies- en Meldpunt kindermishandeling 

en het steunpunt Huiselijk Geweld zijn samengegaan 

in de organisatie Veilig Thuis. 

Veilig Thuis maakt per 1 januari 2020 onderdeel uit van 

de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De stichting 

VT is opgeheven. De wettelijk taken van Veilig Thuis zijn:

  advies geven;

  meldingen in ontvangst nemen;

  onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van 

huiselijk geweld of kindermishandeling;

  zo nodig vervolgstappen nemen door overdracht 

naar vrijwillige hulp, de raad voor de kinderbe-

scherming of melding doen bij de politie;

  terugkoppeling aan de melder(s).
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In 2019 heeft VT 58 adviezen gegeven en 93 meldingen 

ontvangen die betrekking hebben (gehad) op 

inwoners van de gemeente Bloemendaal. De cijfers van 

2020 zijn nog niet bekend.

In 2020 is de regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’ 
opgesteld. Deze visie bepaalt de koers voor de aanpak 

van huiselijk geweld voor de jaren 2020-2024. In 2021 

gaan we aan de slag met de lokale vertaling van deze 

visie in een actieprogramma. 

Vrijwilligerswerk 
Het VWC Haarlem werkt voor de gemeenten 

Bloemendaal en Haarlem. In 2020 is een deel van de 

activiteiten specifiek voor Bloemendaal uitgevoerd. 

Een ander deel, waaronder de activiteiten van de 

online vacaturebank en vrijwilligersacademie, wordt 

gezamenlijk voor beide gemeenten aangeboden. 

De coronacrisis heeft een flinke wissel op  
de inwoners en (vrijwilligers) organisaties in 
Bloemendaal getrokken. Niet alleen het verlies  

van familieleden en naasten drukte zwaar op de 

Bloemendalers, maar ook dagelijkse dingen zoals 

boodschappen doen en sociale activiteiten onder-

nemen waren moeilijk. Het Vrijwilligerscentrum  

had er de handen vol aan om hun dienstverlening 

(beperkt) te kunnen blijven aanbieden en de  

vrijwilligers aan zich te blijven binden. 

Met de campagne #Coronahulp: Durf te vragen!  

heeft het VWC in samenwerking met de gemeente 

Bloemendaal en Welzijn Bloemendaal er alles  

aan gedaan om de Bloemendaalse samenleving 

verder te helpen. 

Overige activiteiten in 2020
  Via de Vrijwilligersacademie werden online 

trainingen en workshops voor beroepskrachten en 

vrijwilligers-coördinatoren georganiseerd.

  Het beheer en onderhouden van de website 

‘BloemendaalSamen’. 

  Vanwege de coronamaatregelen kon het jaarlijkse 

vrijwilligersfeest niet doorgaan. In plaats daarvan 

kregen 300 vrijwilligers op verschillende locaties  

in de gemeente een verwentasje aangeboden. 

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Maatschappelijke begeleiding is een wettelijke taak 

van de gemeente uit de Wet inburgering. Asiel status-

houders worden vanaf het begin bijgestaan bij hun 

vestiging in de gemeente. 

Stichting Vluchtelingenwerk  
begeleidt asielstatushouders
Bij de eerste opvang in de gemeente en het  

integreren in de nieuwe leefomgeving worden  

asielstatushouders bijgestaan door een maatschap-

pelijk begeleider. Dit is een vrijwilliger die onder leiding 

van een teamleider een gezin 1,5 jaar begeleidt. 

Extra trajecten
Het aantal te huisvesten statushouders was in 2020 

volgens de reguliere taakstelling 17 personen.  

De achterstand op 1 januari 2020 was 42 personen. 

Totaal moesten er 59 personen gehuisvest worden.  

Er zijn totaal 30 personen gehuisvest in 10 woningen. 

Vanwege het inhalen van de taakstelling zette 

Vluchtelingenwerk zich extra in. Omdat het in 2020  

niet helemaal gelukt is om de taakstelling in te lopen, 

vergt in 2021 extra inspanning. 
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Veranderopgave inburgering
Met de komst van het nieuwe inburgeringstelsel krijgt 

de gemeente de regie weer terug op de inburgering. 

Tot die tijd vraag de minister gemeenten om mensen 

die tussen wal en schip vallen te ondersteunen. 

Extra inzet voor de ‘ondertussengroep’
De groep inburgeraars die onder het huidige stelsel 

vallen wordt de ‘ondertussengroep’ genoemd. 

Het ministerie van Sociale Zaken heeft om deze groep 

een impuls te geven extra middelen beschikbaar 

gesteld in 2019 en 2020. Vanwege de achterstand in de 

taakstelling is de ‘ondertussengroep’ in Bloemendaal 

nog niet heel groot. Er is tot nu toe 1 taalboost en 

empowerment georganiseerd voor vrouwen. Alle status-

houders die in 2020 en 2021 naar de gemeente komen 

vallen nog onder het oude stelsel. Hen moeten we ook 

extra gaan ondersteunen. De budgetten die resteren 

uit 2019 en 2020 zullen wij daarvoor willen inzetten. 

Wet inburgering
In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen  

gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk 

de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. 

Meedoen is immers de beste weg naar een  

succesvolle inburgering. Daarbij staan maatwerk  

en snelheid centraal.

Wet inburgering voorbereid,  
maar ingangsdatum is verschoven
In 2020 is de nieuwe Wet inburgering voorbereid.  

Hierin staat dat gemeenten weer de regie over inbur-

gering krijgen. Vooruitlopend op deze nieuwe wet 

hebben gemeenten in 2020 extra middelen van het Rijk 

ontvangen voor de ondersteuning en begeleiding van 

inburgeraars. Met dit extra geld moeten we de huidige 

inburgeraars naar een hoger taalniveau begeleiden, 

waardoor een betere kans op werk ontstaat.  

Eind 2020 is bekend geworden dat de ingangsdatum 

van de wet is verschoven naar 1 januari 2022. 

3. SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

Tabel 3: Samenvattend financieel overzicht 

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Samenkracht en burgerparticipatie € 155.345 € 143.456 € 188.109 € 207.432

Ondersteuning mantelzorg € 64.451 € 65.758 € 67.079 € 55.000

Controle GGD kinderopvang € 70.268 € 33.422 € 71.862 € 60.718

Subsidie maatschappelijk werk € 80.005 € 78.209 € 85.258 € 114.429

Regionale subsidies € 78.350 € 51.333 € 96.098 € 75.926

Subsidie Welzijn Bloemendaal € 761.882 € 754.693 € 768.091 € 738.282

Lokale subsidies € 9.438 € 5.576 € 5.647 € 7.581

Subsidie Veilig Thuis € 250.100 € 223.198 € 228.327 € 116.173

Vrijwilligerswerk € 97.042 € 92.218 € 92.733 € 89.466

Maatschappelijke begeleiding statushouders € 63.379 € 37.150 € 26.000 € -

Veranderopgave inburgering € 15.000 € 5.208 € 0 € -

Inburgeringswet € 46.604 € 1.937 € 0 € -
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JEUGD

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland 
CJG Kennemerland verzorgt de toegangstaken 

jeugdhulp, biedt preventieve groepsactiviteiten en is 

met een CJG Coach uit het Bloemendaals team op 

alle Bloemendaalse scholen aanwezig. 

In 2020 heeft het CJG 23 dossiers meer  
begeleid dan in 2019
Het CJG geeft aan dat er meer instroom in 2020 was 

dan in 2019. Dit is te verklaren doordat herkenbaarheid 

en zichtbaarheid van het CJG in Bloemendaal is 

vergroot. Daarnaast heeft het CJG gewerkt aan  

de kwaliteit van de dossiers door in samenwerking  

met o.a. gedragswetenschappers vaker af te wegen  

of CJG betrokkenheid nog noodzakelijk is. 

In 2020 hebben de praktijk ondersteuners  
jeugdhulp (POH) 88% van de hulpvragen  
zonder doorverwijzing opgepakt.
In totaal zijn er in 2020 88 aanmeldingen bij POH’ers 

binnen gekomen. Voorheen werden cliënten  

met deze aard van problematiek veelal naar  

specialistische zorg doorverwezen. Nu werden  

slechts 7 aanmeldingen doorverwezen naar basis-  

of specialistische GGZ en 2 naar het CJG. 

Jeugdbeleid preventief
Een belangrijke manier om de toestroom naar  

gespecialiseerde jeugdhulp te beperken is  

het inzetten van preventie. Naast de inzet van  

het CJG is er apart budget dat ingezet wordt  

voor andere preventieve activiteiten.

In 2020 hebben we de laatste stappen gezet  
naar het volledig overzetten van preventieve 
jeugdhulp naar CJG Kennemerland. 
2020 was daarmee het laatste jaar dat de gemeente 

Bloemendaal rechtstreeks en via de scholen financiële 

banden had met OOK Pedagogisch. Ook deze  

collectieve preventieve inzet verloopt vanaf 2021 

volledig via CJG Kennemerland.

De subsidie die CJG Kennemerland ontvangt kan  

niet volledig onder bovenwettelijk geschaard worden, 

aangezien het CJG voor de gemeente Bloemendaal 

ook de toegangsfunctie (doorverwijzen naar specialis-

tische jeugdzorg) vervult. 

4. WIJKTEAMS
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WMO

Wmo-loket
Het Wmo-loket fungeert als brede toegang voor 

aanvragen in het kader van de Wmo en vervult  

de adviesrol op het gebied van zorg en welzijn. 

