
Zo lang mogelijk 
meedoen 
Jaarverslag 2016 
Sociaal Domein



Registratienummer 2016026920
Versie april 2017 

Colofon
Inhoud  Team Sociaal Domein
Redactie Renske Feikema 
Ontwerp Merktuig

2



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord  4
Programma 1 Veiligheid 5
Taakveld* 1.2 Openbare orde en veiligheid 5
Programma 4 Onderwijs 7
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 7
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 12
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 12
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -presentatie 14
Programma 6 Sociaal Domein 15
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 16
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: subsidies 22
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: opvang asielzoekers 26
Taakveld 6.2 Wijkteams: jeugd 28
Taakveld 6.2 Wijkteams: maatschappelijke ondersteuning 31
Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen participatiewet/bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) 34
Taakveld 6.3 Bijzondere bijstand, minima, fraudebeheersing 36
Taakveld 6.4 Begeleide participatie 37
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 38
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 39
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18 plus 40
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18 min 42
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18 plus 45
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg jongeren van 18 min 47
Programma 7 Volksgezondheid 49
Taakveld 7.1 Volksgezondheid 49
Financiële aspecten 53
Actiepunten 2015 en 2016 beleidsplan Sociaal Domein 55
Bijlage 1 Zorgaanbieders jeugd 56
Bijlage 2 Zorgaanbieders Wmo 59
Bijlage 3 Beleidsindicatoren 61
Bijlage 4 Afkortingenlijst 64

* De nummering van de programma’s en taakvelden corresponderen met de indeling van de begroting 2017.

3



VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag sociaal domein 2016.  

Het verslag begeleidt u door de praktijk van  

jeugd   hulp, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen 

en inkomensvoorzieningen. Het verslag beschrijft  

de werkzaamheden van het afgelopen jaar  

en de voortgang van activiteiten uit het Beleidsplan 

sociaal domein 2015-2018. Ook de financiële stand  

van zaken komt aan bod, hoewel dit verslag zich  

vooral richt op inhoudelijke informatievoorziening.  

Bij de onderwerpen en activiteiten is het beoogde  

doel aangegeven en of de uitgevoerde activiteiten 

hebben bijgedragen aan het gestelde doel. 

Met de opzet van dit jaarverslag wordt geanticipeerd  

op de indeling van de gemeentelijke begroting  

in programma’s en taakvelden die vanaf 2017 wordt 

gehanteerd. Ten opzichte van het vorige jaarverslag 

over 2015 hebben nog enkele veranderingen plaats-

gevonden. In de rapportage over 2015 is grotendeels 

ingegaan op het sociaal domein ‘in enge zin’:  

de nieuwe Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (zowel de oude als de nieuwe  

voor  zieningen) en de nieuwe Participatiewet.  

De nu voorliggende rapportage over 2016 is beduidend 

breder van opzet. Ook aanverwante taakvelden  

zijn hierin nu meegenomen. Deze brede opzet past  

bij de vele verbindingen die in de praktijk bestaan  

en worden vormgegeven. De hulp en ondersteuning 

voor kwetsbare doelgroepen wordt steeds meer  

in samenwerking en samenhang verzorgd.  

Veel maatschappelijke partners op het gebied  

van sport, onderwijs, cultuur, veiligheid, volks-

gezondheid en welzijnswerk zijn wij zeer erkentelijk  

voor hun waardevolle inzet voor de Bloemendaalse 

samenleving. Ook de talrijke vrijwilligers en mantel-

zorgers spelen een onmisbare rol.

Met de brede opzet van het verslag spelen wij  

ook in op de wens van de raad om inhoudelijk goed 

geïnformeerd te blijven over het sociaal domein.  

Met dit verslag streven wij ernaar de in het complexe 

sociale domein soms ervaren afstand tussen bestuur  

en praktijk te verkleinen. Hiertoe hebben wij in 2016  

ook het initiatief genomen om regelmatig in een  

thema  bijeenkomst met de leden van raad van 

gedachten te wisselen over het sociaal domein.  

Deze werkwijze zetten wij graag voort. 

Wij zijn er daarbij van overtuigd dat de betrokken - 

heid van en samenwerking met de leden  

van raad en commissie zeer waardevol is voor  

een door  ontwikkeling van het sociaal domein. 

Waarmee we als gemeente - samen met de grote  

diversiteit aan partners in het maatschappelijk veld - 

zorg blijven dragen voor een hoogwaardige zorg  

en ondersteuning voor jong en oud. Zodat iedereen  

in Bloemendaal zo lang mogelijk kan meedoen. 

Het college van burgemeester  

en wethouders van Bloemendaal

Geachte leden van de gemeenteraad, 
geachte lezer,
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PROGRAMMA 1. VEILIGHEID

TAAKVELD1 1.2   OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
 

Veiligheidshuis Kennemerland
Het Veiligheidshuis Kennemerland is een netwerk-

organisatie waarin gemeenten, justitie, politie, justitiële 

organisaties en zorginstanties samenwerken om te 

komen tot een persoonsgerichte aanpak van complexe 

problematiek die de domeinen overstijgt. Wanneer 

reguliere inzet van partners binnen het eigen domein 

niet (meer) werkt, kan een beroep worden gedaan  

op de partners in het netwerk - het Veiligheidshuis.

Het Veiligheidshuis richt zich op het verminderen  

en voorkomen van strafbare feiten en overlast  

en op het creëren van kansen voor het individu  

door de gecombineerde inzet van justitiële inter - 

venties, bestuurlijke interventies en zorginterventies,  

het maken van persoonsgerichte afspraken  

en daarmee een snelle en effectieve aanpak  

van complexe zaken. Het Veiligheidshuis draagt  

bij aan de veiligheid in de regio Kennemerland  

door op verzoek van een aanmeldende partij zorg  

te dragen voor een gezamenlijk advies aan een  

professional en/of een gezamenlijk interventieplan  

van alle bij de persoon betrokken partners uit  

justitieel, zorg en sociaal domein.

Het concrete resultaat van de samenwerking is een 

integrale probleemanalyse met een persoonsgericht  

- en waar nodig een systeemgericht - plan van aanpak, 

met concrete afspraken over de verschillende inter-

venties, inzet van partners en eventuele vervolgstappen  

en monitoring. Daarnaast heeft het Veiligheidshuis  

een adviserende functie: de samenwerkende  

partners adviseren bestuurders en sleutelpartners  

over (de aanpak van) lokale problematiek.

Sociaal Team en Verwarde Personen
In het sociaal team participeren woningbouw-

coöperaties, GGZ2, GGD, Welzijn Bloemendaal,  

RIBW, de IASZ en politie. Zorgwekkende situaties  

worden besproken, acties worden uitgevoerd.  

De maandelijkse bijeenkomsten worden georganiseerd 

en voorgezeten door de gemeente. In 2016 is  

een regionale overleg structuur tot stand gekomen  

waar politiemeldingen rondom verwarde personen 

worden besproken. In het overleg participeren de GGD, 

politie, Stichting Brijder en GGZ. Signalen van cliënten 

waar nog geen zorg voor is, worden besproken en 

afgestemd met de gemeente. De contactambtenaar 

Verwarde Personen is tevens voorzitter van het Sociaal 

Team en coördinator van het Wmo-loket. Daarmee  

zijn de lijnen kort en kan er snel geacteerd worden.

1   De nummering van de taakvelden verwijst  
naar de taakvelden uit de begroting 

2   De uitleg van de afkortingen staat in bijlage 4 van dit rapport
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PROGRAMMA 1. VEILIGHEID

Anti-discriminatie bureau
Sinds 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatie 

voorzieningen van kracht. Hierin staat onder meer  

dat een gemeente verplicht is om haar burgers 

toegang te bieden tot een onafhankelijke anti discrimi-

natie voorziening. In 2009 hebben alle gemeenten  

in de regio Kennemerland zich aangesloten bij het 

Regionale Bureau Discriminatiezaken (BD). Het BD  

heeft de wettelijke taak om gemelde discriminatie 

klachten te registeren en in behandeling te nemen.  

De vijf kerntaken van het BD zijn klachtbehandeling, 

registratie, onderzoek en monitoring, voorlichting, 

projecten, advies en beleid.

Het BD krijgt jaarlijks een subsidie van ruim 8000 euro  

van de gemeente Bloemendaal om de bovenstaande 

taken te uit te voeren. In 2015 zijn bij het BD 10 klachten 

geregistreerd en behandeld uit de gemeente 

Bloemendaal. Het ging om 6 klachten op grond  

van herkomst/kleur/ras, 2 klachten op grond van 

geslacht, 1 klacht op grond van seksuele gerichtheid  

en 1 op grond van een handicap.

Onderdeel
Lasten 

begroot
Lasten 

werkelijk

Veiligheidshuis € 4.848 € 5.000

Sociaal Team € 4.961 € 0

Anti-discriminatie  bureau € 8.336 € 8.148

Totaal € 18.145 € 13.148
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PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

TAAKVELD 4.3   ONDERWIJSBELEID EN LEERLING ZAKEN

Leerplicht + Rijksbijdrage Leerplichtwet
Sinds 1 januari 2014 werken de gemeenten uit Zuid-  

en Midden-Kennemerland in een Gemeenschappelijke 

Regeling gezamenlijk aan de aanpak van schoolver-

zuim en het voortijdig schoolverlaten (VSV).  

De aanpak hiervan is vastgelegd in de gezamenlijke 

‘regionale agenda van de toekomst’, waarin het beleid 

wordt omschreven aan de hand van nieuwe landelijke 

wet- en regelgeving als de wet Passend Onderwijs,  

de Jeugd- en de Participatiewet.

De gemeente Haarlem coördineert de uitvoering  

van het beleid door het regionale bureau ‘Leerplein’ 

(Leerplicht + Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 

-RMC), voor jongeren tot 23 jaar, die niet meer 

leerplichtig zijn maar nog geen startkwalificatie  

hebben behaald. Dit doen zij in nauwe samen   - 

werking met de scholen en andere ketenpartners,  

zoals justitie, zorg- en hulpverlening, arbeidsmarkt  

en andere partners in het sociaal domein.

Het uiteindelijke doel is om jongeren optimale  

kansen te bieden om zelfstandig te functioneren in  

de samen leving en op die manier de Jeugdwerkloosheid 

struc tureel terug te dringen. Dit kan bereikt worden  

door zoveel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan  

te laten afsluiten met een startkwalificatie  

(diploma op minimaal Havo of mbo-niveau 2).  

Vanuit het Leerplein wordt:

  Ouderbetrokkenheid gestimuleerd, om daarmee  

de kans dat jongeren een diploma halen te vergroten

  Zo nodig repressief opgetreden tegen school-

verzuim, d.m.v. een Leerplichtspreekuur (ook in 

scholen) waar leerlingen voor opgeroepen worden, 

eventueel aangevuld met een Proces-Verbaal

  Nauw samengewerkt met de ketenpartners  

(b.v. CJG-coaches) in multi-disciplinaire teams 

(MDO’s) in het VO en MBO*

  Thuiszittersaanpak steeds effectiever op basis van 

een nieuw ‘verzuimprotocol’ en ‘thuiszittersprotocol’

Voor de gemeente Bloemendaal betekent  

dit dat de Leerplicht wordt uitgevoerd  

door het Leerplein van de gemeente Haarlem.

In de periode 2014-2016 is het aantal jongeren  

dat zonder startkwalificatie de school verlaat  

gedaald. Ook het (langdurige) ongeoorloofd  

schoolverzuim (vaak een voorspeller voor voortijdig 

schoolverlaten) is teruggedrongen. Naar verwachting 

leidt de samenwerking tussen gemeenten  

en keten      partners tot nog betere resultaten.

Resultaten voor de gemeente Bloemendaal

2014-15 2015-16

Aantal 5-23-jarigen 5.024 4.138

Meldingen van  
ongeoorloofd verzuim 5-12 jr

16 31

Meldingen van  
ongeoorloofd verzuim 12-18 jr

90 44

Meldingen van  
ongeoorloofd verzuim 18-23 jr

47 34

HALT-afdoeningen  
en processen-verbaal

16 12

Aantal 18 plus jongeren  
in beeld bij RMC

39 (2013-14) 49

Bloemendaal neemt volledig deel aan  

de Gemeenschappelijke Regeling, zowel de registratie, 

administratie als uitvoering van Leerplicht en RMC 

gebeurt door het Leerplein. De begrote kosten  

voor 2016 waren € 80.204, er is € 76.267 uitgegeven.
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Rijksbijdrage
De bijdrage van het ministerie van OC&W (ten behoeve 

van de kwalificatieplicht) is door de gemeente  

Haarlem (Leerplein) ontvangen en ver     rekend met  

de door Bloemendaal te betalen bijdrage. 

Internationale Taalklas (ITK)
De Internationale Taalklas (ITK) is een regionale,  

eerste opvang voor leerlingen die nieuw in Nederland 

zijn. Alle leerlingen tussen de 4 en 12 jaar kunnen  

naar deze school. Kinderen die een grote taalachter-

stand hebben kunnen, in overleg met de huidige  

basisschool, ook geplaatst worden. Op de school  

zitten kinderen uit meer dan 60 landen. Het doel  

is de kinderen de Nederlandse taal te leren.  

Ieder kind heeft een programma op zijn eigen niveau. 

De reguliere (rijks)bekostiging is ontoereikend.  

In regionaal verband is de afspraak gemaakt  

dat elke gemeente € 1.000 bijdraagt per uit  

de eigen gemeente afkomstige leerling. Het aantal  

uit Bloemendaal afkomstige leerlingen ligt gemiddeld 

tussen de 5 en 10. In 2016 is € 15.000 besteed  

(betreft bijdrage over 2 schooljaren).

Leerlingenvervoer + Bijdragen in kosten 
leerlingenvervoer
Leerlingen uit Bloemendaal die door een beperking  

of handicap niet in staat zijn zelf naar hun school  

te reizen, of door een specifieke leer- of ondersteunings-

behoefte naar een speciaal daarvoor geschikte  

school gaan die (te) ver van hun woonadres verwijderd 

is, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming  

in de reiskosten aanvragen. Deze kosten betreffen 

openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer, 

of een combinatie. In hoeverre ouders werkelijk  

in aanmerking komen voor een vergoeding  

is vast  gesteld in de ‘Verordening leerlingenvervoer 

Bloemendaal 2015’. Op basis van het inkomen  

van ouders kan een eigen bijdrage worden gevraagd. 

Het toekennen van de aanvraag gebeurt mede op 

grond van een oordeel van een medisch deskundige.  

Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen  

die de ‘Internationale Taalklas’ (ITK) volgen.  

Voor hen is het belangrijk zo snel en zo goed mogelijk 

de Nederlandse taal te beheersen, om daarmee  

hun kansen in het reguliere onderwijs te vergroten.  

Voor 2016 was het budget vastgesteld op € 173.000, 

daarvan is € 152.084 gebruikt.

PROGRAMMA 4. ONDERWIJS
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Onderwijsachterstanden/Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) + rijksbijdrage
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht 

ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd 

van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door 

middel van educatieve programma’s. 

Het VVE-beleid is bedoeld om de ontwikkelingskansen 

van kinderen van laagopgeleide autochtone en  

allochtone ouders te vergroten. Gemeenten hebben 

van het Ministerie van Onderwijs opdracht gekregen 

voor- en vroegschoolse educatie op te zetten en  

verder te ontwikkelen. De VVE heeft als belangrijkste 

doel de (Nederlandse) taalontwikkeling van peuters  

en kinderen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs  

te bevorderen en het terugdringen van onderwijs-

achterstand bij (doelgroep)kinderen.

Voor het begeleiden van een peuter met een 

VVE-indicatie ontvangen de voorschoolse  

voor zieningen extra geld om deze plekken aan  

te bieden aan de ouders. Voorschoolse educatie  

moet voor ouders/verzorgers van doelgroepkinderen 

laagdrempelig en financieel toegankelijk zijn.  

Voor ouders van doelgroepkinderen is een maximale 

ouderbijdrage voor voorschoolse educatie ingesteld. 

De maximale ouderbijdrage voor 2016 bedraagt  

€ 0,64 per uur. De gemeente zal de resterende 

bijdrage aan de VVE voorscholen vergoeden. 

