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 Activiteit Beoogd resultaat Wat is er tot op heden gedaan? Wat moet er nog gebeuren? 

Onderwijs 

 

Voorbereiding/uitvoering 

Integraal Huisvestings-plan 

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. In de zomer 2021 is een 

school begonnen met de bouwactiviteiten, planning 

is dit eind 2021 te voltooien. Twee andere scholen 

zijn gevorderd met de planvorming, zomer 2022 

zal de bouw daadwerkelijk beginnen. Met de vier 

andere scholen uit het eerste tijdvak is voortgang 

in verschillende staat van vooruitgang geboekt. 

 

Eerste tijdvak IHP moet verder 

worden uitgevoerd. De eerste stap 

naar een vervolg in een nieuw- of 

geactualiseerd IHP wordt ingezet na 

de zomer 2021. 

Onderwijs 

 

Afstemming Passend Onderwijs 

op gemeentelijk beleidsplan 

 

Alle Bloemendaalse kinderen 

krijgen een op hen afgestemd 

onderwijs aanbod, waar 

noodzakelijk aangevuld met zorg. 

 

Er vindt regelmatig regionaal overleg plaats tussen 

gemeenten en de Samenwerkingsverbanden 

PO/VO. 

Onderwijs-Zorgarrangementen 

moeten worden ontwikkeld, 

financiering moet worden geregeld. 

Dit zal ook onderdeel zijn van de 

nieuwe regionale verwerving jeugd. 

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 vormen van hun dorp 

en goed in contact staan met hun 

achterban.  

Voor elke kern is er een dorpscoördinator 

aangesteld. Zij zoeken actief contact met inwoners 

en er vindt ook onderlinge afstemming plaats 

middels een structureel overleg. 

Punt is afgerond. 

Samenkracht en 

burgerparticipatie 

 

Onderzoek behoefte(n) en 

aanbod vrijwilligers(werk) 

bezien, aanbod aanpassen 

Vraag en aanbod vrijwilligerswerk 

zijn goed op elkaar afgestemd.  

Het VWC is gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek 

worden eind 2021 geïmplementeerd 

Samenkracht en 

burgerparticipatie 

Actieve promotie 

vrijwilligerswerk per dorpskern 

Het vrijwilligerswerk per dorpskern 

is bekend.  

Het promoten van het vrijwilligerswerk per 

dorpskern is in gang gezet. 

We gaan in het najaar van 2021 het 

vrijwilligerswerk per dorpskern 

promoten. 

Samenkracht en 

burgerparticipatie 

 

 

Welzijn Bloemendaal  

 

- Kostendekkend aanbod aan 

activiteiten t.b.v. inwoners  

De activiteiten worden uitgevoerd 

door vrijwilligers en zijn 

kostendekkend. Zo kan met 

subsidie steeds meer ingespeeld 

Lopend. In contacten met Welzijn Bloemendaal 

worden de activiteiten gemonitord. 

Er wordt uitgezocht of een online 

activiteitenkalender van toegevoegde 

waarde is. Daarbij wordt ook 

gekeken of er kan worden 
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worden op de behoefte van 

kwetsbare burgers. 

 

 

  

aangesloten op een bestaande site. 

Zo wordt bijvoorbeeld uitgezocht of 

een dergelijke kalender 

ondergebracht kan worden in de 

website van BloemendaalSamen.   

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 

Vanwege de coronamaatregelen heeft de 

projectgroep geen schouwen uitgevoerd. 

 

 

 

Eind 2020 is Bloemendaal geselecteerd als 

deelnemer voor de MKB toegankelijke routes. 

Verschoven naar 2022 

Alle openbare gebouwen moeten op 

toegankelijkheid worden getoetst.  

 

 

 

 

Samenkracht en 

burgerparticipatie 

 

Faciliteren/ondersteunen van 

sociale cohesie bevorderende 

burgerinitiatieven 

  

Het is voor Bloemendaalse 

inwoners gemakkelijk om zelf 

initiatieven te ontplooien om de 

sociale cohesie bevorderen 

In het eerste halfjaar van 2021 zijn veel 

initiatieven niet doorgegaan ivm de corona 

maatregelen..  