In 2020 zijn in totaal 577 nieuwe meldingen  
(hulp vragen) behandeld. Van deze nieuwe  

meldingen resulteerde 388 hulpvragen (67%) in een 

advies voor een maatwerkvoorziening. Voor de overige  

189 meldingen (33%) werd geen advies gegeven  

voor een maatwerkvoorziening, omdat een andere 

oplossing gevonden is. Daarnaast gaf het Wmo-loket 

293 herindicaties, 68 meldingen werdeningetrokken.

Er zijn in 2020 ten opzichte van 2019 29% minder  

nieuwe meldingen gedaan door inwoners.  

Drie mogelijke redenen:

  De impact van corona en de hieruit voortvloeiende 

maatregelen. Vanaf de start van de coronamaatre-

gelen (maart 2020) is een enorme afname in nieuwe 

meldingen te zien.

  In 2019 zijn veel inwoners vanwege de invoering van 

het abonnementstarief overgestapt van particuliere 

hulp naar een vorm van ondersteuning vanuit de 

Wmo.

  Per 2020 is de toegang tot Wmo aangescherpt. 

Loketmedewerkers doen een scherpere uitvraag, 

waardoor inwoners eerder besluiten om de 

voorziening of zorg zelf te regelen met behulp van 

voorliggende voorzieningen.

In 2020 bedroeg de totale vaste formatie van  
het Wmo-loket 5,2 fte. Deze formatie bestaat uit 

Wmo-consulenten en de gemeentelijk coördinator.  

De Wmo-consulenten zijn medewerkers van de IASZ, 

Welzijn Bloemendaal, RIBW en Zorgbalans. Deze  

consulenten voeren ‘keukentafelgesprekken’ met 

inwoners, stellen een gespreks- en onderzoeksverslag 

op én voorzien de inwoner van advies. De gemeentelijk 

coördinator is eindverantwoordelijk en heeft mandaat 

om besluiten te nemen.

De IASZ draagt, naar aanleiding van het afgegeven 

besluit, zorg voor de administratieve processen.  

Deze bestaan uit:

  het opstellen van beschikkingen; 

  het aanmelden van de inwoner bij zorgaanbieders;

  het aanmelden van de inwoner bij de Sociale 

Verzekeringsbank bij de verstrekking van een 

persoonsgebonden budget (PGB);

  het aanmelden bij het CAK voor de vaststelling  

van de eigen bijdrage; 

  uiteindelijke betalingen na controle van de facturen.

Sociaal Team 
Het Sociaal Team besteedt aandacht aan inwoners 

die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving  

vormen en bestaat uit deelnemers van verschillende 

organisaties. Het doel van het Sociaal Team is om 

inwoners die niet meer aan de samenleving kunnen  

of willen deelnemen de juiste ondersteuning  

te bieden, eventueel met inzet van bemoeizorg  

en (extreme) overlast in woonsituaties aanpakken  

en waar mogelijk wegnemen.

Per 2020 is het samenwerkingsconvenant  
ondertekend door alle deelnemende partijen.  
In het samenwerkingsconvenant staan afspraken 

vastgelegd over de samenwerking en de verwerking 

van persoonsgegevens. 

Deelnemers aan het team zijn: politie, woningcorpo-

raties, Stichting MEE & de Wering, de GGD (FACT & ACT), 

RIBW, Wmo-loket Bloemendaal, een beleidsambtenaar 

Openbare orde en veiligheid en de IASZ. Het Sociaal 

Team komt één keer per zes weken bij elkaar voor 

overleg. Hier wordt casuïstiek besproken en wordt 

afgestemd welke partij(en) actie ondernemen.

4. WIJKTEAMS
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Wmo-raad
De adviesraad Wmo sociaal domein Bloemendaal is 

een adviesorgaan dat het college gevraagd en 

ongevraagd advies geeft over beleid en de uitvoering 

daarvan. Zij richten zich op onderwerpen binnen de 

Wmo en aanverwante onderwerpen. Om een advies te 

kunnen geven verzamelt de Wmo-raad ervaringen, 

meningen en suggesties vanuit de Bloemendaalse 

samenleving en geeft op die manier vorm aan burger-

participatie binnen het sociaal domein.

De Wmo-raad richtte zich in 2020 op de onderwerpen 
eenzaamheid, ouderenbeleid en mantelzorg.
Deze onderwerpen sluiten aan bij de speerpunten uit 

het beleidsplan sociaal domein 2019-2022. De Wmo 

raad heeft met inwoners en partijen gesproken over 

deze onderwerpen (o.a. Tandem, Welzijn Bloemendaal) 

en volgden cursussen en webinars die een relatie 

hebben met de genoemde onderwerpen. De onder-

werpen hebben in 2020 nog niet geleid tot een 

concreet advies aan het college. 

De Wmo-raad gaf gevraagd en ongevraagd advies. 
Zij adviseerde onder andere over het jaarverslag 

sociaal domein, de opening van de Wmo-loketten 

tijdens corona en de organisatorisch herinrichting van 

het Wmo-loket.

Maatschappelijke ondersteuning algemeen 
Op deze algemene post zijn de volgende uitgaven 

geboekt:

  Abonnement Stimulansz  
Voor toelichting op wetteksten, jurisprudentie en 

praktische informatie over het Sociaal Domein.

  Uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek  
Wmo en Jeugd 2019 
De gemeente Bloemendaal is op grond van de Wmo 

2015 en de Jeugdwet verplicht om jaarlijkse een 

cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Dit 

onderzoek richt zich op inwoners (en ouders van 

kinderen onder de 12 jaar) die gebruik maken van 

een voorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet. Daarbij 

wordt onderzocht hoe zij het contact met de 

gemeente en de kwaliteit van de geleverde 

ondersteuning ervaren. In 2020 is dit onderzoek 

uitgevoerd door onderzoeksbureau Zorgfocuz.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE  
& de Wering 
De gemeente is verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid van een onafhankelijk 

cliëntondersteuner. Deze taak is belegd bij MEE  

& de Wering. Cliëntondersteuning bestaat uit 

informatie, advies en korte ondersteuning  

die inwoners helpt zo zelfredzaam mogelijk te zijn  

en de daarvoor benodigde zorg en ondersteuning  

te vinden en te krijgen.

4. WIJKTEAMS

Tabel 4: Samenvattend financieel overzicht 

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Centrum voor Jeugd en Gezin (materiele uitgaven) € 46.247 € 37.192 € 40.808 € 46.422

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland (toegangstaken etc.) € 527.209 € 517.726 € 498.186 € -

Preventief jeugdbeleid € 55.770 € 47.481 € 69.840 € 142.920

Jeugd algemeen € 764 € 2.731 € 5.500 € 27.726

Maatschappelijke ondersteuning € 35.490 € 26.281 € 63.646 € 129.869

Wmo-loket € 239.176 € 155.950 € 158.901 € 102.464

Wmo-raad € 12.725 € 10.778 € 6.630 € 0
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5. INKOMENSREGELINGEN

Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ
Vanuit deze wetten wordt financiële bijstand  

verleend aan mensen met geen of te weinig  

inkomen of vermogen. 

In 2020 ontvingen gemiddeld 231 inwoners per maand 

een uitkering. Dit is 10% meer dan in 2019. Door de 

coronacrisis verloren vooral veel jongeren hun baan  

en moesten een beroep doen op bijstand.

Inkomensvoorzieningen BBZ
Vanuit deze wet kunnen (startende) zelfstandigen 

ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij  

het opstarten van hun bedrijf of hulp bij (tijdelijke) 

financiële problemen.

In 2020 zijn 6 zelfstandigen geholpen met het opzetten, 

voortzetten of beëindigen van hun eigen bedrijf. 

Gebundelde uitkering (BUIG)
De inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en  

de inkomensvoorziening voor levensonderhoud BBZ 

worden apart gefinancierd door het rijk door middel 

van de gebundelde uitkering BUIG. De totale lasten in 

2020 waren € 2.872.238 en de baten waren € 2.979.916 

wat resulteert in een overschot van € 107.677.  

Daarnaast zijn er onderzoekskosten gemaakt voor  

de inkomensvoorziening BBZ voor €14.788 welke  

niet door het BUIG budget worden vergoed.

Inkomensvoorziening TOZO
Vanuit de Tijdelijke ondersteuningsregeling voor 

zelfstandig ondernemers (TOZO) is financiële bijstand 

verleend aan ondernemers die getroffen zijn door de 

coronacrisis. De gemeente voert deze regeling uit.

Levensonderhoud en bedrijfskrediet
Ondernemers die vanwege de coronacrisis geen 

inkomen meer hebben uit hun bedrijf krijgen een 

uitkering op bijstandsniveau voor de kosten van levens-

onderhoud. Voor doorlopende onvermijdbare bedrijfs-

lasten is ook een lening van maximaal € 10.157 mogelijk. 

Vanaf Tozo 2 wordt rekening gehouden met het 

inkomen van de partner. Wanneer het gezamenlijk 

inkomen lager is dan de bijstandsnorm is er recht op 

een aanvullende uitkering. In totaal is er in 2020  

voor €3.088.711 aan TOZO levensonderhoud en  

TOZO bedrijfskrediet verstrekt aan ondernemers.  

Deze uitgaven worden vergoed door het rijk.

Tijdelijke regeling
De Tozo is een tijdelijke regeling die meerdere  

keren verlengd is. Er zijn inmiddels 4 tranches,  

waarvan 3 in 2020 vielen.