Beschikbaar bedrag in 2016: € 36.956. 

Subsidiering peuterspeelzalen
De peuterspeelzalen dienen jaarlijks een aanvraag  

in voor subsidie. Het gesubsidieerde bedrag  

is gebaseerd op het aantal dagen en het aantal  

uren dat de peuterspeelzaal is geopend.  

Het doel is het in contact brengen van leeftijdgenoten  

(vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar) en hen voorbereiden  

op de basisschool. De activiteiten zijn gericht  

op de ontwikkeling van peuters. 

In de gemeente Bloemendaal zijn  

13 peuterspeelzalen gevestigd. 

  Dorpskern Bloemendaal: 5 peuterspeelzalen  

(Les Petits, Partou en Bloemendaal Op Stoom)

  Dorpskern Vogelenzang: 1 (Les Petits)

  Dorpskern Overveen: 2 (Les Petits)

  Dorpskern Aerdenhout: 3  

(Les Petits en Bloemendaal Op Stoom)

  Dorpskern Bennebroek: 2  

(Les Petits en Bloemendaal Op Stoom)

Per 1 januari 2018 zal de wetswijziging harmonisatie 

kinderopvang van kracht zijn waardoor de aanvraag 

voor subsidie peuterspeelzalen komt te vervallen.  

De huidige peuterspeelzalen worden ‘peuteropvang’.  

Per 1 januari 2018 financiert Het Rijk via de kinder -

opvangtoeslag de opvang van kinderen van werkende 

ouders in alle voorschoolse voorzieningen. 

PROGRAMMA 4. ONDERWIJS
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Logopedie
De schoollogopedie richt zich op kinderen van  

2-12 jaar. De logopedisten screenen en geven  

voorlichting en advies aan ouders en scholen.  

Er zijn inloopspreekuren in de peuterspeelzalen  

en in het CJG en er in het gemeentehuis is wekelijks  

een telefonisch spreekuur. Een uitgebreid onderzoek 

kan betekenen dat een kind 2 à 3 maal gezien wordt. 

Mocht een kind logopedische behandeling nodig 

hebben, dan wordt het in overleg met de ouders  

en de schoolarts verwezen naar een vrijgevestigde 

logopedist in de regio of naar een logopedist 

verbonden aan een algemeen ziekenhuis.  

Deze behandelingen worden vergoed door de  

ziekte kostenverzekering. Er zijn drie logopedisten  

in dienst van de gemeente Bloemendaal, met  

een gezamenlijke arbeidsomvang van 31,5 uur.

Het doel is vroegtijdig signaleren en preventie van  

taal-, spraak- en gehoorstoornissen bij kinderen. 

Daarmee wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling  

en een succesvolle schoolloopbaan bevorderd  

en mogelijke problemen in de opvoeding voorkomen.  

Uit het jaarverslag schoollogopedie 2015-2016 blijkt  

dat werkwijze en resultaten van de logopedisten  

het afgelopen jaar grotendeels gelijk was aan die  

van het voorgaande jaar. Voor de overige lasten was  

in 2016 € 2.305 begroot, daarvan is € 981 uitgegeven. 

Overzicht van de verrichtingen

2014-15 2015-16

Screening 419 408

Uitgebreide onderzoeken 98 85

Controle 230 196

Consulten CJG - 12

Verwijzingen 76 69

Voorlichting 84 113

Oudercontacten 157 123

Contacten leerkrachten/RSAD, 
schoolarts, Collega’s etc. over 
individuele kinderen

620 689

Op de controlelijst geplaatst 296 266

PROGRAMMA 4. ONDERWIJS
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Passend Onderwijs
Sinds augustus 2014 is de wetgeving met betrekking  

tot Passend Onderwijs (PO) van kracht. Doel is het 

bieden van zo passend mogelijk onderwijs aan leerlingen 

met of zonder specifieke zorgbehoefte. Schoolbesturen 

hebben een zorgplicht voor leerlingen die extra  

ondersteuning nodig hebben. Alle scholen (primair  

en voortgezet onderwijs) in Nederland zijn onder-

gebracht in samenwerkingsverbanden. In onze regio  

zijn dit het Samenwerkingsverband PO Zuid-Kennemerland 

en het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. 

Samenwerkingsverbanden stellen periodiek een onder-

steuningsplan op. De beleidsplannen van gemeenten 

en de onder steuningsplannen van de samenwerkings-

verbanden hangen met elkaar samen. 

 

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland  

(incl. Velsen) en de samenwerkingsverbanden  

PO en VO hebben in 2016 ongeveer 10x afstemmings-

overleg gevoerd. Daarbij zijn o.a. de volgende zaken 

aan de orde gekomen:

  Eventuele overlap in de ondersteuning van scholen 

vanuit gemeenten en de samenwerkingsverbanden

  Veiligheid in en om de school

  Dyslexie - dyscalculie

  Veiligheid in en om de scholen 

  Actualiseren ondersteuningsplan 

samenwerkingsverband

  (Verbetering) relatie CJG-coaches - scholen

  Verwijsindex 

Financiële aspecten

Lasten begroot Lasten werkelijk Baten geraamd Baten werkelijk

Leerplicht € 80.204 € 76.267 € 21.409 € 0

Internationale taalklas € 9.090 € 15.000

Leerlingenvervoer € 173.000 € 152.084 € 3.746 € 945

Onderwijsachterstanden - voorschoolse 
voorzieningen

€ 24.531 € 36.318 € 12.764 € 27.226

Peuterspeelzalen € 129.803 € 129.335

Logopedie € 2.305 € 981

Passend onderwijs -

Totaal € 418.933 € 409.985 € 37.919 € 28.171

PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

11



PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

TAAKVELD 5.1   SPORTBELEID EN ACTIVERING 

Impuls brede scholen - combinatiefuncties
Combinatiefunctionarissen heten tegenwoordig  

buurtsportcoaches (BSC). Deze coaches zijn werkzaam 

in de gemeente Bloemendaal sinds 2012. Het is  

een regeling van het Rijk die voorziet in een bijdrage 

van 60% van de kosten. De deelnemende instelling 

betaalt 20% evenals de gemeente. Buurtsportcoaches 

zijn in dienst van Sportsupport Kennemerland en  

zijn werkzaam bij sportverenigingen in Bloemendaal.

Het doel van de inzet van BSC’s is het activeren  

van Bloemendalers en een grotere betrokkenheid  

van inwoners in de samenleving.

De BSC’s zijn werkzaam bij de hockeyvereniging HBS,  

de voetbalverenigingen BVC Bloemendaal en BSM  

uit Bennebroek. Bij de verenigingen ondersteunen  

zij vooral de organisatie. Door hun inzet is er meer  

structuur binnen de vereniging. Zij zijn ook aanspreek-

punt voor de vrijwilligers. Daarnaast leggen  

zij contacten met school en de buurt en organiseren  

zij sportieve activiteiten. Zo heeft de BSC in Bennebroek 

leerlingen van school laten kennis maken met Beeball, 

een variant van honkbal. Deze sporttak van BSM  

heeft nieuwe leden nodig. In Bennebroek verzorgt  

de BSC tevens sport op de Hartenkamp. Bij HBS en BVC 

richten zij zich vooral op de gehandicaptensport.  

Bij BVC organiseert de BSC mede de wedstrijden van 

het G-voetbal. De kosten in 2016 bedroegen € 68.350.

De kennismaking met Beeball in Bennebroek  

heeft de vereniging meerdere leden opgeleverd.  

De activiteiten van de BSC op de Hartenkamp zorgt  

voor een betere gezondheid en meer plezier onder 

mensen met een beperking. De inzet in Bloemendaal 

voor de gehandicaptensport is structureel belegd  

bij de BSC’s. De algemene inzet van BSC’s bij de  

verenigingen zorgt voor een stevige sportorganisatie, 

waarin structureel wordt samengewerkt met vrijwilligers.

Meer bewegen voor de jeugd -  
invoering jeugdsportpas
Sinds 2007 kennen we in Bloemendaal de 

Jeugdsportpas (JSP). Met deze pas kunnen leerlingen 

uit het basisonderwijs deelnemen aan diverse sporten. 

Het doel van de JSP is leerlingen kennis te laten  

maken met alle sportvormen, maar uiteraard  

ook dat de basisschoolleerling meer beweegt.

Aan het begin van het schooljaar wordt de brochure 

van de JSP uitgereikt aan alle schoolkinderen.  

Twee keer per jaar wordt een Jeugdsportpas-dag 

georganiseerd. Soms ook op verzoek van een  

basisschool. Er moet een kleine eigen bijdrage betaald 

worden. De JSP heeft in 2016 € 12.530 gekost.

Het aanbieden van sport vergroot de kans dat jeugd 

gaat sporten. Het helpt de leerling tevens een keus  

te maken welke sport zij willen gaan bedrijven.
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Subsidiering sport voor gehandicapten
Gehandicaptensport is een vast onderdeel van  

het sportbeleid. Bloemendaal gebruikt het subsidie- 

instrument om organisaties in staat te stellen sport  

te organiseren voor de gehandicapte medemens. 

Sportsupport Kennemerland heeft voor de regio 

Kennemerland een provinciale subsidie ontvangen.  

Die subsidie wordt gebruikt om de zichtbaarheid  

van de gehandicaptensport te vergroten. Het project 

wordt samen uitgevoerd met Sportservice Nederland 

en de website www.unieksporten.nl. De subsidie  

aan Sportsupport en die aan twee verenigingen 

bedroegen in 2016 € 4.332.

Hoewel de samenwerking nog niet volledig tot stand  

is gekomen tussen bovengenoemde organisaties, 

hebben de inspanningen al wel geleid tot een  

vergroting van de vindbaarheid van sportactiviteiten 

voor mensen met een beperking om te sporten.

Stimulering sport
Met behulp van het subsidie-instrument worden  

initiatieven met sportactiviteiten gestimuleerd.  

Het doel is dat meer sportactiviteiten door de  

samenleving worden georganiseerd.

In 2016 is een subsidie toegekend aan de organisatie 

van de Koningsspelen op het strand voor een tiental 

Bloemendaalse scholen. Verder is in februari 2016  

een Olympische Dag georganiseerd waaraan naast 

Bloemendaalse scholen, ook Haarlemse scholen 

hebben meegedaan. De kosten van beide projecten 

bedroegen € 5.000.

De activiteiten hebben geleid tot meer bewegen  

voor de schooljeugd. Het samen sporten zorgt  

voor plezier en meer onderlinge verbondenheid.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Combinatiefuncties € 67.400 € 68.350

Meer bewegen voor jeugd € 11.080 € 12.530

Sport voor gehandicapten € 4.671 € 4.332

Stimulering sport € 4.887 € 5.000

Totaal € 88.038 € 90.212
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

TAAKVELD 5.3   CULTUURPRESENTATIE,  
-PRODUCTIE EN -PRESENTATIE 

Maatschappelijke rol van de bibliotheek
In de nieuwe Bibliotheekwet van 2015 zijn de wettelijke 

taken vastgelegd van de bibliotheek. De bibliotheek  

is een maatschappelijke organisatie geworden die  

met de gemeente en lokale organisaties samenwerkt  

in de participatiesamenleving. Naast de traditionele 

taken van de bibliotheek richt zij zich op de uitgangs-

punten van het sociaal domein (preventie, zelfredzaam-

heid, participatie en buurt en wijk). Zij stimuleert  

het plezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers 

in de lokale samenleving en speelt als ontmoetings-

plaats een belangrijke rol bij de sociale binding.

De bibliotheek wordt structureel gesubsidieerd door  

de gemeente. In de regio Zuid-Kennemerland is één 

bibliotheek-organisatie werkzaam. In Bloemendaal 

heeft de bibliotheek 3 vestigingen. De bibliotheek biedt 

het leesbevorderingsproject ‘Boekstart’ aan in het CJG*. 

In 2016 zijn workshops georganiseerd aan mensen die 

geholpen worden bij het solliciteren. Daarnaast worden 

mensen in het project ‘Klik & Tik’ digitale vaardigheden 

bijgebracht. In Bloemendaal wordt structureel samen-

gewerkt met Welzijn Bloemendaal in diverse projecten.

In de bibliotheek zijn leeskringen georganiseerd  

specifiek voor mensen met een lagere taalvaardig        - 

heid. Voor hen is een aparte collectie aangeschaft 

evenals taalleerprogramma’s op de computer.  

Vanaf 2016 werkt Bloemendaal met de bibliotheek  

structureel mee aan het Taalakkoord, dat zich  

richt op taalachterstanden.

Welzijn Bloemendaal heeft in samenwerking  

met Zorgbalans de ontmoetingsgroep ‘Bloemenstroom’ 

voor dementerende ouderen opgezet. De bibliotheek 

werkt daar aan mee. De vestigingen van de bibliotheek 

staan ter beschikking aan lokale organisaties  

die activiteiten gericht op wijk en buurt ontplooien.  

De subsidie aan de bibliotheek bedroeg in 2016 € 516.364.

De diverse activiteiten die de bibliotheek  

organiseert draagt bij aan de ontwikkeling,  

de verbinding en de participatie van inwoners. 

De bibliotheek werkt in de regio samen met tal  

van organisaties en zo geeft de bibliotheek blijk  

van haar maatschappelijke rol. In juni 2017 worden  

de nieuwe taken van de bibliotheek geëvalueerd.  

Een verslag daarvan zal aan de gemeenteraad  

worden aangeboden.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Bibliotheek € 499.475 € 516.364
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PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN

Het sociaal domein is de laatste jaren enorm  

ver      anderd. In het kader van de participatie- 

  samenleving, en kosten besparing, heeft de overheid 

vanaf begin 2015 drie grote taakgebieden onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht.  

Het betreft de WMO, de participatiewet en de  

jeugdhulp. Gemeenten krijgen daarmee steeds  

meer ruimte voor lokaal beleid en bieden meer plek  

aan inwoners, bewoners initiatieven, ondernemers  

en maatschappelijke organisaties. Daarmee kan  

de gemeente beter bijdragen aan de transformatie 

van de zorg. Bij de transformatie gaat het om innovatie,  

een integrale aanpak en meer preventie in plaats  

van dure specialistische zorg. En ook helpen waar  

het moet, loslaten waar het kan, meer regelvrijheid  

en beter maatwerk terwijl de kwaliteit van de zorg  

hoog in het vaandel blijft. Deze veranderingen  

gaan stap voor stap want vragen wat van mens  

en organisatie. De gemeente Bloemendaal is gericht 

op samenwerking tussen de verschillende partijen  

die betrokken zijn in het Sociaal Domein en stimuleert 

eigen kracht en initiatief. De wijkteams in Bloemendaal 

zijn een voorbeeld van samenwerking en zijn  

georganiseerd in het CJG en het WMO loket.  

In dit programma Sociaal Domein leest u over  

de verschillende taak velden, de verbindingen 

daartussen, welke acties ondernomen zijn  

en hoeveel geld daaraan besteed wordt. 

Gemeenten krijgen steeds  
meer ruimte voor lokaal beleid.
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TAAKVELD 6.1   SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

Burgerinitiatieven
Mensen weten zelf vaak heel goed wat ze belangrijk 

vinden en hoe ze hun leven, samen met anderen, 

kunnen invullen. De leefwereld van inwoners en niet  

die van de gemeente staat centraal bij de onder-

steuning die de gemeente geeft aan initiatieven  

van burgers. Door het beschikbaar stellen van  

ca. € 100.000 euro per jaar is er met ingang van 2016 

volop ruimte en vertrouwen gegeven aan burgers  

om een initiatief in te dienen en deze zelf of in  

samenwerking met andere inwoners te realiseren.  

De gemeente heeft hiermee regels en procedures 

rondom het indienen van burgerinitiatieven losgelaten. 

Het gaat om de helderheid van spelregels en het 

principe: vertrouwen vooraf, verantwoording achteraf. 

Het doel is de inwoner of groepen inwoners  

(buurtplatforms, organisaties en verenigingen)  

initiatieven te laten realiseren die leiden tot sociale 

samenhang, participatie en leefbaarheid in straat, 

buurt, wijk of de hele gemeente.

Website BloemendaalSamen
Via de website www.bloemendaalsamen.nl plaatsen 

inwoners van Bloemendaal, organisaties en vereni-

gingen initiatieven en zoeken daar ondersteuning  

voor. De vrijwilligerscentrale beheert de website. 