Er wordt gekeken hoe het bestaan 

van BloemendaalSamen opnieuw 

onder de aandacht van de inwoners 

gebracht kan worden. Met de 

versoepeling van de maatregelen 

kunnen activiteiten die de sociale 

cohesie bevorderen langzaam aan 

weer opgepakt worden.   

Samenkracht en 

burgerparticipatie 

 

 

Sterk(er) positioneren Wmo-raad  

 

De Wmo-raad heeft een nauwe 

relatie met inwoners in de 

dorpskernen 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 wordt een 

voorstel voorbereid waarmee de 

huidige verordening van de Wmo-

raad wordt geactualiseerd en 

bijgewerkt. Het doel is om de taken 

en verantwoordelijkheden van de 

Wmo-raad duidelijk af te bakenen en 

hun adviesrol/positionering hiermee 

te versterken. 

Samenkracht en 

burgerparticipatie 

 

Verbinding jeugd(zorg), welzijn 

en veiligheid: versterken 

samenwerking tussen partners 

 

Borgen samenwerking ‘zorg en 
veiligheid’ als essentieel onderdeel 
van de transformatie in het sociaal 

domein 

 

In 2021 is diverse keren afstemmingsoverleg 

geweest (overleg Zorg&Veiligheid, met 

burgemeester en wethouder Zorg). Ketenpartners 

(Leerplicht en GGD) zijn hierbij aanwezig geweest 

(kennismaken en toelichten werkzaamheden). Er is 

een bestuurdersconferentie Zorg en Veiligheid 

gehouden. De uitkomsten van de verkenning 

Zorg&Veiligheid zijn daar gepresenteerd. De 

verkenning vond plaats op de regionale 

In 2021 is gestart met het uitwerken 

van het actieprogramma GHNT 

(geweld hoort nergens thuis). Dit 

betreft de uitwerking van de 

regiovisie GHNT die door de raad in 

januari 2021 is vastgesteld. In 2021 

worden 2 onderwerpen 

opgepakt/uitgewerkt: versterken van 

het lokale veld en multidisciplinair en 
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thema’s/vraagstukken waarbij de vraag was  hoe 
te komen tot een betere integrale sturing t.a.v. 

Zorg&Veiligheid op regionale schaal.   

systeemgericht samenwerken.  

N.a.v. de bestuurdersconferentie 

Zorg&Veiligheid is besloten tot o.a. 

het schetsen van een bestuurlijke 

tafel Z&V en te bekijken of het 

wenselijk is te komen tot een 

bestuurscommissie Z&V bij de VRK. 

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. 

 

Afgerond. Samenwerking is geborgd. 

Er vindt periodiek afstemming plaats 

tussen de coördinator van het Wmo-

loket en het CJG (CJG-coach, team 

aanmelding & advies).   

Wijkteams Preventief jeugdbeleid 

 

Continueren en uitbreiden effectief 

bewezen interventies/trainingen 

op scholen en in dorpskernen door 

CJG Kennemerland 

 

Met overstap naar CJG Kennemerland is het 

aanbod preventieve groepsactiviteiten voor 

Bloemendaalse jongeren vergroot. Daarnaast is 

een CJG coach op alle scholen aanwezig.  

 

De aanwezigheid van CJG 

Kennemerland op scholen zal het 

komend jaar verder geïntensiveerd 

worden. Afgerond. 

Wijkteams 

 

Aanstellen (roulerend) 

Praktijkondersteuner huisartsen 

(POH) 

 

Huisartsen en jeugdige cliënten 

(en ouders/verzorgers) 

ondersteunen bij de toenemende 

vraag naar hulp bij psychische en 

psychosociale problemen. 

 

Vanaf begin 2020 zijn vrijwel alle Bloemendaalse 

huisartsenpraktijken voorzien van een POH. 

Uit de dusver vergaarde data blijkt 

dat de POH’s bij Bloemenaalse 

praktijken zeer succesvol zijn. De 

inzet zal voortgezet worden en 

blijvend worden geëvalueerd.   

Wijkteams 

 

 

Voorkomen van crises door 

intensivering van preventie 

 

Voorkomen is beter dan genezen. De CJG coach krijgt ondersteuning van een 

beschermingsspecialist 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 de tweede helft van 

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 jongerenparticipatie. In 

2021 zijn vanwege de COVID-19 maatregelen nog 

geen concrete stappen ondernomen. 