Aantallen per tranche
  Tozo 1: 454 uitkeringen  

(1 maart 2020 t/m 31 mei 2020)

  Tozo 2: 119 uitkeringen  

(1 juni 2020 t/m 30 september 2020)

  Tozo 3: 106 uitkeringen  

(1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

  Bedrijfskrediet 49 leningen. 

In Bloemendaal zijn in 2020 482 ondernemers/zelfstan-

digen ondersteund met een Tozo uitkering levenson-

derhoud. Daarnaast is aan 40 ondernemers één of 

meerdere leningen bedrijfskapitaal verstrekt. 
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Kinderopvang (met een) sociaal medische indicatie 
Als mensen door lichamelijke, psychische  

of sociale problemen (tijdelijk) niet volledig voor  

hun kind(eren) kunnen zorgen wordt vaak kinder-

opvang georganiseerd. 

Geen recht op kinderopvangtoeslag
Als een ouder niet werkt is er geen recht op kinder-

opvangtoeslag. Met een sociaal-medische indicatie 

(SMI) voor kinderopvang is een financiële bijdrage  

van de gemeente mogelijk. Gedurende de opvang-

periode kan de ouder werken aan verbetering  

van de gezondheid en de zorg en opvoeding 

daarnaast zelfstandig uitvoeren. 

In 2020 hebben 5 ouders gebruik gemaakt van  

de SMI regeling en een vergoeding gekregen. 

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand wordt verstrekt aan mensen  

met een laag inkomen die bijzondere noodzakelijke 

kosten hebben. 

In 2020 is aan 140 mensen incidentele bijzondere 

bijstand verstrekt. 55 personen hebben periodiek 

bijzondere bijstand gekregen. 

Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is bedoeld voor inwoners  

die zoveel schulden hebben dat ze in de problemen 

kunnen) raken. Schuldhulpverlening heeft als doel  

het voorkomen en verhelpen van problematische 

schulden. De uitvoering van schuldhulpverlening 

wordt ingekocht bij de gemeente Haarlem. 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024  
‘Samen tegen schulden’ vastgesteld.
Eind 2020 is het beleidsplan vastgesteld. Hierin is 

besloten tot een ‘aanpak vroegsignalering schulden’. 

Daarnaast wordt aanvullende dienstverlening 

beschikbaar gesteld voor ondernemers. Ook voor 

jongeren met geldzorgen is extra aandacht. Ondanks 

Corona is het aantal trajecten schuldhulpverlening  

in 2020 niet toegenomen. De verwachting is dat  

dit nog wel gaat komen. Hiermee is in het beleidsplan 

rekening gehouden.

In 2020 hebben 59 huishoudens een vorm van  

schuldhulpverlening gehad. 

Minimabeleid
Via het minimabeleid komen inwoners met weinig 

inkomen en vermogen in aanmerking voor vergoe-

dingen voor bijvoorbeeld sport of cultuur. Voor 

kinderen is er daarnaast een regeling voor school-

kosten, huiswerkbegeleiding/bijles/examentraining, 

een fiets en een computer.

Het minimabeleid is bedoeld om inwoners met  

een laag inkomen en hun kinderen te laten  

participeren in de maatschappij.

In Bloemendaal zijn de volgende aantallen gesteund 

via het minimabeleid:

  67 kinderen voor schoolkosten (64 in 2019)

  75 kinderen via de regeling Eropuit (81 in 2019)

  108 volwassenen via de regeling Eropuit (112 in 2019)

  15 kinderen voor de aanschaf van een computer  

(12 in 2019)

  14 kinderen voor de fietsregeling (12 in 2019)

  154 personen voor de kosten van een aanvullende 

ziektekostenverzekering (152 in 2019)

  121 kinderen met een kledingcadeaukaart  

(126 in 2019)

5. INKOMENSREGELINGEN
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Fraudebestrijding
Het doel van fraudebestrijding is het voorkomen  

en opsporen van uitkeringsfraude. 

Handhavings-en sociale recherchediensten 
ingekocht
De afdeling Handhaving van de gemeente  

Haarlem assisteert bij complexe zaken:

  Huisbezoeken

  Confrontatiegesprekken

  Internetonderzoeken

Zij voeren ook onderzoeken uit bij vermoedens van 

fraude. De activiteiten hebben ertoe bijgedragen dat 

bij twijfel de rechtmatigheid van uitkeringsverstrekking 

of uitkeringsaanvragen kan worden vastgesteld. Als 

gevolg hiervan kunnen uitkering zo nodig worden 

herzien, beëindigd of rechtmatig worden verstrekt.  

5. INKOMENSREGELINGEN

Tabel 5: Samenvattend financieel overzicht  

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ, BBZ starters € 90.000 € 107.678 -/- € 37.289 -/- € 927-/-

Inkomensvoorzieningen BBZ € 15.000 € 14.788 € 2.744 € 4.934

Tijd.overbrug.reg.zelfstandig ondernemers (TOZO) € 230.000 -/- € 298.035 -/- € - € -

Inkomensvoorzieningen overig € 14.000 € 7.055 € 19.862 € 18.933

Bijzondere bijstand € 220.000 € 173.703 € 203.786 € 176.657

Schuldhulpverlening € 59.000 € 41.582 € 66.492 € 68.139

Minimabeleid € 151.200 € 127.061 € 112.617 € 110.621

Fraudebestrijding € 25.000 € 25.315 € 24.673 € 24.309
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Begeleide participatie
Het gaat om kosten voor de sociale werkvoorziening. 

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld  

voor mensen die door een lichamelijke, psychische  

of verstandelijke handicap niet onder normale 

omstandigheden kunnen werken. 

Sinds 1 januari 2015 kunnen geen mensen  

meer instromen in de Wsw. Mensen met een 

Wsw-dienstverband behouden hun rechten  

en plichten. Op 31 december 2020 werkten  

29 personen in een Wsw-dienstbetrekking. 

Ontwikkelingen in Paswerk/Participatiebedrijf
In 2020 kwamen de ontwikkelingen rondom  

het Participatiebedrijf in een stroomversnelling.  

De besluitvorming is voorbereid en in alle deel - 

nemende gemeenten was groen licht voor  

de oprichting van het bedrijf. Dit betekent dat de 

Gemeenschappelijke Regeling Paswerk en onderdelen 

van de Werkpas Holding worden samengevoegd.  

De focus van het Participatiebedrijf wordt de  

organisatie van en toeleiding naar betaald werk.

Participatiewet re-integratie
Het gaat om kosten die gemaakt worden om  

inwoners te ondersteunen en te begeleiden naar werk. 

De consulenten van de IASZ ondersteunen, samen  

met onder meer re-integratiepartners Agros,  

Pasmatch en Startbaan, uitkeringsgerechtigden  

bij het vinden van werk. 

De re-integratie-activiteiten leidden ertoe dat uitkerings-

gerechtigden een (parttime) baan hebben gevonden 

en minder of niet uitkeringsafhankelijk zijn geworden.  

In Bloemendaal zijn 19 uitkeringen beëindigd omdat  

er werk is gevonden. Daarnaast zijn er 45 mensen in 

Bloemendaal met parttime werk naast de uitkering.

Parttime werken gestimuleerd met regeling en folder
Begin 2020 ging de raad akkoord met het extra  

stimuleren van parttime arbeid. Parttime werk is voor 

uitkeringsgerechtigden namelijk vaak een opstap  

naar fulltime werk en uitstroom uit de uitkering. Voor 

anderen kan parttime werk, vanwege persoonlijke 

omstandigheden, het maximaal haalbare zijn. 

Uitkeringsgerechtigden die parttime werken, mogen 

tijdelijk een deel van het geld dat ze verdienen, houden. 

Dit wordt dus niet gekort op hun uitkering. We hebben 

deze regeling financieel aantrekkelijker gemaakt  

om het parttime werk te stimuleren. Er is voor de 

doelgroep ook flyer ‘parttime werken met een uitkering’. 

Hierin leggen we uit wat het betekent om parttime  

te werken naast de uitkering. In het raadsvoorstel  

is afgesproken om het resultaat van de versoepelingen 

na twee jaar te evalueren.

Nieuwe aanpak arbeidsmarkt opgesteld
Door de coronacrisis moeten we de re-  

integratie hulpverlening intensiveren en verbreden.  

De regio gemeenten in Zuid-Kennemerland en  

IJmond hebben hiervoor een aanpak opgesteld samen 

met UWV, werkgevers- en werknemers organisaties  

en het onderwijs. Dit is de Regionale Aanpak 

Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022. 

Deze aanpak bestaat uit regionale en lokale  

acties die bijdragen aan structurele oplossingen  

voor werkenden en werkzoekenden in de regio.  

De financiering komt onder meer vanuit de  

steunpakketten van het Rijk.

6. BEGELEIDE PARTICIPATIE EN ARBEIDSPARTICIPATIE     

26I N H O U D



Jongeren op weg geholpen vanuit project  
Jongeren in Beeld
Sinds 2019 is het wettelijk mogelijk rapporten te 

ontvangen met gegevens van jongeren tussen de  

23 en 27 jaar oud die ‘thuis zitten’. Dit zijn jongeren 

zonder startkwalificatie, inschrijving in het onderwijs, 

werk of uitkering. Vanuit het project ‘Jongeren in Beeld’ 

hebben wij deze jongeren actief benaderd en wanneer 

mogelijk hulp aangeboden. Een aantal jongeren  

blijkt geen hulp nodig te hebben, bijvoorbeeld 

vanwege een eigen bedrijf. Maar andere jongeren 

kunnen we echt helpen, bijvoorbeeld met een aanbod 

vanuit het RMC of door bemiddeling naar een baan.  