Halverwege 2016 bleek dat er meer ondersteuning  

en promotie van de website nodig was. De extra 

beschikbaar gestelde middelen voor projectonder-

steuning (€ 16.800) aan de VWC zorgden ervoor dat  

er een beroepskracht voor gemiddeld 8 uur per week 

ingezet kon worden. De werkzaamheden bestaan uit:

  Dagelijks beheer, beantwoorden van vragen

  Een keer per maand een nieuwsbrief

  Uitvoering van diverse pr-activiteiten

  Stimuleren en ondersteunen van burgers  

en organisaties bij het gebruiken van de website

De website van BloemendaalSamen telde eind 2016 

286 leden en de facebookpagina heeft 125 volgers. 

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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Adviesraad BloemendaalSamen
Op 8 november 2016 ging de Adviesraad 

BloemendaalSamen(ABS) officieel van start. De ABS 

beoordeelt of een initiatief in aanmerking komt voor 

een financiële ondersteuning en voor welk bedrag.  

De leden worden benoemd voor een periode van 

tenminste 2 jaar, werken op vrijwillige basis en komen 

samen als er een aanvraag beoordeeld moet worden. 

Zij hebben zelf de spelregels opgesteld voor de beoor-

deling van de initiatieven zonder bemoeienis van  

de gemeente en beheren het beschikbaar gestelde 

budget. De Adviesraad bestaat uit vijf Bloemendaalse 

inwoners. Per dorpskern is een raadslid vertegenwoor-

digd. Het samenstellen van de Adviesraad duurde 

langer dan beoogd waardoor de aanvragen die  

het eerste half jaar binnenkwamen door de gemeente 

zijn beoordeeld. De ABS heeft de aanvragen die in  

het tweede deel van 2016 binnenkwamen beoordeeld. 

De Adviesraad heeft in 2016 15 aanvragen positief 

beoordeeld. Bij het beoordelen van de aanvragen 

worden gekeken of de projecten en activiteiten  

een bijdrage leveren aan de doelstelling voor  

burger initiatieven. Initiatieven van organisaties met  

een commerciële doelstelling komen niet in aan   -

merking voor een bijdrage. Een initiatief moet voldoen  

aan één of meerdere van de volgende criteria:

  Activiteiten in de gemeente Bloemendaal  

en/of met bewoners van de gemeente

  Inwoners participeren in de uitvoering  

van het project (financieel of uitvoerend)

  Gericht op het versterken van sociale  

samenhang in wijk of buurt door samenwerken, 

contact en/of ontmoeting

  Gericht op eigen inbreng en benutten  

eigen verantwoordelijkheid van bewoners

  Gericht op mee kunnen doen aan  

de samenleving (ook indien onmogelijk  

zonder financiële ondersteuning)

  Kosten die voor bijdrage in aanmerking komen:  

  Kosten voor het starten van een initiatief 

   Kosten om een project verder te helpen, te stimuleren 

   Kosten m.b.t. communicatie, publieksactiviteiten 

en materialen daarvoor 

   Kosten m.b.t. uitvoering van het project

De bijdrage in de kosten bedraagt per project 

maximaal € 5.000 en de omvang van de aanvragen 

begint bij € 100. Aanvragen moeten voorafgaand  

aan de start van de activiteiten via de website 

BloemendaalSamen ingediend worden, inclusief  

een onderbouwde begroting. Twee voorbeelden  

van positief beoordeelde aanvragen door  

de Adviesraad BloemendaalSamen in 2016.

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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1  Buurttuin CSP Bennebroek
De Franciscusschool lanceerde samen met naschoolse 

opvang Op Stoom het initiatief om een buurttuin  

te realiseren. Diverse organisaties in Bennebroek  

participeren in dit project waaronder de bibliotheek, 

GGZ Ingeest, de Hartekampgroep en Meerleven  

en Amiezorg. Buurtbewoners hebben de tuin 

ontworpen en helpen mee in het beheren van de tuin. 

Met de financiële bijdrage van BloemendaalSamen  

zijn o.a. een kantoorunit (€ 1.850) en diverse tuin  

en onderhoudsmaterialen gefinancierd (€ 2.500). 

2  Landje van de Boer
Stichting Landje van de boer heeft tot doel het 

genoegen van tuinieren met zoveel mogelijk mensen  

te delen. Het landje van de Boer organiseert  

activiteiten die aansluiten bij het seizoen op  

de tuin. Van aanschuif lunches voor buurgenoten  

tot kooklessen en kindertuinclub. Uit het budget 

BloemendaalSamen is voor de aanschaf van  

een kachel een bedrag van € 1.308 toegekend.

De website BloemendaalSamen voorziet in de behoefte 

van organisaties en verenigingen om zich bekend  

te maken in de gemeente. Hoewel het aantal burger-

initiatieven nog laag is hebben de activiteiten en 

aankondigingen op de website BloemendaalSamen 

wel geleid tot een betere vindbaarheid voor inwoners. 

Om inwoners te attenderen op de mogelijkheden  

van financiële ondersteuning voor een initiatief zal  

er extra promotie van de website in 2017 plaatsvinden. 

In 2016 hebben de aanvragen die positief zijn  

beoordeeld door de Adviesraad bijgedragen  

aan meer sociale samenhang en participatie. 

Jeugdhonken en jongerenwerkers
Vanuit Welzijn Bloemendaal zijn 3 jongerenwerkers  

actief binnen de gemeente. Een deel van hun  

activiteiten vindt plaats rond voor jongeren bedachte 

ontmoetings plaatsen, Jongerenruimte The Spot  

in Bennebroek en Jeugdhonk Vogelenzang.

De jongerenwerkers

  Signaleren opgroei- / opvoedproblemen

  Proberen de maatschappelijke betrokkenheid  

van jongeren te vergroten, b.v. met het opzetten  

van Jongeren en Politiek Bloemendaal (JPB)

  Activeren jongeren, b.v. door het coördineren  

en uitzenden van jongeren vrijwilligers

  Bemiddelen tussen jongeren en hun  

omgeving bij overlast

  Geven informatie en voorlichting aan jongeren  

(ook in scholen)

  Organiseren sport- en spelactiviteiten,  

ook in de schoolvakanties

Welzijn Bloemendaal organiseert de activiteiten op  

en voert ze uit. Vier keer per jaar vindt er een overleg 

met de gemeente plaats, zodat de te organiseren 

activiteiten getoetst kunnen worden aan de taakstelling. 

Het budget is als volgt besteed:

Onderdeel Bedrag

Subsidie Welzijn Bloemendaal t.b.v. 
jongerenwerkers:

€ 133.681

Panel Jongeren Politiek Bloemendaal € 1.650

Informatiefolders m.b.t. jongerenwerk € 1.161

Huur Jeugdhonk Vogelenzang € 8.071

Totaal € 144.563

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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Vrijwilligersbeleid
In de gemeente Bloemendaal zijn meer dan  

100 organisaties actief waar vrijwilligers zich voor 

inzetten. Gezien de grote hoeveelheid vrijwilligers  

in de gemeente is het belangrijk voldoende expertise  

en ondersteuning voor deze groep in huis te hebben. 

De vrijwilligerscentrale Haarlem is voor Bloemendaal  

al jarenlang een betrouwbare samenwerkingspartner. 

Zij bieden vrijwilligers een scala aan workshops,  

een vacaturebank en een ruim scholingsaanbod aan. 

De website van de vrijwilligerscentrale brengt vraag  

en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk samen. 

Naast de jaarlijkse subsidie die de VWC ontvangt  

zijn er in 2016 aanvullende middelen ter beschikking 

gesteld voor de campagne zorgvrijwilligers  

(€ 10.000) en projectondersteuning voor 

BloemendaalSamen (€ 16.800).

Campagne zorgvrijwilligers
De campagne zorgvrijwilligers heeft als doel inwoners  

in de gemeente Bloemendaal te stimuleren om  

vrij  willigerswerk in de zorg te verrichten. In mei 2016  

startte een werkgroep bestaande uit Welzijn 

Bloemendaal, Tandem en de VWC wat geleid heeft  

tot de lancering van de website maatjesbloemendaal.nl. 

Via deze website kunnen Bloemendaalse inwoners  

zich aanmelden om ‘maatje’ te worden. Wanneer  

je maatje bent kun je wat betekenen voor ouderen, 

mantelzorgers of volwassenen met een psychische, 

lichamelijke of verstandelijke beperking. Op deze  

manier kunnen maatjes kwetsbare mensen tot steun 

zijn. De cam     pagne is in het tweede deel van 2016  

gestart en wordt in 2017 voortgezet. 

Platformbijeenkomsten 
In het voor en najaar van 2016 organiseerde  

de VWC twee keer een platformbijeenkomst voor  

vrijwilligersorganisaties. Het doel is het creëren  

van een gemeenschappelijk overlegkader vrijwillige 

inzet binnen de gemeente Bloemendaal van en voor 

de vrijwilligersorganisaties. Tijdens de bijeenkomsten 

werden de aanwezigen op de hoogte gesteld  

van het totale aanbod van de activiteiten van de  

vrijwilligerscentrale. Speerpunten waren o.a onder-

steuning bij Veilig Vrijwilligerswerk, het contract dat  

de gemeente heeft afgesloten voor een onafhankelijk 

vertrouwenspersoon en de onafhankelijke klachten-

commissie. Bloemendaal Samen is inmiddels ook  

een vast onderdeel binnen het programma, evenals  

de mogelijkheid van advisering aan organisaties  

door de vrijwillige consulenten. Daarnaast is er voor  

de organisaties binnen het programma altijd ruim 

voldoende tijd om te netwerken. 

Waardering vrijwilligers
Tijdens een feestelijke gala-avond in het gemeentehuis 

zijn meer dan 200 vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

Omdat de gemeente geen onderscheid wil maken  

of met een prijs de indruk wil wekken dat de ene  

organisatie belangrijker is dan de andere zijn de  

vrijwilligersprijzen afgeschaft. Dankzij de grote inzet  

van veel nieuwe vrijwilligers bij Gastvrij Bloemendaal  

en Vluchtelingenwerk zijn de statushouders in 

Dennenheuvel goed opgevangen en begeleid. 

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgers zijn volgens de landelijke definitie 

mensen die langdurig (langer dan 3 maanden 

gedurende 8 uur per week) onbetaald zorgen  

voor een chronisch zieke, gehandicapte of  

hulp  behoevende persoon uit hun omgeving. 

Tandem is de regionale professionele organisatie  

voor mantelzorgondersteuning in de regio 

Zuid-Kennemerland. Tandem biedt deze ondersteuning 

vanuit twee rollen: (1) directe ondersteuning van  

de mantelzorgers en hun netwerk (2) expertisecentrum 

voor mantelzorg ondersteuning. Daarnaast verzorgt 

Tandem in Bloemendaal de jaarlijkse attentie aan 

Bloemendaalse mantelzorgers op de Dag van de 

Mantelzorg en organiseert zij de jaarlijkse regionale 

Dag van de Mantelzorg. Welzijn Bloemendaal  

ondersteunt mantelzorgers lokaal in de vorm  

van ouderenadvies, het inzetten van de vrijwillige 

hulpdienst en thuisadministratie en door onder- 

steuning aan partners van deel  nemers aan  

de Bloemenstroom en de Voghelsanck. In 2016  

is extra ingezet op versteviging van de samenwerking 

tussen Tandem en Welzijn Bloemendaal.

Huis aan huis mailing
Om mantelzorgers gericht te kunnen informeren, 

adviseren en ondersteunen is het van belang hen  

te kennen. De zorg die mantelzorgers geven kan steeds 

zwaarder worden. Dit komt omdat indicatiestellingen 

strenger worden toegepast, mensen langer leven  

en zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook tijdens 

ziekte. Volop redenen om deze groep te vinden en  

de aandacht te geven die zij verdienen. De huis aan 

huis mailing bevat naast informatie over het aanbod 

ook een flyer over huishoudelijke hulp met een speciaal 

tarief voor mantelzorgers. Nieuwe mantelzorgers die  

zich laten inschrijven bij Tandem maken in 2017 

aanspraak op de mantelzorgattentie van de gemeente. 

Begin 2017 worden de resultaten bekend en zal ook  

de WMO-raad worden geïnformeerd. 

Waardering mantelzorgers
Alle mantelzorgers in de gemeente Bloemendaal  

(ca. 450 personen) hebben in 2016 een 

VVV-cadeaubon ontvangen van € 25.

Eind november vond in de Phiharmonie de dag  

van de mantelzorgers plaats. Mantelzorgers werden  

in het zonnetje gezet en konden genieten van  

een muzikaal optreden, een drankje en een hapje.  

De gemeente Bloemendaal was aanwezig  

om na afloop vragen te beantwoorden. 

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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Respijtzorg
Er is sprake van respijtzorg als de mantelzorger  

de zorg voor zijn of haar naaste tijdelijk aan anderen 

over laat en er even tussenuit kan: om te werken, 

aandacht te geven aan (andere) gezinsleden,  

even alleen thuis of weg te zijn, of juist op een 

ontspannen manier samen te zijn met de zorgvrager. 

In 2015 heeft Tandem de website www.helpenzorgen.nl 

ontwikkeld om met name het regionale aanbod  

van respijtvoorzieningen goed vindbaar en toegankelijk 

te maken. In 2016 is het aanbod verder aangevuld. 

Daarnaast worden mantelzorgers ook persoonlijk 

benaderd om hen te wijzen op de mogelijkheden.

Tandem biedt een eigen respijtvoorziening door  

vrijwilligers in te zetten in de thuissituatie bij een  

mantelzorger. Hij/zij neemt taken over van mantel-

zorgers. Zo kan de mantelzorger even iets voor zichzelf 

doen en zich weer opladen.

Platform belangenbehartiging 
mantelzorgondersteuning Kennemerland
Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg 

Kennemerland organiseert ongeveer vier keer  

per jaar een contactbijeenkomst voor mantelzorgers  

uit Kennemerland. Deze zijn bedoeld om hen  

te informeren, contact tussen mantelzorgers 

en andere vrijwilligers te stimuleren, hun stem  

te (laten) horen en ‘er even uit te zijn’.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Burgerinitiatieven € 99.596 € 73.461

Jongerenwerk-jeugdhonken € 133.681 € 144.563

Vrijwilligersbeleid € 28.422 € 26.444

Mantelzorgondersteuning € 62.758 € 61.752

Totaal € 324.457 € 306.220
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TAAKVELD 6.1   SAMENKRACHT EN  
BURGERPARTICIPATIE: SUBSIDIES

Maatschappelijk werk
Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen  

bij het oplossen van en omgaan met hun problemen  

in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, 

maar ook van langere duur zijn. Huurschuld of werk -

loosheid kunnen redenen zijn voor mensen om hulp  

te vragen, maar bijvoorbeeld ook opvoedings-  

of relatieproblemen. Door deze en andere problemen 

kunnen mensen depressief, verdrietig of opstandig 

worden en ze weten dan vaak niet hoe ze daaruit  

moet komen. Dit zijn voorbeelden van psychosociale 

problemen. Je helpt de cliënt door hem inzicht  

te geven in zijn problemen en hem nieuwe vaardig-

heden te leren. De cliënt kan hierdoor zijn problemen  

zelf hanteren en oplossen.

Per 1 januari 2017 is het Bloemendaalse deel  

van Kontext maatschappelijke dienstverlening  

overgenomen door Wij-Heemstede.

Regionale activiteiten
  Formulierenbrigade (ondersteuning  

bij het invullen (online) formulieren)

  Centrum Levensvragen en ouder worden

  Kies (Kinderen in echtscheidingssituaties) trainingen

  Assertiviteitstrainingen

  Informatiepunt echtscheiding

  Versterking BCT (Brede Centrale Toegang,  

dienstverlening voor kwetsbare burgers)

Lokale activiteiten
  Wmo loket Bloemendaal

  CJG Bloemendaal

  CJG-contact met de basisscholen

  Tijdelijke ondersteuning jeugdhulpteam CJG

  Maatschappelijke dienstverlening Bloemendaal

De werkzaamheden van de (school) maatschappelijk 

werkers en de regionale activiteiten zijn vooral gericht 

op preventie en dragen bij aan de het voorkomen  

van gespecialiseerde jeugdhulp. Dit is één van  

de doelstellingen van de transformatie Jeugdhulp.