Vanwege de voortdurende COVID-19 

maatregelen is het bereik van 

jongeren zeer ingewikkeld. Het 

daadwerkelijk implementeren van 

een jongerenpanel wordt uitgesteld 

tot na (blijvende) versoepelingen. 

Tot dan wordt er, in samenwerking 

met Heemstede, blijvend onderzoek 

gedaan naar in welke vormen 

jongerenparticipatie mogelijk zijn en 

passen bij onze gemeente.   
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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 schuldhulpverlening 2021-2023 is 

vastgesteld en belangrijke speerpunten, zoals de 

vroegsignalering en deelname aan de Nederlandse 

Schuldhulproute, zijn geïmplementeerd. 

Afgerond 

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 moment 

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 plaatsvindt. 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. 

 

Maatwerkvoor- 

zieningen 18+ 

Lokale aanpak ontwikkelen in 

kader Passend Wonen 

Passende huisvesting voor 

kwetsbare inwoners.  

Brederode Wonen, de grootste woningcorporatie in 

gemeente Bloemendaal, heeft een seniorenbeleid 

en biedt huurmatiging onder voorwaarden, 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.) 

Maatwerkvoor- 

zieningen 18+ 

Uitbreiding/verbetering 

dagbesteding voor mensen met 

dementie 

 

Deelname aan dagbesteding is 

gegarandeerd.  

Het Odensehuis in Tinholt (organisatie door Welzijn 

Bloemendaal) voorziet in een behoefte van 

dementerenden en hun omgeving om elkaar te 

ontmoeten op een laagdrempelige manier. Ook 

Zorgbalans en Kennemerhart hebben 

dagbestedingscentra voor dementerenden. 

Hoewel dit punt is afgerond blijven we 

monitoren of er voldoende 

voorzieningen zijn voor deze doelgroep. 

Maatwerkvoor- 

zieningen 18+ 

 

Eenzaamheid  

 

Eenzaamheid onder ouderen 

terugdringen 

Er is een nieuwe training ‘Heft in eigen hand’ 
samengesteld.  

 

De ambassadeurs eenzaamheid en dorpscoordinatoren  

hebben kennis gemaakt en gaan samenwerken.  

 

De gebaksfiets is maandelijks ingezet. 

Het actieplan ‘een tegen eenzaamheid’ 
wordt in 2021 uitgevoerd. 
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Maatwerkvoor- 

zieningen 18+ 

 

Trainingsaanbod ‘vroegtijdig 
signaleren van eenzaamheid’ 
voor professionals en 

samenwerking instellingen 

versterken 

   

Vergroten kennis en vroegtijdig 

signaleren eenzaamheid voor 

professionals en samenwerkende 

instellingen.  

Vier professionals hebben deelgenomen aan de training 

‘vroegtijdig signaleren van eenzaamheid’. 
  

Er wordt in 2021 een trainingsaanbod 

voor nabestaanden en eenzame mensen 

aangeboden. 

Maatwerkvoor- 

zieningen 18+ 

Behoeftenonderzoek in 

samenwerking met Tandem 

Inzicht krijgen in wat 

mantelzorgers nodig hebben.   

Tandem heeft een beknopt onderzoek uitgevoerd 

onder alle mantelzorgers in de regio 

We gaan in overleg met Tandem om 
in 2021 een behoeftenonderzoek 

onder Bloemendaalse inwoners uit te 
voeren.  

  

Maatwerkvoor- 

zieningen 18+ 

 

Overleg met mantelzorgers en 

plan van aanpak ter 

ondersteuning 

Meer participatie en zorg op maat. Vanwege de coronamaatregelen hebben er geen 

gesprekken met mantelzorgers plaatsgevonden. 

In het najaar van 2021 gaan we de 
gesprekken met mantelzorgers 
inplannen.  

Maatwerkvoor- 

zieningen 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 

meervoudige problemen 

 

Als regiogemeente sluiten we aan 

bij het beleid van 

centrumgemeente Haarlem. We 

volgen daarin het 

uitvoeringsprogramma Opvang, 

wonen en herstel.  

In de eerste helft van 2021 is regionaal gewerkt 

aan het voorbereiden van de besluitvorming over 

de samenwerkingsvorm ter voorbereiding op de 

decentralisaties van de taak Beschermd Wonen. 