In 2021 zetten we dit project daarom voort.

6. BEGELEIDE PARTICIPATIE EN ARBEIDSPARTICIPATIE     

Tabel 6.1: Samenvattend financieel overzicht

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Begeleide participatie € 758.112 € 816.998 € 746.347 € 833.026

Participatiewet Re-integratie € 217.000 € 3.330* € 170.067 € 136.655

*Hierin is een teruggave van de belastingdienst verwerkt.
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Maatwerkvoorzieningen (Rolstoelen, vervoer- 
en woonvoorzieningen, parkeerkaarten)
Een maatwerkvoorziening is een product of dienst die 

op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijk-

heden van een inwoner is afgestemd. De maatwerk-

voorziening levert een passende bijdrage aan het 

realiseren van een situatie waarin de inwoner in staat 

wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie.

De uitgaven hebben betrekking op de volgende 

producten en diensten (Wmo):

  Hulpmiddelen voor het verplaatsen in en rondom 
de woning 
In 2020 zijn in totaal 426 voorzieningen in bruikleen 

verstrekt aan inwoners. Hieronder vallen:  

(elektrische) rolstoelen, fietsen, schootmobielen, 

buggy’s, etc. Het doel is dat de inwoner zich 

incidenteel of dagelijks kan verplaatsen over  

korte- en middellange afstanden.

  Vervoersvoorzieningen 
In totaal konden 1039 inwoners gebruik maken  

van het collectief vervoer. In 2020 zijn er 96 nieuwe 

vervoerspassen toegekend. Het collectief vervoer 

wordt ingezet als het verplaatsen op de lange 

afstand met openbaar vervoer, fiets of auto  

door beperkingen niet mogelijk is. Er wordt een 

maximum gehanteerd van 1500 km per jaar.  

De vraag naar collectief Wmo-vervoer is door  

corona vanaf maart 2020 sterk gedaald.  

Om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen  

en voldoende vervoerscapaciteit voor de  

toekomst te borgen hebben vervoerders een 

continuïteitsbijdrage (80% gemiddelde omzet) 

ontvangen, conform landelijke richtlijn.

  Woonvoorzieningen 
In 2020 waren er in totaal 165 woonvoorzieningen in 

bruikleen. De woonvoorziening is er om problemen 

die het normale gebruik van de woning door de 

persoon met beperkingen in de weg staan zodanig 

te verminderen dat de zelfredzaamheid wordt 

vergroot. Voorbeelden van woonvoorzieningen zijn 

trapliften, tilliften, toiletten, badkamervoorzieningen 

en drempelhulpen.

  Vervoersvoorzieningen adviezen/parkeerkaarten 
In 2020 zijn er 98 aanvragen voor een parkeerkaart 

toegekend en 6 afgewezen. De IASZ verzorgt de 

verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten en 

het geven van advies met betrekking tot de 

aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart of 

-plaats. Een aanvraag wordt altijd beoordeeld door 

een keuringsarts

De gemeente heeft hiervoor contracten met diverse 
partijen. Kersten Hulpmiddelenspecialist is vanaf half 

2020 de nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen, 

waaronder: rolstoelen, scootmobielen en fietsen. 

Trapliften worden geleverd door Otolift. RegioRijder 

verzorgt het collectief vervoer in de regio IJmond, 

Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. 

7. MAATWERKVOORZIENINGEN 18+

28I N H O U D



Inwoners hebben over de maanden april en mei 
2020 geen eigen bijdrage betaald. Dit heeft  

het Rijk besloten vanwege corona. Hierdoor liggen  

de inkomsten uit de eigen bijdrage significant lager 

dan het voorgaande jaar (2019). Voor het collectief 

vervoer betaalt de inwoner een eigen bijdrage  

op basis van het aantal kilometers van de rit. Dit tarief 

komt overeen met het tarief voor het openbaar vervoer. 

Voor de overige voorzieningen geldt het abonnements-

tarief van 19 euro per maand. 

7. MAATWERKVOORZIENINGEN 18+

Tabel 7: Samenvattend financieel overzicht 

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Rolstoelen € 227.000 € 103.338 € 43.869 € 174.225

Vervoersvoorzieningen € 350.000 € 533.145 € 588.843 € 353.799

Woonvoorzieningen € 227.000 € 522.766 € 365.406 € 148.918

Vervoersvoorzieningen adviezen/parkeerkaarten € 17.000 € 10.506 € 11.472 € 11.300

Eigen bijdragen € 7.500 -/- € 14.853 -/- € 36.229 -/- € 25.818-/-

29I N H O U D



LASTEN

Financiële regelingen Corona 
Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt  

om de financiële impact van de coronacrisis voor 

zorgaanbieders (en gemeenten) te beperken.  

Dit heeft geresulteerd in twee regelingen:
1  Meerkostenregeling
2  Continuïteitsbijdrage

De meerkostenregeling is bedoeld om aanbieders  
te compenseren voor extra directe kosten (bescher-
mingsmiddelen, extra personele inzet, etc.) als 
gevolg van corona. De regeling liep tot 1 januari 2021. 

De financiële middelen die de gemeente heeft 

ontvangen voor de meerkosten zijn toereikend geweest.

Aanvullend konden aanbieders een beroep doen op 

de continuïteitsbijdrage. Een omzetgarantie voor 

aanbieders om acute liquiditeitsproblemen te 

voorkomen en continuïteit van zorg en ondersteuning te 

borgen. Deze omzetgarantie was gebaseerd op de 

gemiddelde omzet van 2019 vermenigvuldigd met de 

indexatie voor 2020. Deze regeling liep tot 1 juli 2021. 

Huishoudelijke hulp (Zorg in natura en PGB) 
Als sprake is van een (dreigend) disfunctioneren  

van het huishouden kan huishoudelijke ondersteuning 

worden ingezet. De huishoudelijke ondersteuning  

is gericht op: 

  het wonen in een schoon en leefbaar huis; 

  het beschikken over boodschappen  

en/of maaltijden; 

  het beschikken over een schone was;

  het verzorgen van kinderen die tot het gezin 

behoren en thuis wonen. 

In 2020 ontvingen 585 personen huishoudelijke onder-

steuning (met of zonder begeleiding). In 2019 waren dit 

er 527. De huishoudelijke ondersteuning wordt geleverd 

door 14 gecontracteerde zorgpartners. Het Wmo-loket 

bepaalt welk resultaat behaald moet worden en geeft 

aan welke activiteiten hoe vaak moeten worden 

uitgevoerd. 

Vervolgens maakt de zorgaanbieder met de inwoner 

nadere afspraken over de inzet die zal worden geleverd.

Begeleiding (Zorg in natura en PGB)
Begeleiding bestaat uit twee producten: begeleiding 

groep (dagbesteding) en begeleiding individueel. De 

begeleiding heeft tot doel: het aanleren van vaardig-

heden of activiteiten, het bevordering of behoud van 

de zelfredzaamheid en/of het voorkomen van 

verwaarlozing.

In 2020 maakten 134 inwoners gebruik van indivi-
duele begeleiding en 116 inwoners gebruik van 
dagbesteding. De gemeente kent gekantelde  

voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. 141 inwoners 

(61 individuele begeleiding, 80 dagbesteding)  

maakte gebruik van een gekantelde voorziening en  

110 inwoners (74 individuele begeleiding, 36 dagbe-

steding) maakte gebruik van een maatwerkvoorziening. 

Bij beide voorzieningen wordt het aantal uren of 

dagdelen, in overleg met de betrokken zorgorganisatie, 

bepaald door het Wmo-loket.

Voor de gekantelde voorzieningen heeft de gemeente, 

op grond van de ‘Subsidieverordening algemene 

voorzieningen voor specifieke doelgroepen’, subsidieaf-

spraken gemaakt met vijf zorgpartijen. Met zorgpartijen 

die maatwerkvoorzieningen leveren heeft de gemeente 

contracten afgesloten.

8. MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
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Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang/
beschermd wonen 
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor 

beschermd wonen, maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang. De financiering en uitvoering van 

deze taken loopt via de centrumgemeenten. In onze 

regio wordt deze rol van centrumgemeente vervult 

door gemeente Haarlem.

Per 1 januari 2023 worden de middelen voor 
beschermd wonen rechtstreeks uitgekeerd aan alle 
gemeenten, dus ook aan Bloemendaal. Het Rijk 

verplicht regionale samenwerking. Dit bekent dat 

gemeenten uit de regio samenwerkingsafspraken 

moeten maken. Bloemendaal heeft in 2020 samen  

met gemeenten uit de regio flinke stappen  

gezet ter voorbereiding op de doordecentralisatie.  

Er zijn verschillende toekomstscenario’s  

uitgewerkt voor:

  de gewenste samenwerking(svorm) in de regio;

  het onderscheid tussen regionale- en lokale 

voorzieningen;

  de toegang;

  de financiering en inkoop van de gezamenlijke 

(regionale) voorzieningen.

Tegemoetkoming bij chronische ziekte 
of handicap (Wtcg)
Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een 

tegemoetkoming wanneer zij langdurig hogere ziekte-

kosten moeten maken. De tegemoetkoming is gelijk 

aan het eigen risico van € 385. 

De aanvraagtermijn voor een vergoeding voor het jaar 

2020 staat open tot 30 september 2021. Dit betekent dat 

op dit moment nog geen (volledige) informatie bekend 

is over de verstrekkingen met betrekking tot het jaar 

2020. Tot eind februari 2021 zijn er 80 aanvragen 

geweest waarvan er 66 zijn toegekend en 5 zijn 

afgewezen. Over 9 aanvragen is nog niet beslist.