Diensten Wonen met Zorg
De ouderenadviseurs van Welzijn Bloemendaal  

informeren en adviseren ouderen over diensten  

en voorzieningen op het gebied van wonen,  

welzijn, zorg, financiën en vervoer. 

Bureau slachtofferhulp
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van  

een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit en biedt  

hulp op praktisch, psychosociaal en juridisch gebied. 

Slachtofferhulp Nederland levert een belangrijke 

bijdrage aan het gemeentelijk beleid inzake integrale 

veiligheid en stimuleert de eigen kracht en eigen 

verantwoordelijkheid van slachtoffers en hun sociale 

netwerk. De medewerkers van Bureau slachtofferhulp  

zijn zowel onbetaalde als betaalde krachten.

Slachtofferhulp Nederland stelt zich op als netwerk-

partner van gemeenten en wil zich naast de reguliere 

dienstverlening blijven inzetten in crisissituaties  

in de gemeente. Bloemendaal subsidieert  

de instelling met € 0,26 per inwoner. 
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Regionale subsidies 
Bloemendaal subsidieert organisaties die onder-

steuning en zorg binnen de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) leveren aan inwoners van  

de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Deze instellingen 

hebben voor hun werkzaamheden een regionale  

schaal nodig. De subsidiëring van het regionale  

aanbod vindt plaats op grond van een verdeelsleutel 

naar inwoneraantal. Met deze regionale subsidies 

zorgen we voor een goed toegankelijk niveau van 

algemene voorzieningen. Het doel is maatschappelijk 

kwetsbare groepen in staat te stellen eigen regie 

te houden en zelfstandig te functioneren.

De inzet is gericht op maatschappelijk kwetsbare 

groepen, zoals (verstandelijk) gehandicapten,  

mantelzorgers en cliënten geestelijke gezondheidszorg. 

Het gaat om voorlichting, informatie en advies,  

individuele- en groepsbegeleiding, groepsactiviteiten 

en lichte vormen van ondersteuning gericht  

op preventie waarvoor geen indicatie nodig is.

Overzicht verstrekte subsidies 

Onderdeel Bedrag

Stichting De Baan € 23.746

Presenz, GGZinGeest € 9.181

St. Thuiszorg gehandicapten € 6.198

Wijkgerichte zorg € 17.100

St. Vrijwilligerscentrale € 47.730

Totaal € 103.955

Wmo hulp psychosociaal
Er is een budget beschikbaar voor de aanpak  

van psychosociale problematiek. In 2016 is dit besteed  

aan het Maatjesproject van Actenz/GGZinGeest.  

Het Maatjesproject brengt mensen met een  

psychiatrisch verleden of heden, die zich eenzaam 

voelen in contact met een vrijwilliger. Regelmatig  

ondernemen beiden iets, zoals koffiedrinken,  

wandelen, fietsen of winkelen. 

Buurtbus gehandicapten/ouderen
Inwoners uit de gemeente Bloemendaal, die niet  

meer op eigen gelegenheid kunnen reizen, kunnen 

gebruik maken van de vervoersdienst van deur tot deur 

van Welzijn Bloemendaal. De vervoersdienst wordt  

door vrijwilligers uitgevoerd. Het vervoer bestaat uit  

twee onderdelen: vervoer op maat en de bus van 

Welzijn Bloemendaal (belbus). De belbus rijdt in de 

gemeente Bloemendaal en naaste omgeving inclusief  

de ziekenhuizen in Zuid-Kennemerland en Hoofddorp.  

De belbus wordt ingezet voor individueel vervoer voor 

65-plussers, voor groepsvervoer naar activiteiten  

en de boodschappenservice. De vrijwilligers van  

het vervoer op maat rijden met hun eigen auto 

ouderen van 55 jaar en ouder en gehandicapten,  

die geen gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer of van de bus van Welzijn Bloemendaal.
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Bejaardensociëteiten
Een lokale vereniging voor senioren ontvangt jaarlijks 

subsidie voor de periodieke soos, de jaarlijkse bustocht 

en verjaardags- en kerstattenties.

Meer Bewegen Voor Ouderen
Thuiszorg Zuid-Kennemerland organiseert bewegings-

activiteiten aangepast aan de mogelijkheden  

en wensen van mensen van 55 jaar en ouder. Het is  

de bedoeling dat de deelnemers door het doen van 

deze bewegingsactiviteiten zo lang mogelijk lichamelijk, 

geestelijk en sociaal optimaal blijven functioneren. 

Deelnemers zijn een eigen bijdrage verschuldigd.

Welzijn Bloemendaal
Welzijn Bloemendaal is een algemene welzijns-

voorziening voor alle zelfstandig wonende inwoners  

van de gemeente Bloemendaal. Welzijn Bloemendaal 

richt zich op ouderen, mensen met een beperking, 

jongeren, basisschoolkinderen vanaf 10 jaar en 

inwoners van Bloemendaal in het algemeen. Met haar 

activiteiten en dienstverlening activeert en ondersteunt 

Welzijn Bloemendaal inwoners en draagt bij aan hun 

maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. 

De taken van Welzijn Bloemendaal bestaan uit:

  Het geven van informatie en advies over de Wmo 

  Het afhandelen van aanvragen  

voor Wmo-maatwerkvoorzieningen 

  Het geven van advies en ondersteuning  

aan senioren en mantelzorgers 

  Het organiseren van sociaal culturele activiteiten 

voor volwassenen 

  Het bieden van activiteiten, informatie  

en advies aan jongeren 

  Het verzorgen van vervoer van deur tot deur 

  Het leveren van praktische diensten  

in en om het huis aan 55-plussers 

  Het versterken van het vrijwilligerswerk

In samenwerking met huisartsen organiseerde  

Welzijn Bloemendaal twee bijzondere projecten  

voor kwetsbare ouderen: ‘Welzijn op recept’ en 

‘Samenkracht’. Via deze projecten ondersteunde  

Welzijn Bloemendaal kwetsbare en eenzame ouderen 

door hen naar welzijnsactiviteiten toe te leiden  

en/of thuis te bezoeken. Verder bood Welzijn 

Bloemendaal twee dagbestedingsprogramma’s  

aan voor kwetsbare cliënten en bood tevens onder-

steuning aan hun mantelzorgers. Eén programma  

in Vogelenzang in samenwerking met Amie 

Ouderenzorg en één in Bloemendaal in samen           - 

werking met Zorgbalans. Welzijn Bloemendaal  

huisvest het Wmo-loket en de Wmo-consulenten. 
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Incidentele subsidies +  
subsidies ontwikkelingssamenwerking +  
Fonds waarderings- en aanmoedigingssubsidies
In 2016 zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt:

Onderdeel Bedrag

Comité Intocht Sinterklaas Vogelenzang € 500

Stichting Bloemendaal - Dogon Mali € 1.000

Diaconie Protestantse gemeente Bloemendaal 
en Overveen (Vakantieweek Roosevelthuis)

€ 1.000

Totaal € 2.500

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Maatschappelijk werk € 111.292 € 109.788

Diensten wonen met zZorg € 24.250 € 18.186

Bureau Slachtofferhulp € 4.541 € 4.538

Regionale subsidies € 114.543 € 103.955

Wmo hulp psychosociaal € 22.000 € 22.774

Buurtbus € 21.582 € 22.500

Bejaardensociëteiten € 2.015 € 1.445

Meer bewegen voor ouderen € 8.579 € 312

Welzijn Bloemendaal € 344.056 € 362.614

Incidentele subsidies, subsidies 
ontwikkelingssamenwerking etc.

€ 7.328 € 2.500

Totaal € 660.186 € 648.612
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TAAKVELD 6.1   SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE: 
OPVANG ASIELZOEKERS

Opvang statushouders
Sinds 1 april 2016 huisvest Bloemendaal in een 

voormalig kloostergebouw in 85 appartementen  

aan Dennenweg 6-8 tijdelijk ongeveer 110 status-

houders. Deze tijdelijke huisvesting was in 2015  

noodzakelijk omdat asielzoekerscentra (AZC’s)  

vol zaten door de hoge instroom van vluchtelingen  

en door een groot tekort aan woningen voor status-

houders in gemeenten. Bloemendaal biedt mensen  

(tijdelijk) ruimte op Landgoed Dennenheuvel  

om op hun gezin te wachten, zorgt daarmee voor 

doorstroom in de AZC’s en heeft daarmee haar 

taakstelling 2016 gehaald. De taakstelling is een  

door het Rijk opgelegde verplichting om x aantal  

statushouders per gemeente te huisvesten. 

De gebouwen zijn aangepast aan de veiligheids-  

en gebruikseisen. Deze kosten zijn hoger dan  

geraamd vanwege de nieuwe regelgeving  

brand veiligheid 2015. Voor een goede uitvoering  

van het project formuleerden we (gebruikmakend  

van het overleg tussen de projectgroep en de advies-

groep, bestaande uit omwonenden, vrijwilligers,  

de directie van de Theresiaschool en ouders)  

de uitgangspunten voor de tijdelijke huisvesting:

Het rustig inhuizen van statushouders, te beginnen  

met 20% en maandelijks oplopend met 20% tot 80%.  

Het reserveren van ruimte voor statushouders  

om zich te herenigen met hun gezin.

Door deze uitgangspunten waren de lasten hoger  

en de inkomsten lager dan begroot. Er zijn contracten 

gesloten met diverse instellingen om de beheer- en 

begeleidingstaken uit te voeren. Tijdens het vormgeven 

van de uitvoering hebben we ervoor gekozen om naast 

de professionele beheerder een betaalde coördinator 

van Vluchtelingenwerk op locatie te plaatsen.  

Dit vanwege de focus van de maatschappelijke 

bege leiding op het ingewikkelde proces van  

gezinshereniging en vanwege de vele vrijwilligers  

en vrijwillige initiatieven. Deze betaalde kracht was  

in de begroting niet voorzien. Het project status       - 

houders loopt tot 1 april 2019. 

In december 2016 woonden er 94 statushouders  

op Dennenheuvel, waarvan een groot aantal wacht  

op hun gezin, en 11 niet-statushouders (Villex-bewoners 

met een taak in het sociaal beheer). Er zijn 46 status-

houders in de leeftijd van 0 tot 25, 41 in de leeftijd 

tussen de 25 en 50 jaar en 7 ouder dan 50 jaar.  

Er zijn tot nu toe 5 gezinnen herenigd. Van 9 personen 

verwachten we de hereniging met hun gezin in 2017.  

In 2016 hebben 10 jonge(re) statushouders de 

Internationale Taal- en Schakelklas in Haarlem bezocht. 

Eind 2016 verandert de koers: er is nauwelijks instroom 

van vluchtelingen, waardoor er voldoende woningen  

in gemeenten beschikbaar zijn en geen extra opvang-

voorzieningen nodig is. Gezinnen verhuizen in 2017  

na hereniging van de tijdelijke huisvesting op 

Landgoed Dennenheuvel naar passende permanente 

woningen in de regio. Een deel van de taakstelling en 

van de gelden maatschappelijke begeleiding verhuist 

mee naar de gemeente van permanente huisvesting. 
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Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk
Baten 

begroot
Baten 

werkelijk

Aanpassing gebouw € 200.000 € 262.945

Huur/kosten nutsvoorzieningen gebouwen € 163.490 € 175.206 € 25.894 € 25.247

Borg gebouwen € 23.356 € 23.356 € 14.400

Coördinator € 30.000 € 65.000

Tolk € 2.775 € 544

Vrijwilligersdiensten € 2.775 € 0

Advieskosten + communicatie € 14.500 € 27.459

Onvoorzien € 30.382 € 14.133

Bijdrage COA: maatschappelijke begeleiding € 142.200 € 142.200

Bijdrage COA: Gemeentelijk versnelling arrangement € 112.000 € 104.699

Totaal € 467.278 € 568.643 € 280.094 € 286.546
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TAAKVELD 6.2   WIJKTEAMS: JEUGD

HET CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle 

ouders, opvoeders, kinderen, jongeren en professionals 

in Bloemendaal die vragen hebben over opvoeden  

en opgroeien. Het CJG is een samenwerkingsverband 

van organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg, 

jeugdhulpverlening en welzijn. De Opvoedpoli en het 

Consultatiebureau zijn twee van deze organisaties.  

Het CJG heeft een coördinerende taak bij het bieden 

van professionele hulp en advies bij opvoed- en 

opgroeikwesties. In het CJG werken o.a. (ortho) 

pedagogen, jeugdartsen en maatschappelijk werkers. 

Activiteiten CJG
In het kader van preventie en netwerkversterking  

zijn in het CJG regelmatig activiteiten georganiseerd:
1  Mama café 
2  Speelgroep met muziek 
3  Trainingen Mindfullness
4  Vadergroep
5  Training “Kinderen uit de knel”
6  De buitenspeeldag
7  Yoga voor kinderen
8  Voorlichting borstvoeding
9  Workshop “Contact met je ongeboren kind”
10  Workshop “Mindfull tekenen”
11  Inspiratiesessie hoog gevoeligheid
12  Workshop “goed slapen’
13  Lezing How2talk2kids”
14  Workshop Reiki

Het doel van de trainingen is preventie van jeugdhulp 

en het bevorderen van een netwerk. Hiernaast is  

het doel om de drempel tot het CJG te verlagen en  

de toegankelijkheid van de voorziening te bevorderen. 

Inzet partijen in/vanuit CJG 
Onder deze post vallen de kosten van de inzet/inhuur 

van een aantal externe organisaties met als doel:
A   Het geven van voorlichting en advies
B  Preventieve jeugdhulpactiviteiten 
C   Lichte pedagogische ondersteuning
D   Het organiseren van de toegang tot de  

(gespecialiseerde) jeugdhulp
E   Coördinatie en integratie

Om tot integrale jeugdhulpverlening te komen  

is deelname aan verschillende overleggen - bijvoorbeeld 

van het jeugdhulpteam, het zorgoverleg scholen - 

nodig. In de overleggen en via andere kanalen wordt 

kennis gedeeld op het gebied van de transformatie 

jeugdhulp, de gemeentelijke besluiten, routeringen, 

procedures en doelstellingen die hieraan verbonden zijn. 

In 2016 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  Het geven van preventieve jeugdhulp aan jongeren, 

kinderen en hun ouders

  Het geven van integrale jeugdhulp

  Het maken van gezinsplannen en overige 

rapportage

  Deelname aan verschillende overleggen

  Personeel voor inloopspreekuur

  Het geven van informatie en advies

  Het geven van ondersteuning aan de intern begelei-

ders en de zorgcoördinatoren op de scholen
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Het CJG Bloemendaal is een samenwerkings      - 

verband - onder regie van de gemeente -  

van de volgende organisaties:
1  De GGD 
2   De jeugdgezondheidszorg Kennemerland,  

het consultatiebureau
3   WIJ Heemstede (voorheen Kontext),  

maatschappelijke dienstverlening
4  Stichting MEE, cliëntondersteuning
5  De Opvoedpoli
6  Kenter jeugdhulp
7  De Jeugd- en Gezinsbeschermers
8  Welzijn Bloemendaal

De gemeente heeft overeenkomsten gesloten  

met De Opvoedpoli en WIJ Heemstede voor onder  -

steuning op basis- en Voortgezet onderwijs scholen.  

In overeenstemming met de gemeente bieden  

zij de eerste vijf gesprekken, uiteraard alleen indien  

nodig, zonder indicatie beschikbaar aan de kinderen, 

jongeren en hun ouders. Dit draagt bij aan de doel -

stellingen van.de transformatie; preventie en minder  

en kortere inzet gespecialiseerde zorg.

Risicojongeren
Voor situaties waarin dat relevant is wordt gebruik 

gemaakt van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).  

Met de Verwijsindex Risicojongeren delen jeugd-

hulpverleners kennis over gezinnen, wordt gezien  

wie de gezinsregisseur is en wordt voorkomen  

dat jeugdhulpverleners langs elkaar heen werken.  

De richtlijnen voor het gebruik van de verwijsindex  

zijn wettelijk vastgelegd.