Besluitvorming door de raad staat in december op 

de agenda. 

De raad is geïnformeerd over de 

huidige stand van zaken met 

betrekking tot de uitwerking van de 

inhoudelijke, financiële en regionale 

vraagstukken. De raad wordt ook 

actief betrokken bij het 

vervolgproces en toekomstige 

besluitvorming m.b.t. dit onderwerp. 

Maatwerkvoor- 

zieningen 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 de tweede helft van 2021 wordt 

de methodiek geëvalueerd. 

Daarnaast worden 

kennisuitwisselingsbijeenkomsten 

georganiseerd.  

 

Maatwerkvoor- 

zieningen 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 is door het CJG initiatief genomen een 

pilot te starten voor het digitaal toekomstplan. 

Deze is in 2021 gestart en uitgevoerd wat heeft 

geresulteerd in een folder en een website die goed 

overzicht biedt. 

Afgrond.  

In de tweede helft van 2021 wordt 

door het CJG onderzocht hoe de 

landelijke Kwikstart-app waarmee 

jongeren kunnen zien welke zaken ze 

moeten regelen als ze 18 worden 
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 verbonden kan worden aan de pilot. 

Deze app wordt dan ook door 

jongerenwerk gebruikt. 

Maatwerkvoor- 

zieningen 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. In de eerste helft van 2021 is een Plan 

van Aanpak Expertisenetwerk Complexe Casuïstiek 

opgezet. Dit plan omschrijft de stappen die gezet 

gaan worden in de tweede helft van 2021 met als 

doel om de aanpak van complexe casuïstiek in de 

regio te versterken en vereenvoudigen. Wat moet 

er behouden blijven, wat kan worden 

samengevoegd en wat is er aanvullend nog nodig 

om de structuur rondom complexe casuïstiek te 

versterken. 

Eind 2021, of zoveel eerder als 

mogelijk, is de aanpak van complexe 

casuïstiek versterkt waar dat nodig is 

in de huidige structuur, de vier 

functies (consultatie en advies, 

procesregie, signalering en leren) 

zijn belegd en er wordt rekening 

gehouden met de gestelde 

randvoorwaarden. 

Volksgezondheid 

 

 

Terugdringen gebruik alcohol: 

  

- Opzetten van een  

samenwerkingsverband met GGD 

Kennemerland, scholen en sport-

verenigingen 

 

- Plan van aanpak maken en 

(laten) uitvoeren (door GGD) 

Minder alcoholgebruik door goede 

samenwerking met verschillende 

partijen 

Er is naar aanleiding van de “Regionale 
gezondheidsnota 2021-2028” een lokaal 
preventieakkoord vastgesteld. Het terugdringen 

van alcoholgebruik komt hier in terug. 

Het organiseren van thematafels met 

als doel het opstellen van een 

actieplan voor het bewerkstelligen 

van de ambities uit het lokaal 

preventieakkoord. 

Uitvoeren actieplan door partners 

van het akkoord. 

Sport en cultuur Overleg met sportverenigingen 

over rol buurtsportcoaches bij 

vroeg signalering 

Het betrekken van 

buurtsportcoaches en trainers van 

sportverenigingen 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 sportverenigingen. Wel is in 2020 een 

lokaal sportakkoord gesloten. Inmiddels zijn de 

landelijke ambities voor het sportakkoord 

overgenomen zodat de reikwijdte van het lokale 

sportakkoord is vergroot. 

Het betrekken van sportverenigingen 

in de vroeg signalering past in de 

regiovisie jeugdhulp die dit jaar aan 

de raad wordt aangeboden. 

Sport en cultuur 

 

 

Stimuleren bewegen en 

participatie 

Meer sociale participatie en 

persoonlijk welzijn voor ouderen. 

Na verbreding van het lokale sportakkoord hebben 

buurtsportcoaches rechtstreeks contact gezocht 

met sportverenigingen met de vraag hoe het 

sportakkoord de verenigingen kunnen helpen 

bijvoorbeeld met het uitbreiden van het 

sportaanbod voor ouderen. 

Het “ophalen” van behoeften bij de 
sportverenigingen is gestart in het 

tweede kwartaal en loopt door tot en 

met het derde kwartaal. Uitvoering 

geven aan de behoeften vindt plaats 

in het derde en vierde kwartaal. 
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