Tabel 8: Samenvattend financieel overzicht 

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Huishoudelijke hulp € 1.034.345 € 1.184.246 € 1.029.942 € 927.972

Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang/beschermd Wonen € 30.510 € 5.127 € 17.984 € 0

Dorpscoördinatoren € 40.680 € 0 € 0 € 0

Begeleiding € 1.574.235 € 1.524.428 € 1.364.924 € 1.058.277

Uitgaven in kader Wtcg € 7.488 € 26.282 € 42.030 € 39.655

Eigen bijdragen €  61.000 -/- €  94.354 -/- € 106.450 -/- € 262.556 -/-

8. MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
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Jeugdzorg 
Financiële regelingen als gevolg van  
de coronacrisis kunnen een vertekend beeld  
van de jeugdzorgkosten geven
Vanwege de maatregelen kon de zorg niet altijd  

als gepland geleverd worden. Om de gevolgen  

voor zorgaanbieders (en gemeenten) te beperken  

zijn er financiële regelingen voor aanbieders  

in het leven geroepen, namelijk: 
1  Meerkostenregeling

  Deze regeling is bedoeld om aanbieders te 

compenseren voor extra kosten die door de corona-

crisis zijn gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

mondkapjes en extra personeel. 
2  Continuïteitsbijdrage

  Deze bijdrage is bedoeld als omzetgarantie voor 

aanbieders te voorkomen dat de coronacrisis  

de continuïteit van zorg doorbreekt. 

De continuïteitsregeling en enkele nabetalingen lopen 

tot in 2021 door, wat een vertekend beeld van de kosten 

kan geven. 

Zorg in natura
Zorg in natura is jeugdhulp geleverd door (regionaal) 

gecontracteerde aanbieders. Het gaat in totaal  

om ongeveer 60 aanbieders die verschillende vormen 

van jeugdzorg bieden. In 2020 is tot dusver minder 

uitgegeven dan begroot. 

Persoonsgebonden budgetten 
Een persoonsgebonden budget is een budget dat, 

onder bepaalde voorwaarden, door cliënten zelf kan 

worden besteed. Dit geldt niet voor jeugdbescherming, 

jeugdreclassering en jeugdzorgplus. De uitbetaling 

gebeurt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Vrijgevestigden en groepspraktijken
Vrijgevestigden en groepspraktijken zijn kleine 

aanbieders die, naast de grotere aanbieders,  

aan een klein aantal cliënten jeugdhulp verleent.  

We signaleren een verschuiving van zorg geleverd  

door (regionaal) gecontracteerde aanbieders  

naar zorg geleverd door vrijgevestigden. Komend  

jaar zullen we deze trend nader onderzoeken. 

Landelijk werkende instellingen
Deze post heeft betrekking op jeugdhulp die dermate 

specialistisch is dat er landelijk maar één of enkele 

aanbieders zijn die dit type zorg levert. De VNG  

sluit namens alle gemeenten contracten met  

dergelijke aanbieders af. We betalen op basis alleen  

de werkelijk ingezette jeugdhulp. 

Aandeel in kosten regionale projecten
Dit zijn kosten die gemaakt worden voor regionale 

projecten waar Bloemendaal aan deelneemt. 

In 2020 zijn hier kosten op geboekt voor de uitvoering 

van het SROI beleid door de gemeente Haarlem  

en de Bloemendaalse bijdrage voor de regionale  

pilot “functiegerichte bekostiging” bij de gecertifi-

ceerde instellingen.

9. MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
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Verbeterpunten sociaal domein
Hier worden kosten op geboekt voor diverse verbeter-

maatregelen in het sociaal domein.

In 2020 zijn hier kosten op geboekt voor het opstellen 

van het kwaliteitsbeheerplan. Met het opstellen van het 

kwaliteitsbeheerplan en het aanstellen van een kwali-

teitsmedewerker in 2021 (zoals opgenomen in het kwali-

teitsbeheerplan) wordt gehoor gegeven aan de wens 

van de gemeenteraad en van de accountant van de 

gemeente Bloemendaal, om een beter inzicht te krijgen 

in de getrouwheid en rechtmatigheid van de kosten 

Jeugdhulp en Wmo. Daarnaast is er een sterke wens 

voor controle op prestatielevering. Ook voorziet dit plan 

in de landelijke ontwikkeling dat wordt toegewerkt naar 

het invoeren van de rechtmatigheidsverklaring vanuit 

het college, waar deze tot nu toe wordt afgegeven door 

de accountant. 

9. MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

Tabel 9: Samenvattend financieel overzicht  

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Jeugdzorg: Zorg In natura € 2.503.991 € 2.292.335 € 2.504.186 € 2.434.162

Jeugdzorg: Persoonsgebonden budgetten € 153.083 € 150.520 € 153.618 € -

Jeugdzorg: Vrijgevestigden en groepspraktijken € 516.003 € 818.678 € 516.069 € 486.721

Jeugdzorg: Landelijk Werkende Instellingen € 15.460 € 1.259 € 14.851 € 9.979

Aandeel in kosten regionale projecten € 10.170 € 7.814 € 16.244 € 14.083

MensCentraal/isamenleving € 20.370 € 0 € 23.660 € 31.694

Verbeterpunten sociaal domein € 19.962 € 14.625 € 25.803 € 88.267

Jeugdhulp debiteuren € 0 € 43.351-/- € 19.725 -/- € 3.649
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Jeugdgezondheidszorg Zuid-Kennemerland (JGZ) 
JGZ voert de gezondheidszorg uit voor kinderen van 

0-4 jaar in de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland. 

Het consultatiebureau van de JGZ is gevestigd  

in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  

van Bloemendaal. De locatie Heemstede kan  

door inwoners van Bennebroek en Vogelenzang 

worden bezocht. 

De gemeente heeft in 2020 een subsidie toegekend 

voor de volgende activiteiten:

  Uitvoering Basispakket Jeugdgezondheidszorg 

(inclusief prenatale zorg);

  Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 0 t/m 4 jarigen; 

  Stevig Ouderschap; 

  Monitor Voor- en Vroeg schoolse Educatie; 

  Digitaal Dossier JGZ en verwijsindex

Aanvullend is eind 2020 een start gemaakt met  
de uitvoering van het programma Kansrijke Start. 
Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma  

dat zich richt op de eerste 1000 dagen in het leven  

van een kind (van -10 maanden tot 2 jaar). Voor de 

uitvoering van dit programma is een aanvullende 

subsidie verstrekt aan JGZ. 

Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland 
(onderdeel gezondheidszorg = GGD) 
GGD Kennemerland ontvangt een bijdrage  

en voert daarvoor het gezondheidsbeleid uit voor 

kinderen van 4-19 jaar (jeugdverpleegkundige  

en –arts). Er zijn vier verplichte contactmomenten:  

op de basisschool in groep 2 en 7 en in  

het voortgezet onderwijs in de 2e en 4e klas.

De focus van de verplichte contactmomenten op het 
primair onderwijs liggen voornamelijk op lengte, 
gewicht en het functioneren van de ogen en oren. 
Vanaf het voortgezet onderwijs ligt de nadruk 
minder op ‘het wegen en meten’, maar gaat het 
meer om het gesprek met de jongere. Alle jongeren 

vullen een vragenlijst in op school. Thema’s die aan 

bod komen zijn: middelengebruik (roken, blowen, 

alcohol), voeding, seksualiteit, enzovoort. Als het nodig 

is, wordt de jongere doorgestuurd naar het CJG. 

Als je als ouder of jongere een vragenlijst invult 
komen de antwoorden in het digitaal dossier. Dit is 

om de overdracht van dossiers binnen de JGZ of de 

overgang tussen de JGZ 0-4 jaar en de JGZ 4-19 jaar  

zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het dossier  

van een kind mag alleen ingezien worden door  

de zorgverlener van JGZ die het kind in zorg heeft. 

10. VOLKSGEZONDHEID
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Overige uitgaven gezondheidszorg 
De overige uitgaven bestaan uit: 

  vertrekken van subsidies in het kader  

van de volksgezondheid;

  de bestrijding van de eikenprocessierups; 

  AED’s voor hulp bij een hartstilstand.

Er zijn in het kader van volksgezondheid subsidies 
vertrekt aan:

  Slachtofferhulp Nederland

  Brijder Verslavingszorg 

  Huisartsen coöperatie Zuid Kennemerland/ Kcoetz 

Wijkgerichte Zorg

Ook zijn middelen ingezet ter bestrijding van de 
Eikenprocessierups (EPR). In de regio neemt de 

overlast ieder jaar toe. De brandhaarden van de EPR 

zijn een risico voor de volksgezondheid. Daarom zijn er 

nesten verwijderd en nestkastjes geplaatst voor 

koolmezen en pimpelmezen. 

De gemeente beschikt inmiddels over voldoende 
AED’s om binnen 6 minuten de juiste hulp te bieden 
bij een hartstilstand. In 2020 is er één subsidie verstrekt 

voor de aanschaf van een buurt AED op het Blekersveld. 

Verder zijn er uitgaven gedaan voor het onderhoud. 