Bloemendaal heeft in 2016 € 11.500 bijgedragen  

aan beheers-e n onderhoudskosten van  

de VerwijsIndex Risicojongeren en een aandeel  

in het salaris van de regionale verwijscoördinatoren.

Regionaal project rond versterking, vroeg signalering 
en preventie bij scheidingsproblematiek
Kinderen die een (vecht) scheiding meemaken  

lopen een verhoogd risico op problemen en gezond 

opgroeien. Voor deze kinderen en hun ouders betekent 

de scheiding dat er ingrijpende veranderingen plaats 

vinden: vader en/of moeder een nieuwe partner, 

minder geld te besteden, verhuizing, een deel van  

de familie niet meer zien en van school veranderen.

Het project heeft als doel scheidende partners en  

hun netwerk te ondersteunen in hun primaire verant-

woordelijkheid als ouders voor hun kinderen. De nadruk 

ligt daarbij op vroegtijdig signaleren, samenwerken  

met ketenpartners en preventie. Het project heeft een 

doorlooptijd van 18 maanden en wordt in 2017 afgerond.

Afspraken Veilig Thuis en CJG Bloemendaal
Veilig Thuis Kennemerland is het regionale advies-  

en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Tussen Veilig Thuis en CJG Bloemendaal zijn er onder-

linge afspraken gemaakt om meldingen over te dragen 

naar het lokale veld in Bloemendaal samen met 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Bloemendaal  

en het Sociaal Team Bloemendaal.

Er zijn twee situaties waarin Veilig Thuis een gezin  

kan overdragen naar het CJG Bloemendaal.
1   Na onderzoek door Veilig Thuis, in overleg  

met het gezin en het CJG. 
2   Direct na Triage* door Veilig Thuis waarbij zij zelf 

géén onderzoek gedaan hebben naar het gezin. 

*Triage-instrument Veilig Thuis wordt gebruikt voor  

alle professionals rond de aanpak van huiselijk geweld, 

kindermishandeling en seksueel misbruik. Het biedt 

medewerkers aanknopingspunten om te beoordelen 

welke spoed en expertise nodig is om in te grijpen  

voor het direct en op termijn veiligstellen van de fysieke 

en emotionele veiligheid van gezinsleden.
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Bijdragen aan scholen in kader  
preventief jeugdbeleid
Op grond van de Verordening materiele financiële 

gelijkstelling onderwijs Bloemendaal kunnen de 

scholen in Bloemendaal een aanvraag om subsidiering 

van faciliteiten in het kader van het preventief jeugd-

beleid indienen. Basisscholen komen in aanmerking 

voor max. € 1.000 per jaar, scholen voor voortgezet 

onderwijs voor een bedrag van max. € 3.000 per jaar.  

Doel is scholen ondersteuning bieden op het vlak  

van opvoed- en opgroeiondersteuning. 

In 2016 hebben alle VO-scholen en 10 van de 16 basis-

scholen een beroep op de subsidieregeling gedaan. 

Incl. kosten van algemeen overleg is ongeveer € 20.000 

besteed. De scholen hebben de subsidie besteed  

aan onder andere de volgende trainingen:

  ‘Sociale vaardigheden voor meisjes in groep 6’

  ‘Kanjertraining’ (is bedoeld voor kinderen en 

jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben  

in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten 

en/of ouders. Het doel is het stimuleren van sociaal-

vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen 

van sociale problemen zoals pesten, conflicten, 

uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag)

  ‘Rots en Water’ (Doel van het Rots en Water 

programma is het vergroten van de communi       - 

catie- en sociale vaardigheden en welzijn  

bij kinderen en jongeren en het voorkomen  

en/of verminderen van sociale problemen zoals 

pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag  

en seksueel grensoverschrijdend gedrag.)

  Faalangsttraining

  Risico’s van drank- en drugsgebruik

  Cyberpesten en social media

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Activiteiten CJG € 5.700 € 10.459

Inzet partijen in/vanuit CJG € 298.091 € 275.039

Website CJG € 5.555 € 5.636

Bijdragen aan scholen  
preventief jeugdbeleid

€ 25.250 € 19.902

Friends en Mindfulness  € 16.160 € 26.062

Deelname JGB  € 20.938 € 17.946

Verwijsindex  € 6.060 € 11.404

Uitvoeringskosten € 32.996

Totaal  € 377.754 € 399.444
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TAAKVELD 6.2   WIJKTEAMS: MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING

Wmo-raad
De Wmo-raad is ingesteld om de burgerparticipatie 

binnen het sociaal domein vorm te geven.  

Met de decentralisering van de taken op  

het gebied van de Wet maatschappelijke onder-

steuning (WMO), de Jeugdwet en Participatiewet  

heeft de Wmo-raad een breder takenpakket gekregen.  

De Wmo-raad houdt zich bezig met de onderwerpen  

die ook raakvlakken hebben met de Jeugdwet  

en Participatiewet. De Wmo raad heeft zich gericht  

op een aantal onderwerpen; 

De wijziging van de organisatie  
van doelgroepenvervoer
De Wmo-raad heeft ongevraagd advies gegeven  

over de verwervingsstrategie van het doelgroepen 

vervoer aan het College. Verder hebben twee leden 

van de Wmo-raad deelgenomen aan het overleg 

binnen de regionale klankbordgroep doelgroepen-

vervoer. Het advies en kritische kanttekeningen  

van de Wmo-raad over de scheiding van aanmelding 

en uitvoering van het doelgroepenvervoer hebben  

niet geleid tot enige bijstelling van het concept  

regiecentrale en uitvoering.

Overleg wijk/dorpsverenigingen/gemeente
Signalen vanuit de doelgroepen zijn essentieel  

voor de uitvoering van de taken van de Wmo- 

raad. Daartoe heeft de Wmo-raad een overleg  

georganiseerd met een delegatie van de Wijk-  

en Buurtverenigingen van de gemeente Bloemendaal. 

De verschillende wijk/dorpsverenigingen bespraken  

de ontwikkelingen in de samenwerking met  

de gemeente, het functioneren van de vrijwilligers-

centrale in het kader van de parti cipatiewet  

en verbetermogelijkheden van de rol van  

Welzijn Bloemendaal en het Wmo-loket.  

De Wmo-raad heeft zich laten voorlichten  

over de werkwijze van de Intergemeentelijke  

Afdeling Sociale Zaken met name waar  

afstemming tussen de domeinen van de Wmo  

en Participatiewet nodig is. De punten uit  

het overleg zijn nader uitgewerkt en verbeterd.

Persoonlijk plan en onafhankelijke cliëntonder-
steuning bij een melding voor huishoudelijke hulp
In het kader van het cliënt tevredenheidsonderzoek, 

heeft de Wmo-raad een bijdrage geleverd aan  

de vraagstelling onder meer op het gebied  

van persoonlijk plan en onafhankelijke cliëntonder-

steuning bij een melding voor huishoudelijke hulp.  

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken  

dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijk-

heid zelf een persoonlijk plan op te stellen. Ook wordt  

er door cliënten geen gebruik gemaakt van onaf -

hankelijke cliëntondersteuning bij het gesprek over  

de noodzaak van huishoudelijke hulp tussen de cliënt 

en een vertegenwoordiger van het Wmo-Loket.  

In 2017 gaan we meer bekendheid geven aan  

deze mogelijkheden.

Concept Beleidskader Maatschappelijke opvang-
Beschermd wonen-vrouwenopvang 2017-2020
De WMO Raad heeft gevraagd advies  

gegeven over Concept Beleidskader  

Maatschappelijke opvang-Beschermd  

wonen-vrouwenopvang 2017-2020. 

Aandacht mantelzorg
De mantelzorg was een vast onderwerp op  

de agenda waar veel aandacht aan is besteed  

omdat uit de praktijk blijkt dat mantelzorgers niet  

altijd in beeld zijn van de gemeente en/of mantel-

zorgers niet altijd op de hoogte zijn van regelingen  

zoals bijvoorbeeld de respijtregeling.
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Deelname masterclass
Deelname van een lid aan de masterclass ‘Juridische 

transformatie in het Sociaal Domein’ leverde de nodige 

kennis voor het functioneren als Wmo-raad.

Wijziging van de Verordening Wmo-raad
In samenwerking met de gemeente is gewerkt aan  

de wijziging van de Verordening Wmo-raad in overeen-

stemming met de sinds 1 januari 2015 wettelijke regel-

geving. De Wmo-raad Sociaal domein die adviseert 

over onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo. 

De Jeugdwet en de Participatiewet. Domein.

Clientondersteuning (MEE)
MEE maakt meedoen mogelijk en helpt kwetsbare 

inwoners de regie over hun eigen leven te versterken.  

De vragen van de inwoner/cliënt en zijn/haar mogelijk-

heden staan centraal. MEE ondersteunt individuele 

inwoners, netwerken en maatschappelijke organisaties. 

MEE participeert in het CJG en het Wmo-loket en biedt 

daarnaast ook onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Wmo-loket
Het Wmo-loket Bloemendaal (locaties Bloemendaal, 

Bennebroek en Vogelenzang), verzorgt de brede 

adviesfunctie op het gebied van welzijn en zorg  

en is de toegang voor meldingen en aanvragen  

in het kader van de Wmo. Door het Wmo personeel 

worden de gesprekken met cliënten en hun mantel-

zorgers (of andere derden) gevoerd, wordt een  

gespreks- en onderzoeksverslag opgesteld én wordt 

een advies gegeven aan de cliënt. De besluitvorming 

en de ondertekening van de beschikkingen was in 2015 

nog gemandateerd aan het Afdelingshoofd van  

de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ).  

Vanaf 2016 ligt de besluitvorming bij de gemeentelijk 

coördinator van het Wmo-loket.

De IASZ draagt zorg voor de administratieve processen: 

het opstellen van beschikkingen, het aanmelden van 

cliënten bij zorgaanbieders, het aanmelden bij de 

Sociale Verzekeringsbank bij de verstrekking van  

een persoonsgebonden budget, het aanmelden bij  

het CAK ten behoeve van de vaststelling van de eigen 

bijdrage en de betalingen na controle van de facturen.

In het Wmo-loket participeren medewerkers van de IASZ, 

Welzijn Bloemendaal, MEE, de RIBW, WIJ Heemstede  

en Zorgbalans. In totaal bedraagt de formatie 4,4 fte. 

De gemeentelijk coördinator is eindverantwoordelijk  

en gemandateerd tot het nemen van besluiten.

In 2016 zijn er in totaal 958 meldingen (hulpvragen) 

behandeld, waarvan: 

  580 nieuwe meldingen

   In 426 gevallen is er sprake van  

een advies voor een maatwerkvoorziening

   In 147 gevallen is er geen advies  

voor een maatwerkvoorziening omdat  

een andere oplossing passend is

   In 7 gevallen is de aanvraag ingetrokken

  12 herindicaties voor begeleiding individueel  

en/of dagbesteding

  366 herindicaties voor huishoudelijke ondersteuning
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Doorontwikkeling
In de jaren 2015 en 2016 is een brede basis gelegd  

om oplossingen te bieden met beschikbare  

algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen  

en andere vormen van zorg en ondersteuning.  

Voor 2017 is een verdere doorontwikkeling aan  

de orde voor specifieke doelgroepen waarbij  

het Wmo-loket een centrale plaats inneemt. Er vindt 

goede samenwerking plaats tussen de (regionale) 

maatschappelijke opvang, beschermd wonen  

en het signaleringsteam Verwarde Personen  

met het Wmo-loket en de gemeente. Dat geldt  

ook voor het sociaal team en het daaraan  

gerelateerde project preventie huisuitzetting.

Toezicht
Per 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht (onafhan-

kelijk) toezicht te houden op de kwaliteit van  

de ingekochte voorzieningen. Voor de uitvoering 

hiervan in 2015 en 2016 heeft de gemeente 

Bloemendaal - gezamenlijk met de gemeenten 

Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Heemskerk, Heemstede en Velsen - opdracht  

verleend aan Bureau Facit. In 2016 heeft bureau Facit  

een viertal werkbezoeken afgelegd bij zorgaan    - 

bieders. De gesprekken waren gericht op dialoog  

over (toezicht op) de kwaliteit. Daarnaast heeft Facit  

de kwartaalrapportages van de aanbieders beoor-

deeld en de gemeenten geadviseerd over opvallende 

onderdelen. Op basis van de uitkomsten van deze 

gesprekken en de rapportage van Facit kijken  

de gemeenten naar de eisen van kwaliteit en welke  

rol deze hebben in de verwerving voor 2018 en daarna.

Overige lasten
In de overige lasten zijn diverse uitvoeringkosten 

inbegrepen met betrekking tot het Wmo-loket,  

het team sociaal domein, netwerkbijeenkomsten  

met ketenpartners en scholing.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Wmo-raad € 11.977 € 12.581

Clientondersteuning (MEE) € 107.734 € 106.950

   Overige lasten

   Wmo-loket € 172.028 € 172.028

   Budget Wmo € 21.273 € 20.453

   Uitvoeringskosten € 34.856 € 36.452

   Doventolk € 8.368 € 0

   Sociale wijkteams € 5.460 € 0

   Huishoudelijke hulp/alg. uitk. € 9.972 € 0

   Subsidie De Zonnebloem € 799 € 1.000

Totaal € 372.467 € 349.464
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TAAKVELD 6.3   INKOMENSVOORZIENINGEN 
PARTICIPATIEWET/BIJSTANDVERLENING 
ZELFSTANDIGEN (BBZ)

Sociale uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ
Het gaat om wetten die de ondersteuning bij  

arbeidsinschakeling en het verlenen van financiële 

bijstand, regelen. De wetten hebben tot doel:
1   Zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden.
2   Het voorzien in levensonderhoud voor mensen  

met geen of te weinig inkomen of vermogen.

Behaalde resultaten 2016
1   Door inzet van verschillende acties hebben  

klanten gewerkt aan re-integratie of zijn  

ze uitgestroomd naar werk.
2   Door het verstrekken van financiële bijstand  

kunnen inwoners met geen of weinig inkomen  

en vermogen in hun levensonderhoud voorzien.

Dit is volgens de verordeningen beleidsregels en  

het uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016.

Sociale uitkeringen Besluit Bijstandverlening 
zelfstandigen (BBZ)
Het gaat hier om een regeling voor (startende)  

zelfstandigen, om te ondersteunen bij het opstarten  

van hun bedrijf of bij (tijdelijke) financiële problemen. 

Het doel is:
1   Het ondersteunen van ondernemers  

bij tijdelijke financiële problemen, zodat  

hun bedrijf voortgezet kan worden en  

er geen afhankelijkheid ontstaat van bijstand.
2   Het ondersteunen van startende ondernemers  

met een bijstandsuitkering, met als doel  

uitstroom uit de uitkering.

Welke activiteiten zijn met betrekking tot deze wetten  

in 2016 uitgevoerd? Ondersteuning aan zelfstandigen 

via bijvoorbeeld een rentedragende lening of een  

tijdelijke aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. 

In 2016 zijn 5 inwoners van Bloemendaal geholpen  

bij het opzetten, beëindigen of voortzetten van  

hun onderneming.

Kinderopvang (met een) sociaal medische  
indicatie (SMI)
Als mensen door lichamelijke, psychische of sociale 

problemen (tijdelijk) niet volledig voor hun kind(eren) 

kunnen zorgen wordt vaak kinderopvang geadviseerd. 

Bij een sociaal-medische indicatie (SMI) voor  

kinder opvang is, in geval van geen recht op kinder-

opvangtoeslag, soms een financiële bijdrage van  

de gemeente mogelijk. Het doel is ondersteuning  

van ouders bij opvoeding en verzorging van hun 

kind(eren). In 2016 hebben 2 ouders gebruik gemaakt 

van de SMI-regeling en een vergoeding gekregen.  

De ouders zijn ondersteund bij de opvoeding van  

hun kinderen en kunnen dat met deze ondersteuning 

zelfstandig blijven doen.
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Lasten Werkplein (Poortmodel) en Divosa Benchmark
Werkplein

Op het Werkplein in Haarlem vindt het toegangsproces 

plaats voor de aanvraag van een uitkering. Dit is  

het zogenaamde Poortmodel. Klanten melden zich  

op het Werkplein en daar vinden ook de gesprekken 

plaats met de consulenten van de IASZ. Het Poortmodel 

is erop gericht om mensen die kunnen werken zo  

snel mogelijk naar werk te begeleiden. Daarnaast  

wordt bekeken of mensen die niet meteen aan  

het werk kunnen, andere mogelijkheden hebben  

om te participeren in de samenleving.