10. VOLKSGEZONDHEID

Tabel 10: Samenvattend financieel overzicht   

Post
Bedrag 

begroot
Bedrag 

werkelijk
2019 2018

Subsidie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Kennemerland € 391.427 € 397.055 € 391.199 € 341.560

Bijdrage Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland (Onderdeel gezondheidszorg) € 467.000 € 462.599 € 435.784 € 409.581

Overige uitgaven volksgezondheid € 15.481 € 18.042 € 23.218 € 2.147
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Activiteit Beoogd resultaat Wat is er in 2020 gedaan? Wat moet er nog gebeuren?

Onderwijs Voorbereiding/

uitvoering Integraal 

Huisvestingsplan 

Onderwijs (IHP)

Uitvoering geven aan het  

door het college eind 2017  

vastgestelde IHP.

Voor de periode 2020 – 2023  

zijn in de (meerjaren) begroting 

de geraamde bedragen 

opgenomen.  

In 2020 is voor een school  

de voorziening nagenoeg  

gerealiseerd. Met de zes andere 

scholen uit het eerste tijdvak is 

voortgang in verschillende staat 

van vooruitgang geboekt.

Eerste tijdvak IHP moet verder 

worden uitgevoerd.

Onderwijs Afstemming  

Passend Onderwijs  

op gemeentelijk 

beleidsplan

Alle Bloemendaalse kinderen 

krijgen een op hen afgestemd 

onderwijsaanbod, waar noodza-

kelijk aangevuld met zorg.

Er heeft regionaal overleg  

plaats gevonden tussen 

gemeenten en de Samenwerkings- 

  verbanden PO/VO.

Onderwijs-Zorgarrangementen 

moeten worden ontwikkeld, finan-

ciering moet worden geregeld.

Onderwijs Opzetten (regionaal) 

thuiszitterspact

Geen kind langer niet op school 

dan strikt noodzakelijk.

Het regionale thuiszitterspact  

is opgesteld.

Dit regionale pact behoeft 

concrete vertaling in regionale  

en lokale afspraken, deze moeten 

worden geïmplementeerd.

Samenkracht en 

burgerparticipatie

Vormgeven structuur 

burgerparticipatie  

per kern

Per dorpskern betrekken  

van inwoners die een goede  

afspiegeling zijn van hun dorp  

en goed in contact staan met  

hun achterban.

In 2020 is hier geen actie  

op ondernomen.

We onderzoeken in 2021 hoe we 

de burgerparticipatie in iedere 

dorpskern vorm kunnen geven.

Samenkracht en 

burgerparticipatie

Onderzoek behoefte(n) 

en aanbod vrijwilli-

gers(werk) bezien, 

aanbod aanpassen

Vraag en aanbod vrijwilligerswerk 

zijn goed op elkaar afgestemd.

Er heeft overleg plaatsgevonden 

met VWC

Het onderzoek wordt  

in 2021 uitgevoerd.

Samenkracht en 

burgerparticipatie

Actieve promotie 

vrijwilligerswerk  

per dorpskern

Het vrijwilligerswerk per dorpskern 

is bekend.

Vanwege de coronamaatregelen 

zijn de promotie activiteiten niet 

uitgevoerd.

We gaan in 2021 het vrijwilligers-

 werk per dorpskern promoten.

Samenkracht en 

burgerparticipatie

Welzijn Bloemendaal 

Kostendekkend 

aanbod aan activi-

teiten t.b.v. inwoners

De activiteiten worden uitgevoerd 

door vrijwilligers en zijn 

kostendekkend. Zo kan met 

subsidie steeds meer ingespeeld 

worden op de behoefte van 

kwetsbare burgers.

Vanwege de coronamaatregelen 

kon een groot deel van de 

geplande activiteiten in 2020 niet 

doorgaan. Welzijn Bloemendaal 

heeft alternatieve activiteiten 

georganiseerd.

We blijven de activiteiten 
monitoren. In 2021 worden  
de mogelijkheden voor een 
(online) activiteitenkalender  
verder onderzocht.

Samenkracht en 

burgerparticipatie

Toetsen (aantal) 

openbare gebouwen 

op toegankelijkheid 

Ondernemers 

ondersteunen  

bij verbetering 

toegankelijkheid  

van hun zaak

Optimaliseren toegankelijkheid 

openbare gebouwen  

Verbeteren van de 

toegankelijkheid winkels in 

Bloemendaal

Eind 2020 is het NPZK (Nationaal 

Park Zuid Kennemerland) getoetst 

op toegankelijkheid. De resultaten 

zijn opgenomen in de app 

‘ongehinderd’.  

Eind 2020 is Bloemendaal 

geselecteerd als deelnemer voor 

de MKB toegankelijke routes.

Alle openbare gebouwen in  
de gemeente worden op 
toegankelijkheid getoetst.  
We starten ism MKB Nederland  
in 2021 met het toetsen van  
de toegankelijkheid in 
Bloemendaalse winkels.

Samenkracht en 

burgerparticipatie

Faciliteren/onder-

steunen van sociale 

cohesie bevorderende 

burgerinitiatieven

Het is voor Bloemendaalse 

inwoners gemakkelijk om zelf  

initiatieven te ontplooien om  

de sociale cohesie bevorderen

In 2020 zijn veel initiatieven niet 

doorgegaan ivm de coronamaat-

regelen. Wel zijn er technische 

aanpassingen gedaan op de 

website van BloemendaalSamen 

om de vindbaarheid te vergroten 

en het voor onze inwoners nog 

eenvoudiger te maken om initia-

tieven te zoeken en te plaatsen.

Dit is een doorlopende activiteit.

Samenkracht en 

burgerparticipatie

Sterk(er) positioneren 

Wmo-raad

De Wmo-raad heeft een nauwe 

relatie met inwoners in de dorps-

kernen en weet wat er speelt.  

Ze hebben hierdoor een sterkere 

positie binnen het brede veld  

van het Sociaal Domein.

In 2020 is regelmatig overleg 

gevoerd met de Wmo-raad over 

de wijze waarop zij invulling geven 

aan hun taak. Samen met de 

Wmo-raad is afgesproken dat zij 

zich de komende periode richten 

op 3 thema’s: eenzaamheid, 

ouderen en mantelzorg.

Op het moment dat er een  

advies ligt op de 3 thema’s 

bekijken op welke wijze de 

adviezen toegepast kunnen 

worden in het beleid.

11. STAND VAN ZAKEN BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN 2019-2022
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Samenkracht en 

burgerparticipatie

Verbinding jeugd(zorg),  

welzijn en veiligheid: 

versterken samen-

werking tussen partners

Borgen samenwerking  

‘zorg en veiligheid’ als essentieel 

onderdeel van de transformatie  

in het Sociaal Domein.

In 2020 is vervolg gegeven aan 

het periodieke afstemmings-

overleg tussen de burgemeester 

en de portefeuillehouder Sociaal 

Domein. Daarbij is m.n. aandacht 

gegeven aan corona in relatie  

tot Zorg, Jeugd en Veiligheid.  

In 2020 is de lokale verbinding 

tussen Zorg & Veiligheid verder 

vormgegeven door het regulier 

overleg binnen het Sociaal-Team 

en het gezamenlijk oppakken  

van casuïstiek.

Keten in stand houden en waar 

nodig versterken. In vervolg op  

het vaststellen van de Regiovisie 

Geweld het Nergens Thuis door 

de raad (jan 2021) wordt in  

het voorjaar 2021 het actiepro-

gramma Geweld hoort nergens 

thuis vastgesteld. Vanuit de VRK/

Veilig Thuis wordt nader vorm -

gegeven aan de governance  

van Zorg en Veiligheid (visie en 

uitvoering). Onder de vlag van  

NH Samen veilig van een herstart 

plaats van het bovenregionale 

project Zorg & Veiligheid.

Wijkteams Versterken  

samenwerking CJG 

– Wmo-loket

Effectievere en efficiëntere 

toegang tot voorzieningen binnen 

het Sociaal Domein.

Contacten tussen de organisaties 

en teams zijn gelegd, afspraken 

zijn gemaakt.

Samenwerking moet verder 

geborgd worden.

Wijkteams Stroomlijnen werk -

processen CJG  

en Wmo-loket; 

werkwijze(n) 

integreren; loketten 

samenvoegen

Samenwerking CJG en 

Wmo-loket, integrale 

vraagbenadering.

Dit beleidsvoornemen stamt uit  

de tijd voordat de stap naar CJG 

Kennemerland is gezet, het oude 

CJG Bloemendaal was een 

onderdeel van de gemeente.  

Na twee jaar CJG Kennemerland 

blijkt dat de organisaties  

van CJG Kennemerland en  

het Bloemendaalse Wmo-loket  

te verschillend zijn om effectief 

vanuit 1 loket te kunnen 

functioneren.

De kwaliteit van de inzet van  

CJG Kennemerland m.b.t.  

het Bloemendaalse jeugdbeleid  

is zeer waardevol, deze samen-

werking moet niet beëindigd 

worden. De samenwerking  

tussen beide teams zal continue 

versterkt worden, maar van 

integratie zal geen sprake zijn.

Wijkteams Preventief jeugdbeleid Continueren en uitbreiden 

effectief bewezen interventies/

trainingen op scholen en in dorps-

kernen door CJG Kennemerland.

Met overstap naar CJG 

Kennemerland is het aanbod 

preventieve groepsactiviteiten 

voor Bloemendaalse jongeren 

vergroot. Daarnaast is het CJG 

Kennemerland met een CJG 

coach uit het Bloemendaals  

team op alle scholen aanwezig.

Vanwege de coronacrisis hebben 

we nog niet het volle potentieel 

van het CJG Kennemerland 

kunnen benutten. In 2021 hopen 

we dit nog meer te kunnen doen.