Het beoogde effect is dat meer mensen zelf  

in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

Daarnaast worden aanvragen voor een uitkering  

sneller verwerkt dankzij het Poortmodel.  

Omdat het werkplein is gevestigd in het pand  

van het UWV en de gemeenten gebruik maken  

van een deel van deze locatie en de faciliteiten van  

het UWV is hiervoor een huurbedrag verschuldigd.

Benchmark Divosa

De Benchmark van Divosa is een vergelijkend  

onderzoek op het gebied van de uitvoering  

van Werk & Inkomen/Sociale Zaken in Nederland.  

De vergelijking vindt plaats aan de hand van diverse 

indicatoren, zoals in- en uitstroom uit de uitkering.  

De Benchmark heeft als doel dat gemeenten  

van elkaar leren en zich waar mogelijk verbeteren.  

Aan het meedoen aan de benchmark zijn abonne-

mentskosten verbonden. De IASZ neemt deel aan  

de benchmark en bekijkt periodiek of de resultaten 

aanleiding kunnen geven tot verbeteringen.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk
Baten 

begroot
Baten 

werkelijk

Participatiewet, IOAW en IOAZ € 2.575.000 € 2.588.911 € 2.550.000 € 2.429.300

BBZ € 125.000 € 25.682 € 125.000 € 16.601

Aanpassing latente schuld Rijk BBZ  -/- € 32.422

Kinderopvang sociaal medische indicatie € 21.000 € 8.314

Lasten Werkplein en benchmark € 15.000 € 16.904

Totaal € 2.736.000 € 2.607.389 € 2.675.000 € 2.445.901
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TAAKVELD 6.3   BIJZONDERE BIJSTAND, MINIMA, 
FRAUDEBEHEERSING

Bijzondere bijstand, incl. schuldhulpverlening
Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een voorziening voor mensen  

met een laag inkomen, waarmee bijzondere  

en/of noodzakelijke kosten betaald kunnen worden.  

In Bloemendaal is aan 140 personen is incidentele 

bijzondere bijstand verstrekt en aan 50 personen  

is periodiek bijzondere bijstand verstrekt.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is bedoeld voor inwoners  

die zoveel schulden hebben dat ze in de problemen 

(kunnen) raken. De uitvoering van schuldhulp  - 

verlening wordt ingekocht bij de gemeente  

Haarlem. Schuldhulpverlening heeft als doel  

het voorkomen en verhelpen van problematische 

schulden. Gemiddeld hadden 35 bloemendaalse  

huishoudens per kwartaal een voorziening  

op basis van de schuldhulpverlening. 

Minimabeleid
Via het minimabeleid komen inwoners met weinig 

inkomen en vermogen in aanmerking voor  

vergoedingen voor bijvoorbeeld sport of cultuur.  

Voor kinderen is er daarnaast een regeling voor  

schoolkosten 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 door het minimabeleid: 

  77 kinderen voor schoolkosten

  144 personen voor maatschappelijke participatie

  4 kinderen voor de aanschaf van een computer

  122 personen voor de kosten van  

een aanvullende ziektekostenverzekering

Armoedebeleid
Het beschikbare budget is gebruikt voor het inrichten 

van de tijdelijke huisvesting van statushouders  

op Landgoed Dennenheuvel en voor het welkom  

heten van deze statushouders. Zij kregen een  

welkompakket en een fiets tot hun beschikking.

Fraudebeheersing
Dit onderdeel betreft de inkoop van handhavings-  

en sociale recherchediensten bij de afdeling 

Handhaving van de gemeente Haarlem. Het doel  

is het voorkomen en opsporen van uitkeringsfraude.  

De afdeling Handhaving assisteert bij complexe zaken 

(bijvoorbeeld huisbezoeken, confrontatiegesprekken  

en internetonderzoeken) en voert onderzoeken uit  

bij vermoedens van fraude. De activiteiten hebben 

ertoe bijgedragen dat bij twijfel de rechtmatigheid  

van uitkeringsverstrekking of uitkeringsaanvragen  

kon worden vastgesteld. Als gevolg hiervan kunnen 

uitkeringen zo nodig worden herzien, beëindigd  

of rechtmatig worden verstrekt.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk
Baten 

begroot
Baten 

werkelijk

Bijzondere bijstand, incl. schuldhulp € 250.000 € 235.680 € 30.000 € 26.680

Minimabeleid € 70.000 € 71.211 € 5.000 € 9.450

Armoedebeleid € 9.575 € 9.616

Fraudebeheersing € 25.400 € 23.902

Totaal € 354.975 € 340.409 € 35.000 € 36.130
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TAAKVELD 6.4   BEGELEIDE PARTICIPATIE

Taakstelling Wet Sociale werkvoorziening (Wsw)
Het gaat om het exploitatietekort Paswerk  

(baten rijk -/- lasten). Zie het onderdeel re-integratie 

(Taakveld 6.5) voor een toelichting. 

Paswerk (bestuurskosten)
Het betreft de vastgestelde administratief/ 

organisatorische kosten van de ondersteuning  

van het bestuur Paswerk. Het is een samengestelde  

post van administratie- en kantoorkosten waaronder  

ook een deel van de ondersteuning van het  

secretariaat en de vergoedingen aan de externe 

bestuurs adviseurs vallen. Het bestuur zelf ontvangt 

geen vergoeding voor het uitoefenen van de bestuurs-

functie. Het doel is de ondersteuning van het bestuur 

Paswerk. Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders  

van de GR-gemeenten. Het bestuur is eindverant-

woordelijk voor het functioneren van Paswerk.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Taakstelling Wsw  - -

Paswerk (bestuurskosten) € 9.000 € 8.896

Totaal € 9.000 € 8.896
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TAAKVELD 6.5   ARBEIDSPARTICIPATIE

Individuele studietoeslagen (IST)
Het betreft een wettelijke regeling voor financiële  

steun aan studenten met een arbeidshandicap/ 

beperking, zodat zij een studie kunnen volgen.  

Er zijn in 2016 geen aanvragen IST ontvangen.

Kosten re-integratie (uitvoeringskosten  
+ kosten re-integratie + Paswerk Wsw)
Het gaat om kosten die gemaakt worden om inwoners  

te ondersteunen en te begeleiden naar werk. In het 

geval van Paswerk gaat het om kosten voor de Sociale 

Werkvoorziening. De Wet sociale werk voorziening 

(WSW) is bedoeld voor mensen die door een lichame-

lijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder 

normale omstandigheden kunnen werken.  

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer 

instromen in de WSW. Mensen met een WSW-dienst-

verband behouden hun rechten en plichten.

Samen met de re-integratiepartners Agros en  

Pasmatch volgen uitkeringsgerechtigden een traject 

om hen te ondersteunen bij het vinden van werk.  

De re-integratieactiviteiten hebben ertoe geleid  

dat uitkeringsgerechtigden een (parttime) baan 

hebben gevonden en (minder) uitkeringsafhankelijk  

zijn geworden. In Bloemendaal zijn er 21 uitkeringen 

beëindigd omdat er werk is gevonden. Daarnaast  

zijn er 30 mensen in Bloemendaal gestart met parttime 

werk. Voor de WSW-doelgroep is werk gerealiseerd 

onder aangepaste omstandigheden.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk
Baten 

begroot
Baten 

werkelijk

Individuele studietoeslag € 9.227 € 0

   Re-integratie en Wsw

   Lasten Wsw € 726.053 € 729.304

   Taakstelling Wsw € 37.601 neg. € 0

   Kosten re-integratie € 173.555 € 144.132

   Uitvoeringskosten Participatiewet € 11.078 € 255

   Overige baten € 0 € 0 € 0 € 3.857

Totaal € 882.312 € 873.691 € 0 € 3.857
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TAAKVELD 6.6   MAATWERKVOORZIENINGEN WMO

Rolstoelen en individuele vervoersvoorzieningen 
Voor het incidenteel of dagelijks verplaatsen kan  

een handbewogen of een elektrische rolstoel worden 

verstrekt. Voor het verplaatsen op middellange 

afstanden is de verstrekking van voorzieningen  

als een driewielfiets of scootmobiel mogelijk wanneer 

reguliere voorzieningen zoals een (elektrische) fiets 

geen oplossing is. Voor de levering van rolstoelen  

en vervoersvoorzieningen heeft de gemeente  

een contract met JenS revalidatieservice.  

De voor  zieningen worden gehuurd en in bruikleen 

verstrekt. Doel van de verstrekking is het oplossen  

van ver   plaatsingsproblemen in de woning en 

daarbuiten. In 2016 waren er in totaal 268 (elektrische) 

rolstoelen, 43 fietsen, 87 scootmobielen, 1 buggy,  

1 handbike en 1 aangepaste auto in bruikleen.

Gehandicaptenparkeerkaarten/indicatieadviezen
De verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten  

en het geven van advies met betrekking tot  

de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats 

wordt verzorgd door de IASZ. Een aanvraag wordt  

altijd beoordeeld door een keuringsarts van  

de MO-zaak. In 2016 zijn er 98 aanvragen voor  

een parkeerkaart toegekend en 11 afgewezen. 

Woonvoorzieningen
Als een persoon beperkingen ondervindt bij  

het normale gebruik van een woning kan hij  

in aan  merking komen voor een woonvoorziening.  

De woonvoorziening heeft tot doel 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, toilet- en badkamervoorzieningen 

en drempelhulpen. Een aantal voorzieningen wordt  

in bruikleen verstrekt. In het andere geval wordt  

een tegemoetkoming in de kosten uitgekeerd.  

In 2016 waren er in totaal 181 woonvoorzieningen  

in bruikleen, voornamelijk trapliften. 

Eigen bijdragen
Een eigen bijdrage is verschuldigd voor een  

maatwerkvoorziening (Wmo), ongeacht of deze 

verstrekt is in natura of als persoonsgebonden budget. 

De regels voor de vaststelling van de eigen bijdrage  

zijn opgenomen in het Besluit maatschappelijke  

ondersteuning. De eigen bijdrage voor een maatwerk-

voorziening wordt berekend door het Centraal 

Administratie Kantoor (CAK). Het CAK is hiervoor  

de wettelijk aangewezen instantie. Het CAK bewaakt 

ook de cumulatie van de verschillende eigen bijdragen. 

De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd per  

4 weken en vervolgens afgedragen aan de gemeente.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk
Baten 

begroot
Baten 

werkelijk

Rolstoelen € 260.000 € 188.711 € 10.000 € 0

Gehandicaptenparkeerkaarten/ indicatieadviezen € 20.000 € 20.136

Woonvoorzieningen € 260.000 € 98.641 € 34.000 € 17.139

Totaal € 540.000 € 307.488 € 44.000 € 17.139
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TAAKVELD 6.71   MAATWERKDIENSTVERLENING 18 PLUS

Huishoudelijke verzorging 
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 goederen voor primaire 

levensbehoefte

  Het beschikken over schone kleding

  Zorgen voor het gezond opgroeien van kinderen  

die tot het gezin behoren en thuis wonen

Op 31 december 2015 ontvingen in totaal 477 personen 

huishoudelijke ondersteuning (met begeleiding).  

In 2016 waren dat er 455. Vanwege uitspraken  

van de Centrale Raad van Beroep zijn de uitvoerings-

regels t.a.v. huishoudelijke ondersteuning aangescherpt. 

Alle cliënten met huishoudelijke ondersteuning  

zijn in 2016 opnieuw geïndiceerd.

Collectief vervoer
Als het verplaatsen op de lange afstand met openbaar 

vervoer, fiets of auto door beperkingen niet mogelijk is, 

kan het collectief vervoer een oplossing zijn om parti-

cipatie in de maatschappij (weer) mogelijk te maken. 

Vanuit de Wmo wordt een kilometerbudget toegekend 

van 1500 km per jaar. Het tarief voor de reiziger komt 

overeen met het tarief voor het openbaar vervoer.  

De gemeente betaalt de extra kosten per kilometer.  

In 2016 werd het vervoer uitgevoerd door de BIOS-taxi  

van Zorgvervoer Centrale Nederland (ZCN). In 2016  

zijn er 159 nieuwe vervoerspassen toegekend. In totaal 

kunnen 877 personen gebruik maken van het collectief 

vervoer. Een beperkt deel daarvan is actief reizend.

Stelpost: nog te verdelen lasten
Deze stelpost is in 2016 gebruikt voor het betalen  

van de bijdrage voor de nieuw opgerichte regionale  

organisatie Veilig Thuis en de kosten voor de inzet van  

3 medewerkers van Welzijn Bloemendaal in het Wmo-loket.

Begeleiding individueel en dagbesteding
Het gaat hier om het ondersteunen van personen  

met beperkingen op het vlak van zelfregie over  

het dagelijks leven. De begeleiding bestaat  

uit het aanleren van vaardigheden of activiteiten,  

gericht op bevordering of behoud van de zelfred-

zaamheid en/of ter voorkoming van verwaarlozing.

De activiteiten die via begeleiding worden  

aangeboden, bestaan uit:

  Het ondersteunen bij praktische vaardigheden/

handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid

  Het ondersteunen bij het aanbrengen  

van (dag)structuur of het voeren van regie

  Het oefenen met het aanbrengen van structuur,  

c.q. het voeren van regie en/of het uitvoeren van 

handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben 

  Het bieden van toezicht bij het aansturen  

van gedrag ten gevolge van een stoornis

  Het bieden van persoonlijke zorg, voorkomend uit 

een psychiatrische en/of verstandelijke beperking

We onderscheiden begeleiding individueel en  

begeleiding groep. De inzet wordt bepaald door  

de afweging wat zorginhoudelijk het meest doelmatig 

is. Op 31 december 2015 waren er 86 indicaties voor 

dagbesteding. Op 31 december 2016 waren dat er 84. 

Hoewel de aantallen nagenoeg gelijk zijn is er  

wel degelijk sprake van instroom en uitstroom.  

Voor bege leiding individueel geldt dat er in 2015  

in totaal 67 indicaties waren tegenover 78 in 2016.
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Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcw)
Per 1 januari 2015 zijn de landelijke regelingen  

voor compensatie van mensen met een chronische 

ziekte of handicap vervallen en kunnen gemeenten 

bepalen op welke wijze zij deze mensen financieel 

ondersteunen. Daarvoor worden middelen van  

het Rijk ontvangen als onderdeel van de Integratie-

uitkering Sociaal Domein (deel Wmo).

Gelet op het feit dat mensen met een  

chronische ziekte of handicap vaak extra  

kosten hebben, bijvoorbeeld:

Voor vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen,  

zijn de volgende besluiten genomen:

  Verlaging eigen bijdrage Wmo. Een gemeentelijke 

compensatieregeling voor verlaging van  

de eigen bijdrage Wmo heeft ertoe geleid  

dat de inkomsten uit de eigen bijdrage voor  

de gemeente ca. € 32.000 lager uitgevallen 

  Compensatie meerkosten

Het minimabeleid is uitgebreid met een regeling  

voor tegemoetkoming van chronisch zieken en  

gehandicapten. De regeling kan echter pas na afloop  

van 2016 aangevraagd worden. In 2016 zijn wel een 

aantal uitbetalingen over 2015 gedaan. In totaal aan  

16 personen voor een bedrag van € 9.450. Voor 2016 

wordt er in de eerste helft van 2017 een communicatie-

plan opgesteld om burgers die nog niet bekend zijn 

met deze regeling hierover te informeren. 

Huishoudelijke hulp toelage
Met de huishoudelijke hulp toelage kunnen 

Wmo-geïndiceerden extra huishoudelijke onder-

steuning inkopen tegen een tarief van € 7,50 per uur.  

De gemeente vult het tarief voor de zorgaanbieder  

aan. Er is sprake van een overschot op deze post.  