Wijkteams Aanstellen (roulerend) 

Praktijkondersteuner 

huisartsen (POH)

Huisartsen en jeugdige cliënten 

(en ouders/verzorgers) onder-

steunen bij de toenemende  

vraag naar hulp bij psychische  

en psychosociale problemen.

Vanaf begin 2020 zijn drie 

Bloemendaalse huisartsenprak-

tijken gestart met POH’s. Ondanks 

het uitblijven van een vliegende 

start door de coronacrisis zijn  

de resultaten zeer positief.  

In totaal zijn 88 aanmeldingen  

bij POH’ers binnen gekomen. 

Voorheen werden cliënten met 

deze aard van problematiek 

veelal naar specialistische zorg 

doorverwezen. Nu werden van de 

aanmeldingen slechts 7 door -

verwezen naar basis of specialis-

tische GGZ en 2 naar het CJG.

In 2021 hopen we meer data  

te vergaren om te vergelijken  

met de praktijken waar nog geen 

POH is aangesteld. We zullen 

onderzoeken of het mogelijk is  

om ook bij deze praktijken een 

POH in te stellen.
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Wijkteams Stimuleren  

ontwikkeling 

onderwijs-zorg-

arrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement 

(OZA) is een maatwerkoplossing 

waar onderwijs en jeugdhulp 

geïntegreerd wordt om een 

aanbod te bepalen voor bijvoor-

beeld een thuiszitter, of een 

leerling die dreigt uit te vallen. 

Ontwikkelingen op dit terrein zijn 

IKC Kennemerland in het Speciaal 

(basis) Onderwijs (SO/SBO). 

In het reguliere onderwijs wordt 

zowel voor leerlingen die gebaat 

zijn bij een meer praktijkgerichte 

manier van lesgeven als voor 

hoogbegaafde leerlingen een 

vorm van gedragsproblematiek 

aanbod ontwikkeld.

Bloemendaal sluit aan bij  

de regionale ontwikkelingen  

in de samenwerking/overleg-

structuur tussen de 

Samenwerkingsverbanden (SMV) 

PO en VO en de regiogemeenten.  

Gesprekken tussen SMV en 

gemeenten zijn gaande,  

ook bestuurlijk (OOGO:  

Op Overeenstemming Gericht 

Overleg, tussen bestuurders en 

SMV’en) staat het Onderwijs – 

zorgarrangement op de agenda.

Het stimuleren van ontwikkeling 

onderwijs-zorgarrangementen, 

regionale samenwerking en  

de overlegstructuren tussen  

de samenwerkingsverbanden  

en de regiogemeenten is een 

doorlopende activiteit.

Wijkteams Voorkomen van crises 

door intensivering  

van preventie

Voorkomen is beter dan genezen. De CJG coach krijgt onder-

steuning van een beschermings-

specialist van een GI. Op deze 

manier bieden we hulp met 

expertise van de GI al in een 

vroeg stadium aan. Zo voorkomen 

we escalatie.

Door covid-19 maatregelen kon 

de nieuwe methode niet goed 

worden uitgevoerd. In 2021 gaan 

we door met de methode en 

blijven we de effectiviteit 

monitoren.

Wijkteams Instellen 

jongerenpanel

Versterken jeugd- en 

jongerenparticipatie

In 2020 is in samenwerking met 

Heemstede verkend welke 

mogelijkheden er zijn voor het 

versterken van jeugd- en jonge-

renparticipatie. Er zijn nog geen 

concrete stappen ondernomen.

Samenwerking met Heemstede 

op het gebied van jongerenparti-

cipatie onderhouden en verder 

werken aan mogelijkheden om 

jongeren te laten participeren.

Wijkteams Uitreiken jeugdlintjes 

voor initiatieven van 

jongeren/ouders voor 

verbetering van hun 

buurt of wijk

Jongeren die initiatieven hebben 

genomen ter verbetering van  

hun buurt en die zich hebben 

ingespannen dit initiatief ten 

uitvoer te brengen kunnen 

genomineerd worden om in 

aanmerking te komen voor een 

jeugdlintje van de gemeente 

Bloemendaal.

In overleg met het college is 

besloten dat dit punt op dit 

moment geen prioriteit heeft.

Eventueel wordt dit op later 

moment alsnog ontwikkeld.

Inkomens-

regelingen

Inwoners onder-

steunen bij het vinden 

van werk

Inwoners die geen werk hebben 

en onder de verantwoordelijkheid 

van de gemeente vallen onder-

steunen bij het vinden van werk.

De regeling parttime werk is 

geïmplementeerd in 2020 en  

de besluitvorming over het 

Participatiebedrijf is voorbereid. 

Verder betreft het reguliere 

bedrijfsvoering.

Implementeren Participatiebedrijf

Inkomens-

regelingen

Aandacht voor 

voorkomen van 

schulden/

Schuldhulpverlening

De doelstelling is dat zoveel 

mogelijk inwoners met geldzorgen 

bekend zijn met ondersteuning en 

zo vroegtijdig, goed en snel 

mogelijk worden geholpen.

Het beleidsplan schuldhulpver-

lening 2021-2023 is vastgesteld. 

Speerpunten hierin zijn de 

wettelijk verplichte vroegsigna-

lering, hulp aan ondernemers  

en jongeren en deelname aan 

nieuwe initiatieven.

Verder implementeren van 

nieuwe initiatieven, naast  

de reguliere bedrijfsvoering.
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Inkomens-

regelingen

Passende nazorg voor 

inwoners die uit de 

uitkering stromen

Meer nazorg bieden aan  

inwoners die uit de uitkering 

stromen en te maken krijgen  

met onvoorziene financiële  

veranderingen, zoals het 

wegvallen van de huur- en/of 

zorgtoeslag door hogere 

inkomsten.

Door de coronacrisis en de 

daarmee gepaarde gaande 

enorme toename van het aantal 

aanvragen om hulp, zijn er binnen 

de IASZ op dit momenten andere 

prioriteiten en is er geen 

capaciteit om dit project uit  

te voeren. Hoe lang dit duurt  

is nog moeilijk te voorspellen.  

Dit betekent echter niet dat er 

helemaal geen nazorg plaats-

vindt. De consulenten IASZ bieden 

zoveel mogelijk steun aan 

inwoners die uitstromen, alleen  

dit zouden we in de toekomst nog 

meer willen professionaliseren/

standaardiseren.

Er moet een leidraad opgesteld 

worden aan de hand waarvan  

de nazorg plaats kan vinden.

Maatwerk-

voorzieningen 18+

Voorlichting over 

woningaanpassingen 

t.b.v. langer zelfstandig 

wonen

Inwoners (50-plussers) bewust 

maken om na te denken over hoe 

langer zelfstandig thuis te kunnen 

blijven wonen.

In het voorjaar van 2020 is de 

campagne ‘Ook later lekker 

wonen’ gelanceerd. Er zijn folders 

verspreid via het Wmo-loket en 

Welzijn Bloemendaal.

Mogelijk krijgt de campagne een 

vervolg in 2021 door expertbijeen-

komsten, waarbij professionals uit 

verschillende disciplines, zoals 

woonconsulenten, 

Wmo-consulenten, makelaars e.d. 

ervaringen met elkaar uitwisselen 

om vragen van inwoners nog 

beter te kunnen beantwoorden.

Maatwerk-

voorzieningen 18+

Lokale aanpak ontwik-

kelen in kader Passend 

Wonen

Passende huisvesting  

voor kwetsbare inwoners.

Brederode Wonen, de grootste 
woningcorporatie in gemeente 
Bloemendaal, heeft een 
seniorenbeleid en biedt huur -
matiging, onder voor  waarden, 
aan senioren die bereid zijn  
van een eengezinswoning naar 
een appartement te verhuizen. 
Daarnaast is nauwe samenwerking 
tussen woningcorporaties, 
gemeente en zorgaanbieders 
binnen het sociaal team. Ook is er 
een regionale campagne gestart 
om inwoners voor te bereiden op 
langer zelfstandig wonen.

Dit punt wordt in de toekomst 
steeds belangrijker. Op dit moment 
is er onvoldoende passende 
huisvesting voor verschillende 
doelgroepen (ouderen, kwetsbare 
jongeren, etc.)

Maatwerk-

voorzieningen 18+

Uitbreiding/ 

verbetering dag  -

besteding voor mensen 

met dementie

Deelname aan dagbesteding  

is gegarandeerd.

In 2020 is overleg gevoerd met  

een zorgaanbieder. Er is vooral 

behoefte aan meer ruimte voor  

de dagbestedingslocaties.

In 2021 onderzoeken we samen 
met de zorgaanbieder of er grotere 
ruimtes beschikbaar zijn.

Maatwerk-

voorzieningen 18+

Aanbod trainingen  

in kader dementie

Ontlasten mantelzorger en  

meer begrip voor mensen met 

(beginnende) dementie.

Deze activiteit is afgerond. Deze activiteit is afgerond.

Maatwerk-

voorzieningen 18+

Eenzaamheid Eenzaamheid onder ouderen 

terugdringen

Het plan van aanpak en het 

communicatieplan zijn afgerond. 

In samenwerking met de 

gemeente werkt de projectgroep 

eenzaamheid met een actieplan. 

Deze wordt 1 x per kwartaal 

opgesteld.

Het actieplan ‘een tegen 

eenzaamheid’ wordt in 2021 

uitgevoerd.

Maatwerk-

voorzieningen 18+

Trainingsaanbod 

‘vroegtijdig signaleren 

van eenzaamheid’ 

voor professionals en 

samenwerking instel-

lingen versterken

Vergroten kennis en vroegtijdig 

signaleren eenzaamheid voor 

professionals en samenwerkende 

instellingen.

In 2020 hebben vier professionals 

deelgenomen aan de training 

‘vroegtijdig signaleren van 

eenzaamheid’

Er wordt in 2021 een trainings-

aanbod voor nabestaanden  

en eenzame aangeboden.
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Maatwerk-

voorzieningen 18+

Behoeftenonderzoek 

in samenwerking met 

Tandem

Inzicht krijgen in wat mantel-

zorgers nodig hebben.

Er was in 2020 geen budget  

om het behoefteonderzoek  

uit te kunnen voeren.

We gaan in overleg met Tandem 

om in 2021 een behoeften-

onderzoek uit te voeren.

Maatwerk-

voorzieningen 18+

Overleg met mantel-

zorgers en plan van 

aanpak ter 

ondersteuning

Meer participatie en zorg  

op maat.

Vanwege de coronamaatregelen 

zijn er geen overleggen gepland.

In 2021 gaan we de gesprekken 

met mantelzorgers inplannen.

Maatwerk-

voorzieningen 18+

Beschermd Wonen  

en Maatschappelijke 

Opvang: Versterken 

aanpak gericht  

op voorkomen  

en beperken  

van problemen 

(preventie), bieden 

van een hersteltraject 

op maat en versterken 

zelfstandig thuis 

wonen + Aanpak 

complexe vraagstuk 

van kwetsbare 

cliënten met meer-

voudige problemen

Als regiogemeente sluiten we  

aan bij het beleid van centrum-

gemeente Haarlem. We volgen 

daarin het uitvoeringsprogramma 

Opvang, wonen en herstel.

Er zijn in 2020 met regioge-

meenten en centrumgemeente 

Haarlem verschillende toekomst-

scenario’s uitgewerkt met 

betrekking tot:  

•  de gewenste samenwer-

king(svorm) in de regio; 

•  het onderscheid tussen 

regionale- en lokale 

voorzieningen; 

•  de toegang; 

•  de financiering en inkoop van 

de gezamenlijke (regionale) 

voorzieningen.

In 2021 gaan we verder met de 

uitwerking van de inhoudelijke, 

financiële en regionale vraag-

stukken met betrekking tot het 

aanbod beschermd wonen.

Maatwerk-

voorzieningen 18-

Het werken met en 

stimuleren van het 

werken met gedragen 

plannen

Jongeren en gezinnen maken 

o.l.v. een planbegeleider samen 

met alle mogelijke/gewenste 

betrokkenen zelf een plan om een 

situatie te verbeteren.

Alle bij het CJG aangemelde 

gezinnen krijgen een gedragen 

plan. Elk CJG team heeft 

meerdere gezinscoaches die 

getraind zijn in deze methodiek.

In 2021 wordt de methodiek 

geëvalueerd. Daarnaast worden 

kennisuitwisselingsbijeenkomsten 

georganiseerd.

Maatwerk-

voorzieningen 18-

Ontwikkelen van  

de JIM-aanpak

CJG Kennemerland heeft op de 

website een verwijzing naar de 

site jimwerkt.nl, als onderdeel van 

het pakket van het CJG t.b.v. 

jongerencoaching. Medewerkers 

van het CJG worden getraind in 

de JIM aanpak.

Een aantal van de CJG 

medewerkers is getraind in de JIM 

aanpak.

Op dit moment zijn er voldoende 

CJG medewerkers getraind  

in de JIM-aanpak. Dit door -

ontwikkelen heeft op het moment 

geen prioriteit.

Maatwerk-

voorzieningen 18-

Ontwikkelen  

en gebruikmaken  

van (digitaal) 

Toekomstplan 

18min/18plus

Jongeren (en hun ouders) 

hebben bij het bereiken van  

hun 18e jaar een goed overzicht 

wat er voor/door hen verder 

geregeld moet worden en hoe 

dat georganiseerd moet worden.

In 2020 heeft het CJG initiatief 

genomen een pilot te starten voor 

het digitaal toekomstplan.

De pilot wordt in 2021 uitgevoerd.

Maatwerk-

voorzieningen 18-

(Regionaal)  

Plan van aanpak  

om uithuisplaatsing  

te voorkomen  

of te verkorten

Alle kinderen groeien thuis,  

of thuisnabij op.

In 2020 is een bovenregionale 

denktank van experts op het 

gebied van uithuisplaatsingen 

gestart.

De denktank krijgt een boost  

om nog meer bekendheid  

te genereren. Op basis van  

een evaluatie zal deze worden 

voortgezet.

Maatwerk-

voorzieningen 18-

Versterken van de 

integrale samen-

werking en passende 

inzet vervolghulp

Jongeren (en hun ouders) krijgen 

tijdig passende hulp, waar nodig 

wordt er tijdig passende 

vervolghulp ingezet.

Het CJG werkt nauw samen met 

het Wmo-loket om problematiek 

waar nodig integraal op te 

pakken. Daarnaast is gewerkt  

aan bevordering van efficiëntie 

en effectiviteit.

We blijven de samenwerking 

monitoren. Verder is dit een 

continue proces.

Maatwerk-

voorzieningen 18-

Monitoren 

outcomecriteria

Een goed beeld van de effectivi-

 teit van ingezette jeugdhulp 

a.d.h.v. de criteria doelrealisatie, 

uitval en klanttevredenheid.

Instellingen leveren periodiek 

gegevens aan het CBS,  

deze zijn beschikbaar via  

waarstaatjegemeente.nl. Het 

monitoren van deze criteria is  

vast onderdeel van de periodieke 

gesprekken met aanbieders

Dit is een continue proces.
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Volksgezondheid Terugdringen gebruik 

alcohol: 

•  Opzetten van een 

samenwerkings-

verband met GGD 

Kennemerland, 

scholen en 

sport-verenigingen 

•  Plan van aanpak 

maken en (laten) 

uitvoeren (door GGD)

Minder alcoholgebruik door 

goede samenwerking met 

verschillende partijen.

In 2020 is ingezet op het formu-

leren van een regionale visie op 

gezondheid. Dit heeft geleid tot 

de “regionale gezondheidsnota 

2021-2028”. Ook is gestart met het 

opstellen van een Lokaal Preventie 

Akkoord. Het terugdringen van 

alcohol gebruik komt hier in terug.

In 2021 gaan we verder met het 

opstellen van het Lokaal Preventie 

Akkoord. Dit doen we samen met 

onze ketenpartners, inwoners en 

de Wmo-raad.

Sport en cultuur Overleg met sport-

verenigingen over rol 

buurtsportcoaches bij 

vroeg signalering

Het betrekken van buurtsport-

coaches en trainers van sport-

verenigingen bij het signaleren 

van problemen van kinderen  

en jongeren.

Door maatregelen van het 

Kabinet om verspreiding van 

corona tegen te gaan, is er  

geen overleg gepland met sport-

verenigingen. Wel is in 2020 een 

lokaal sportakkoord gesloten.  

In 2021 wordt onderzocht of  

het sportakkoord kan worden 

verbreed met dit onderwerp.

Eerst zal overleg plaatsvinden  

met de werkgever van de  

buurtsport-coaches over dit 

onderwerp. Verder wordt in 2021 

nagegaan of het sportakkoord 

kan worden verbreed.

Sport en cultuur Huidige subsidie-

regeling omzetten  

in stimulerings-

programma MBVO

Over 5 jaar voldoet minimaal 70% 

van de 65-jarige inwoners van 

Bloemendaal aan de 

beweegnorm.

Het lokaal sportakkoord is in juni 

2020 gesloten. Het akkoord richt 

zich op sport en bewegen en richt 

zich op de doelgroep ouderen.

Het sportakkoord kent een stimule-

ringsregeling. Initiatieven kunnen 

door organisaties en bewoners 

worden ingediend. Er is € 20.000 

budget per jaar beschikbaar.

Sport en cultuur Stimuleren bewegen 

en participatie

Meer sociale participatie en 

persoonlijk welzijn voor ouderen.

Zie hierboven. Zie hierboven.

Sport en cultuur Inzetten 

buurtsportcoaches.

Begeleiden van sport- en 

beweeg-activiteiten.

Buurtsportcoaches zijn in alle 

dorpskernen bij sportvereni-

gingen werkzaam.

De financiering van de buurtsport-

coaches wordt voortgezet. Het 

project zit structureel in de 

begroting. Nagegaan wordt 

welke rol de coaches kunnen 

vervullen in de vroegsignalering.

Sport en cultuur Organiseren 

bewegingsactiviteiten 

via bestaande (sport)

verenigingen.

Verenigingen breiden hun  

sportaanbod uit specifiek gericht 

op ouderen.

Maakt onderdeel uit van het 

lokaal sportakkoord. Zie boven.

Maakt onderdeel uit van het 

lokaal sportakkoord. Zie boven.

Sport en cultuur Opzetten van een 

culturele agenda.

Het actief informeren van 

inwoners over het culturele 

aanbod.

De portefeuillehouder heeft geen 

prioriteit aan dit onderwerp 

toegekend. Wordt niet meer ten 

uitvoer gebracht.

De culturele agenda heeft geen 

prioriteit meer.
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Postadres
Gemeente  
Bloemendaal
Postbus 201 
2050 AE Overveen
(023) 522 55 55
gemeente@bloemendaal.nl 
www.bloemendaal.nl

Bezoekadres  
Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
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