Vanaf 2017 is deze post opgenomen in de  

integratieuitkering en in de begroting toegevoegd  

aan de huishoudelijke ondersteuning.
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Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk
Baten 

begroot
Baten 

werkelijk

Huishoudelijke verzorging € 1.200.886 € 876.920 € 490.000 € 291.698

Collectief vervoer € 565.000 € 491.474

Stelpost ‘nog te verdelen lasten’ € 68.569 € 68.269

Begeleiding € 1.119.588 € 845.396 € 80.000 € 47.936

Wtcg € 198.733 € 9.450

Huishoudelijke Hulp Toelage € 75.469 € 17.287 € 0 € 60.592

Totaal € 3.228.245 € 2.308.796 € 570.000 € 400.226
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TAAKVELD 6.72   MAATWERKDIENSTVERLENING 18 MIN

Jeugdhulp: Zorg In Natura (ZIN) 
Jeugdhulp in nature is jeugdhulp geleverd door  

de door de gemeente(n) gecontracteerde zorg    - 

aan bieders. Daarbij wordt cliënten keuzevrijheid 

geboden. Het doel van ondersteuning, hulp  

en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei-  

en opvoedproblemen, psychische problemen  

en stoornissen is om kinderen en jongeren gezond  

en veilig te laten opgroeien. Het (regionale) inkoop-

proces heeft ertoe geleid dat met ruim 45 zorg -

aanbieders een overeenkomst is gesloten over:

  Jeugd- en opvoedhulp

  Jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)

  Begeleiding individueel en groep

  Behandeling individueel en groep

  Kortdurend verblijf

  Persoonlijke verzorging

  Vervoer

  Jeugd-GGZ

  Dyslexiezorg

In 2016 was voor Zorg In Natura een budget van  

€ 1.437.991 beschikbaar. Hiervan is € 1.344.827 besteed. 

Van het bedrag van € 1.344.827 heeft € 5.979 betrekking 

op 2015 en € 1.338.848 op 2016. 

De grootste aanbieders (in lasten) zijn:

  Kenter jeugdhulp

  De Jeugd- en Gezinsbeschermers

  Parlan, gesloten jeugdhulp

  Lijn 5

  RIBW

  De Hartekampgroep

  Triversum

  De Opvoedpoli

Jeugdhulp door vrij gevestigden
Binnen de Jeugd-GGZ zijn er veel vrijgevestigde  

individuele beroepsbeoefenaren (hierna:  

vrij gevestigden). Elk afzonderlijk verlenen  

deze vrij gevestigden een relatief klein, maar  

samen een behoorlijk aandeel van de totale  

Jeugd-GGZ. Met ongeveer 50 vrij gevestigden  

is een overeenkomst gesloten. 

Het contractmanagement op het vlak van  

de individuele voorzieningen voor jeugdhulp  

is vormgegeven via een regionaal ambtelijk team 

(Zuid-Kennemerland en IImond). Vanuit dit contract 

team zijn met de gecontracteerde aanbieders  

voortgangsgesprekken gevoerd. Daarnaast zijn door  

de aanbieders kwartaalrapportages aangeleverd.

Met het oog op een zorgvuldige overgang  

van jeugdhulpverlening is in het verwervingsproces  

ingezet op het regionaal continueren van de onder-

steuning door de huidige aanbieders. De VNG  

heeft namens alle gemeenten afspraken gemaakt  

met landelijk werkende instellingen. Dit is voor  

specifieke en schaars in te zetten zorg.

In 2016 was voor door deze groep te leveren  

jeugd  hulp een budget van € 224.040 beschikbaar.  

Er is € 291.038 besteed. Van laatstgenoemd bedrag  

van heeft negatief € 77.059 betrekking op 2015  

(betreft een correctie op de lasten 2015) en  

€ 368.097 op 2016. Er is dus sprake van een aanzien  - 

lijke overschrijding. Nagegaan wordt of het budget  

voor ‘jeugdhulp door vrij gevestigden’ structureel 

aangepast dient te worden. 
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Persoonsgebonden budgetten
Op grond van de Jeugdwet resp. de Verordening 

Jeugdhulp Bloemendaal 2015 kan een individuele 

jeugdhulpvoorziening (met uitzondering  

van Jeugdbescherming & Jeugdreclassering  

en JeugdzorgPlus) worden verstrekt in de vorm  

van een persoonsgebonden budget. Een persoons-

gebonden budget is een budget dat, onder 

voorwaarden, door cliënten kan worden besteed  

aan de zorg die men denkt nodig te hebben.  

Men kiest zelf van welke hulpverleners/begeleiders  

men hulp krijgt. Men koopt dus de eigen zorg in. 

De uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten 

geschiedt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  

De gemeenten verstrekken voorschotten aan de SVB. 

Voor persoonsgebonden budgetten was in 2016  

een budget van € 172.703 beschikbaar. Hiervan is  

€ 151.118 besteed. Van dit bedrag heeft € 108.830 

betrekking op 2016 en € 42.288 nog op 2015. In 2016  

zijn 17 persoonsgebonden budgetten verstrekt. 

Landelijk werkende instellingen (LWI)
Bij dit onderdeel gaat het om jeugdhulp die zó  

specialistisch is dat er maar één of enkele aanbieders 

zijn die deze functie vervullen. Afgesproken is dat  

de VNG namens alle gemeenten raamcontracten  

met dergelijke aanbieders van specialistische jeugd-

hulp afsluit. In eerste aanleg voor een periode van  

drie jaar: 2015, 2016 en 2017. Gemeenten worden 

geacht hiervoor een beperkt deel van het rijksbudget 

(ca. 4%) te reserveren. Er wordt met elke gemeente  

op basis van feitelijk gebruik afgerekend. In bijlage 1  

is een overzicht van de landelijk gecontracteerde 

aanbieders opgenomen. 

In 2016 was voor de LWI een budget van  

€ 76.569 beschikbaar. Hiervan is € 26.537 besteed.  

Van dit bedrag heeft € 46.532 betrekking op 2016 en 

negatief € 19.986 op 2015 (correctie op de lasten 2015). 

Er is door 7 landelijke aanbieders jeugdhulp geboden. 
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Jeugdhulp: overige uitgaven
In 2016 zijn op dit onderdeel de volgende  

uitgaven gedaan:

  Er is € 20.454 betaald aan het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs in het kader van tijdens  

schooltijd noodzakelijk in te zetten jeugdhulp.  

Het ging hierbij om 1 cliënt

  Er is € 4.750 betaald in het kader van  

de organisatiekosten van het Project Perspectief. 

Perspectief biedt een intensief traject om jongeren 

die dat nodig hebben zo goed mogelijk op weg  

te helpen. Hierbij ligt de focus van de trajecten  

op 4 aspecten: een vak leren, een diploma halen, 

ondersteuning bij problemen en hulp bij  

het vinden van een baan 

Ouderbijdragen
In de Jeugdwet was geregeld dat ouders voor  

jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage verschuldigd 

waren. De opbrengsten van de ouderbijdragen  

waren bestemd voor gemeenten. Er is, in de loop  

van 2015, veel kritiek ontstaan op de ouderbijdrage.  

Zo werd de ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf 

als onrechtvaardig beschouwd, omdat geen eigen 

bijdrage wordt gevraagd wanneer jeugdigen vanwege 

lichamelijke aandoeningen op grond van een zorg -

verzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet 

worden behandeld en daarbij worden opgenomen  

in bijvoorbeeld een kliniek of ziekenhuis. Naar aanlei-

ding van de kritiek heeft de Tweede Kamer in 2015  

een onderzoek ingesteld naar de uitvoeringspraktijk 

van de ouderbijdrage. Op basis van de uitkomsten  

van het onderzoek is besloten de ouderbijdrage  

per 1 januari 2016 af te schaffen. Gemeenten lopen 

hierdoor een (geschatte) opbrengst van € 26,6 miljoen 

per jaar mis. Hiervoor worden zij gecompenseerd.  

Over 2015 is nog een bedrag van € 729 ontvangen. 

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk
Baten 

begroot
Baten 

werkelijk

Jeugdhulp: Zorg In Natura € 1.437.991 € 1.344.827

Jeugdhulp: vrijgevestigden € 224.040 € 291.038

Persoonsgebonden budgetten € 172.703 € 151.118

Landelijk Werkende Instellingen € 76.569 € 26.537

Jeugdhulp: overige uitgaven € 0 € 25.204

Ouderbijdragen € 0 € 729

Totaal € 1.911.303 € 1.838.724 € 0 € 729
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TAAKVELD 6.81   GEËSCALEERDE ZORG 18PLUS

Aanpak huiselijk geweld, Veilig Thuis
Op grond van de WMO en de Jeugdwet hebben 

gemeenten de taak om op bovenlokaal niveau zorg  

te dragen voor een advies en meldpunt huiselijk geweld 

en kindermishandeling, oftewel een Veilig Thuis.  

Het doel is het voorkomen en stoppen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling en het duurzaam  

borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.

In 2016 hebben de regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland 

en Haarlemmermeer (negen gemeenten: Beverwijk, 

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede- Spaarnwoude, 

Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen  

en Zandvoort) de zelfstandige stichting Veilig Thuis 

opgericht. Veilig Thuis vormt de toegang voor advies  

en melding van huiselijk geweld en kindermishandeling 

en doet na onderzoek een voorstel voor een plan  

van aanpak. Daarna draagt Veilig Thuis zo snel  

als mogelijk de situatie over aan gespecialiseerde 

hulpverlening. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar. 

Veilig Thuis is een samenvoeging van het steunpunt 

huiselijk geweld en het advies- en meldpunt kinder-

mishandeling om meer samenhang te brengen in  

de aanpak van huiselijk geweld binnen gezinnen.  

Bij de start van de stichting Veilig Thuis Kennemerland 

was er een wachtlijst van 200 meldingen. Halverwege 

2016 was deze wachtlijst weggewerkt. Veilig Thuis 

Kennemerland werkt samen met de loketten Wmo  

en CJG in Bloemendaal.

Maatschappelijke opvang (incl. vrouwenopvang)
Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang  

is nog tot 2020 een taak van de gemeente Haarlem 

(centrumgemeente). Het betreft het opvangen van 

daklozen. Er zijn er maandelijks regionale overleggen 

omdat een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is om 

opvang zoveel mogelijk te voorkomen en uitstroom  

uit de opvang te optimaliseren. Er zijn afspraken 

gemaakt waarbij de gemeente van herkomst  

de kosten draagt als de opvang langer dan  

6 maanden noodzakelijk is. Dit is niet van toepassing 

geweest op Bloemendaal in 2016.

Tevens is er door een sterk groeiende vraag  

naar opvang van alle regiogemeenten in 2016  

een extra bijdrage gevraagd voor de realisatie  

van onder meer voldoende opvangplekken,  

een intensieve begeleiding voor álle cliënten  

en maatregelen voor uitstroom. Voor Bloemendaal 

ging het daarbij om een bedrag van € 45.429.
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Inloopfunctie GGZ
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onder        -

steuning van mensen die niet op eigen kracht  

zelfred zaam zijn. In de regio zijn verschillende  

inloop voorzieningen voor mensen met ernstige  

psychiatrische klachten. Ook kan er sprake zijn  

van dak- en thuisloosheid of verslavings problematiek. 

Om lokaal ook aanbod te kunnen bieden zijn  

er in 2016 gesprekken gestart met ROADS en Ecosol. 

ROADS

ROADS begeleidt mensen met complex psychiatrische 

problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond.  

Het blijkt lastig te zijn om cliënten uit Bloemendaal  

meer aan te laten sluiten bij de aanwezige regionale 

inloopvoorzieningen. Om die reden is er gezocht  

naar alternatieve, vernieuwende activiteiten. Er is in 

2016 onderzoek gedaan naar hoe er voor GGZ-cliënten 

uit Bloemendaal wandelgroepen met contactmoment 

voor- en of achteraf georganiseerd kunnen worden. 

Deze activiteit zou een goed alternatief of een extra 

aanbod kunnen zijn naast de reguliere inloop voor -

zieningen. Verder is er ook gesproken over een ander 

alternatief: het project Tafelgasten. Bij Tafelgasten 

worden vrijwilligers (burgers) gekoppeld aan  

1 of meerdere mensen met psychische problemen 

(kwetsbare burgers), ze vormen een vast eetgroepje 

waarbij er bij de vrijwilligers thuis maandelijks wordt 

gegeten. Beide projecten zijn nog in de onderzoeks       - 

fase. Wanneer blijkt dat er voldoende behoefte  

is worden de activiteiten in 2017 uitgevoerd.

ECOSOL

Stichting Ecosol verzorgt activiteiten op het gebied  

van begeleiding en (arbeidsmatige) dagbesteding 

voor mensen met een grote afstand tot de arbeids-

markt. Tijdens gesprekken met Ecosol zijn de plannen 

voor een inloopochtend bij de Groene Werkplaats 

besproken. Ecosol wil hierin samenwerken met  

Welzijn Bloemendaal. Zodra de plannen concreter  

zijn en aan blijken te sluiten bij de vraag van  

de cliënten wordt er in 2017 uitvoering aan gegeven. 

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Aanpak huiselijk geweld,  
Veilig Thuis

-

Maatschappelijke opvang - € 45.429

Inloopfunctie GGZ € 52.298 € 41.200

Totaal € 52.298 € 86.629
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TAAKVELD 6.82   GEËSCALEERDE ZORG  
JONGEREN VAN 18 MIN

Kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak 
De Raad voor de Kinderbescherming wordt inge  -

schakeld als de omstandigheden van een kind  

en het gezin zorgelijk zijn, geboden vrijwillige  

hulpverlening niet (meer) voldoende is of het gezin 

geen hulp accepteert. De raad kan - na onderzoek -  

de rechter verzoeken een jeugdbeschermingsmaat-

regel op te leggen. Het kan gaan om (voorlopige) 

onder toezicht stelling of (voorlopige) voogdij.

Alle organisaties die jeugdbeschermingsmaat     - 

regelen en/of jeugdreclassering uitvoeren moesten 

vanaf 1 januari 2015 gecertificeerd zijn. Gemeenten 

sluiten vanaf die datum alleen overeenkomsten  

af met gecertificeerde instellingen. De Jeugd-  

en Gezinsbeschermers en de William Schrikker  

instelling zijn o.a. gecertificeerde instellingen.

Het doel is - zoals het doel van alle jeugdhulp -  

om kinderen en jongeren veilig en gezond te laten 

opgroeien. Het jaarverslag van de Jeugd- en 

Gezinsbeschermers is nog niet ontvangen, zodat  

nog niet bekend is hoeveel jongeren en welke  

activiteiten uitgevoerd zijn in 2016. De instelling wordt 

regionaal ingekocht; dit is een wettelijke verplichting.

Jeugdreclassering
In geval een jeugdige wordt aangehouden door  

de politie stelt de Raad voor de Kinderbescherming 

direct een onderzoek in. Op basis van de verkregen  

informatie en inzichten wordt een rapportage 

opgesteld met daarin opgenomen een strafadvies. 

Uiteindelijk kan de officier van Justitie of de 

Kinderrechter besluiten een Jeugdreclasserings-

maatregel op te leggen. Voor de uitvoering  

van deze maatregel maken we afspraken  

met de gecertificeerde instellingen in de regio.  

Het jaarverslag van de Jeugdreclassering over 2016  

is nog niet ontvangen, zodat nog niet bekend is  

welke activiteiten de instelling in 2016 uitgevoerd  

heeft en hoeveel Bloemendaalse cliënten dit betrof.  

De jeugdreclassering wordt regionaal ingekocht  

en dat is een wettelijke verplichting.
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Crisisinterventieteam DJGB
Het streven van de gemeenten in de regio’s Zuid- 

Kennemerland en IJmond en de gemeente 

Haarlemmermeer is om een integrale crisisdienst  

voor jeugd te realiseren. In afwachting hiervan  

is zowel in 2015 als in 2016 de uitvoering van  

de crisisdienst onder de drie bestaande partijen  

- De Jeugd- en Gezinsbeschermers, Vereniging 

Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) en GGZinGeest - 

gehandhaafd. Hiervoor zijn de betrokken gemeenten 

met deze partijen overeenkomsten aangegaan.

Veilig Thuis is begin 2016 door de gemeenten  

gevraagd als trekker op te treden om te komen  

tot een integrale crisisdienst. Om de voortgang te  

bevorderen, hebben de gemeenten in april 2016 

besloten Veilig Thuis ondersteuning te bieden door  

de medefinanciering van de inzet van een consultant 

van Bestuur en Management Consultants (BMC).  

Dit traject heeft nog niet geleid tot een voorstel  

op basis waarvan een besluit kan worden genomen 

over de integrale crisisdienst per 2017.

In september 2016 is geconcludeerd dat het niet 

haalbaar is om tijdig (vóór 1 oktober 2016) te komen  

tot besluitvorming en oprichting van de crisisdienst 

onder Veilig Thuis per 1 januari 2017. Tevens is gecon-

cludeerd dat het (tijdelijk) handhaven van de huidige 

constructie in 2017 (uitvoering door de 3 door  

de gemeenten hiervoor gecontracteerde partijen)  

de voorkeur heeft. Daarbij is overwogen dat de cliënten 

met de huidige regeling goed en snel worden geholpen. 

De drie betrokken aanbieders blijven de zorg in 2017 

leveren conform de overeengekomen tarieven.

De JGB voert tot en met dit jaar de crisisdienst uit  

voor het merendeel van de regio’s in Noord-Holland 

(met uitzondering van Amsterdam). De gemeenten  

in de regio Gooi- en Vechtstreek hebben besloten  

per 1 januari 2017 niet langer gebruik te maken  

van de diensten van De JGB. Echter, de kosten  

die De JGB moet maken voor de crisisdienst blijven 

hetzelfde. Dit leidt ertoe dat de kosten voor de overige 

regio’s hoger worden. Voor Zuid-Kennemerland,  

IJmond en Haarlemmermeer is een bedrag geoffreerd 

van € 424.000. (was € 343.000). Het aandeel voor 

Bloemendaal hierin bedraagt ca. € 10.000. 

Met de huidige regeling (uitvoering door  

de drie gecontracteerde partijen) kunnen cliënten  

goed en snel worden geholpen.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten

begroot
Lasten

werkelijk

Kinderbeschermings-
maatregelen, aanpak 
kindermishandeling

-

Jeugdreclassering -

Crisisinterventieteam DJGB - € 5.385

Totaal - € 5.385
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TAAKVELD 7.1   VOLKSGEZONDHEID

Uitvoering Nota gezondheidsbeleid
Voor lokale activiteiten op het gebied van gezond-

heidsbeleid is een bescheiden budget beschikbaar.  

In 2016 is dit als volgt besteed:

Onderdeel Bedrag

Onderhoud AED’s € 1.509 

Bijeenkomst over eenzaamheid € 1.826  

Preventieactiviteiten verslaving  
(uitvoering: St. Brijder)

€ 9.130

Totaal € 12.465

Project eenzaamheid Bloemendaal

In 2012 heeft GGD Kennemerland de gezondheids-

monitor uitgevoerd. Inwoners van 19 jaar en ouder 

hebben een vragenlijst ingevuld over gezondheid, 

welzijn, leefgewoonten en woonomgeving.  

Per gemeente is hiervan een factsheet opgesteld  

wat besproken is met de betreffende gemeente.

Uit dit onderzoek blijkt dat 31% van de inwoners  

van Bloemendaal zich eenzaam voelt; 26% in lichte 

mate, 5% in ernstige mate. Eenzaamheid komt  

vaker voor bij mensen van 65 jaar en ouder (43%)  

dan bij mensen van 19 tot en met 64 jaar (26%).  

Voor de gemeente Bloemendaal waren deze cijfers  

een eerste aanleiding om te onderzoeken wat  

de gemeente kan doen om eenzaamheid onder 

inwoners van 65 jaar en ouder terug te dringen. 

Hiervoor is kennis nodig over de eenzaamheids-

problematiek in de gemeente, de huidige lokale 

aanpak door lokale organisaties en de ervaringen  

en meningen van eenzame inwoners zelf. De gemeente 

werkt samen met lokale organisaties aan onderzoek, 

het opstellen van een plan van aanpak en de  

uitvoering en borging van het plan van aanpak. 

De ambities zijn:

  De eenzaamheid in Bloemendaal onder  

65-plussers wordt in drie jaar teruggebracht.  

Dit kan worden gemonitord met de vierjaarlijkse 

gezondheidsmonitor van de GGD

  Er komt een integrale samenwerking  

met alle organisaties, burgers en vrijwilligers

  In continuïteit is er goed zicht op de eenzaam-

heidsproblematiek in Bloemendaal 

  Er zijn randvoorwaarden gerealiseerd  

(projecten/activiteiten, communicatie, middelen, 

onderzoek, coördinatie en dergelijke)

De projectgroep eenzaamheid zal in 2017 uitvoering 

gaan geven aan het door de GGD opgestelde  

plan van aanpak.
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Gezondheidszorg Veiligheidsregio  
Kennemerland (GGD)
Het programma Publieke Gezondheid van de GGD, 

onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland 

(VRK), omvat de wettelijke en de niet-wettelijke  

taken die de GGD uitvoert in opdracht van o.a. 

gemeenten. Daarin is een onderscheid van 2 sectoren: 

Preventie, Advies & Crisis (PA&C) en Sector 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De taken die de GGD 

uitvoert op het gebied van geneeskun     dige zorg  

bij ongevallen en rampen en de ambulancezorg  

zijn omschreven in aparte programma’s.

Preventie, Advies & Crisis 

PA&C voert taken uit op het gebied van:

  Infectieziektebestrijding

  Tuberculosebestrijding

  SOA/Aids-bestrijding

  Technische hygiënezorg

  Medische milieukunde

  Gezondheidsbevordering,  

gezondheidsbeleid en epidemiologie

  Reizigersadvisering

  Forensische geneeskunde

  Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

Jeugdgezondheidszorg

Het doel van de Jeugdgezondheidszorg is het bevor-

deren, bewaken en beschermen van de gezonde  

en veilige ontwikkeling van het individuele kind. 

Daartoe heeft de JGZ vrijwel alle jeugdigen in 

Kennemerland in beeld. Het bereik ligt boven de 90%  

bij de groep boven de 4 jaar. (Zie ook het hierna 

beschreven Emovo-onderzoek). In het Basistakenpakket 

JGZ staat beschreven welk pakket aan preventieve 

gezondheidszorg elk gezin en iedere jeugdige  

in Nederland aangeboden moet krijgen. Om beter  

te kunnen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten  

en maatschappelijke ontwikkelingen,  

is het Basistakenpakket per 2015 geactualiseerd.  

Het wordt aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar  

in de regio Kennemerland aangeboden. 

Het Basistakenpakket (incl. adolescentencontact-

moment/tweede contactmoment VO) omschrijft  

de kerntaken voor de JGZ:

  Preventieve zorg, zoals vroegtijdige opsporing  

en preventie van specifieke stoornissen

  Het volgen van de ontwikkeling  

en de gezondheid van jeugdigen

  Het signaleren van mogelijke risico’s 

  Het ramen van de behoeften aan zorg

  Het geven van voorlichting, advies,  

instructie en begeleiding

  Het zo nodig doorverwijzen en geleiden naar 

curatieve gezondheidszorg of jeugdhulp

Het onderscheid tussen het uniforme deel  

en het maatwerkdeel is per 2015 komen  

te vervallen. Bij ieder contact wordt gekeken  

naar de specifieke omstandigheden van  

de jeugdige en zijn gezin/omgeving. 

De JGZ levert een grote bijdrage aan de gezond-

heidswinst voor jeugdigen en draagt met haar  

samenwerkingspartners bij aan de gewenste  

veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze zijn gericht 

op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen 

en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol  

als goede ouders en het reduceren van de behoefte 

aan specialistische zorg. De GGD maakt onderdeel  

uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin van 

Bloemendaal. Met de uitvoering in 2016 van het 

‘Programma publieke gezondheid’ was een bedrag 

gemoeid van € 392.000. Zie ook het hieronder 

genoemde ‘Emovo-onderzoek’. 
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Jeugdgezondheidszorg Zuid-Kennemerland
In opdracht van Zorgbalans en Viva! Zorggroep  

voert Jeugdgezondheidszorg Kennemerland  

de jeugdgezondheidszorg uit voor kinderen  

van 0-4 jaar en hun ouders/verzorgers in de regio  

Midden- en Zuid-Kennemerland. De gemeente stelt 

vanaf 2003 middelen ter beschikking om jeugd-

gezondheidszorg (JGZ) in de gemeente uit te voeren. 

Sinds 2015 geldt het nieuwe Basistakenpakket JGZ.  

Het onderscheid tussen een uniform deel  

(aangeboden aan alle jeugdigen in de doelgroep)  

en een maatwerkdeel (afgestemd op de specifieke 

zorgbehoeften van de jeugdigen alsmede op lokale  

of regionale demografische aspecten) is daarmee 

vervallen. Het uitgangspunt bij het nieuwe pakket  

is wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien 

en wat ouders nodig hebben om hun kind gezond  

op te voeden. Waar nodig vindt voorlichting,  

begeleiding en toeleiding naar zorg plaats.  

Meer dan voorheen wordt met het pakket het begrip 

‘preventie’ onderstreept. Vaccineren, monitoren,  

signaleren en screenen vormen nog steeds de kern  

van het takenpakket. De JGZ is een sterke partner  

aan de voorkant van het nieuwe jeugdzorgstelsel.  

Het consultatiebureau van de JGZ is in Centrum  

voor Jeugd en gezin van Bloemendaal gehuisvest.

Voor de uitvoering van de taken is in 2016 een  

bedrag van € 328.819 besteed. Dit bedrag is verdeeld 

over drie onderdelen:

Onderdeel Bedrag

Uitvoering Basistakenpakket,  
inclusief prenatale zorg

€ 289.847

Centrum voor Jeugd en Gezin,  
incl. Stevig Ouderschap

€ 22.069

Digitaal Dossier JGZ en Verwijsindex € 16.903

Emovo-onderzoek
De GGD heeft in het najaar van 2016 voor  

de 6e maal het grootschalig onderzoek Emovo  

uitgevoerd en naar aanleiding hiervan de factsheets 

‘Jeugdgezondheidsmonitor Emovo 2015-2016 

Kennemerland’ en ‘Jeugdgezondheidsmonitor  

Emovo 2015-2016 Bloemendaal’ toegezonden.  

Emovo - een initiatief van de samenwerkende GGD - 

en in Nederland - betreft een onderzoek naar  

gezond   heid, welbevinden en leefstijl van leerlingen  

van het voortgezet onderwijs. Aan de orde komen: 

bewegen voor iedereen, alcohol en roken,  

psychische gezondheid, en stapeling risicofactoren  

en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Alle resultaten van Emovo zijn te vinden op:  

www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.  

In de atlas komen ook thema’s aan bod als:  

schoolbeleving, voeding, drugs en seksualiteit.  

Ook bevat de atlas een achtergronddocument  

met meer informatie over het onderzoek.
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Ruim 6.600 tweede- en vierdeklassers van het voort-

gezet onderwijs, woonachtig in Kennemerland, hebben 

meegedaan aan de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo. 

Ze vulden in het schooljaar 2015-2016 op school een 

internetvragenlijst in over hun gezondheid, welzijn  

en leefstijl. Uit Bloemendaal deden 343 leerlingen mee.

Dit jaar is het onderzoek voor het eerst door alle  

GGD’en in Nederland tegelijkertijd en volgens dezelfde 

methode uitgevoerd, in samenwerking met het RIVM. 

Hierdoor zijn er ook landelijke cijfers beschikbaar.

Bloemendaal wijkt op een aantal punten af  

van Kennemerland of het landelijk gemiddelde. 

Hieronder een aantal scores;

Bloemendaal scoort beter dan Kennemerland/  

landelijk gemiddelde op de volgende punten:

Bewegen

  Meer Bloemendaalse jongeren (90%)  

dan Nederlandse jongeren (76%)  

sporten wekelijks in clubverband

  Meer Bloemendaalse jongeren (63%)  

dan Nederlandse jongeren (54%)  

bewegen regelmatig

Voeding

  Meer Bloemendaalse jongeren (88%) dan jongeren 

uit Kennemerland (84%) en dan Nederlandse 

jongeren (81%) ontbijten minimaal 5 keer/week

  Meer Bloemendaalse jongeren (50%) dan jongeren 

uit Kennemerland (33%) en dan Nederlandse 

jongeren (31%) eten dagelijks fruit

  Meer Bloemendaalse jongeren (66%) dan jongeren 

uit Kennemerland (42%) en dan Nederlandse 

jongeren (40%) eten dagelijks groente

Bloemendaal scoort slechter dan Kennemerland/ 

landelijk gemiddelde op de volgende punten:

Alcohol

  37% van alle leerlingen heeft in de afgelopen 

maand alcohol gedronken (Kennemerland 29%)

  22% van alle leerlingen is dronken  

of aangeschoten geweest in de afgelopen  

maand (Kennemerland 16%)

  25% van alle leerlingen heeft aan bingedrinken  

(het drinken van 5 glazen alcohol of meer tijdens 

één enkele gelegenheid) gedaan in de afgelopen 

maand (Kennemerland 20%)

  Meer Bloemendaalse jongeren (22%)  

dan Nederlandse jongeren (15%) waren  

de afgelopen maand dronken of aangeschoten

Roken

  12% van alle leerlingen rookt minstens  

1x per week (Kennemerland 9%)

  2015 ongunstiger dan 2013 (in Bloemendaal):  

in 2015 meer leerlingen die minstens 1x per week 

roken (12%) dan in 2013 (9%)

Scholen gebruiken de resultaten voor het schoolge-

zondheidsbeleid, zoals het project ‘Gezonde School’.

Financiële aspecten

Onderdeel
Lasten 

begroot
Lasten 

werkelijk

Nota gezondheidsbeleid € 14.295 € 12.465

Gezondheidszorg VRK € 374.000 € 392.326

Jeugdgezondheidszorg ZK € 322.033 € 328.819

Emovo-onderzoek -

Totaal € 710.328 € 733.610
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A   Samenvattend overzicht lasten en baten
Programma 
taakveld Omschrijving

Geraamde 
lasten

Werkelijke 
lasten

Geraamde 
baten

Werkelijke 
baten

1.2 Veiligheid > Openbare orde € 18.145 € 13.148 - -

4.3 Onderwijs > Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 418.933 € 409.985 € 37.919 € 28.171

5.1 Sport, cultuur en recreatie > Sportbeleid en activering € 88.038 € 90.212 - -

5.3 Sport, cultuur en recreatie > Cultuurpresentatie, 
-productie en participatie

€ 499.475 € 516.364 - -

6.1 Sociaal Domein > Samenkracht en burgerparticipatie € 324.457 € 306.220 - -

Sociaal Domein > Samenkracht en burgerparticipatie: 
Subsidies

€ 660.186 € 648.612 - -

Sociaal Domein > Samenkracht en burgerparticipatie: 
Opvang asielzoekers

€ 467.278 € 568.643 € 280.094 € 286.546

6.2 Sociaal Domein > Wijkteams: Jeugd € 377.754 € 399.444 - -

Sociaal Domein > Wijkteams: Wmo € 372.467 € 349.464 - -

6.3 Sociaal Domein > Inkomensvoorzieningen 
Participatiewet/BBZ

€ 2.736.000 € 2.607.389 € 2.675.000 € 2.445.901

Sociaal Domein > Bijzondere bijstand, minima, 
fraudebeheersing

€ 354.975 € 340.409 € 35.000 € 36.130

6.4 Sociaal Domein > Begeleide participatie € 9.000 € 8.896 - -

6.5 Sociaal Domein > Arbeidsparticipatie € 882.312 € 873.691 - € 3.857

6.6 Sociaal Domein > Maatwerkvoorzieningen Wmo € 540.000 € 307.488 € 44.000 € 17.139

6.71 Sociaal Domein > Maatwerkdienstverlening 18+ € 3.228.245 € 2.308.796 € 570.000 € 400.226

6.72 Sociaal Domein > Maatwerkdienstverlening 18- € 1.911.303 € 1.838.724 - € 729

6.81 Geëscaleerde Zorg 18+ € 52.298 € 86.629 - -

6.82 Geëscaleerde Zorg 18- - € 5.385 - -

7 Volksgezondheid € 710.328 € 733.610 - -

Totaal € 13.651.194 € 12.413.109 € 3.642.013 € 3.218.699
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B   Ontwikkeling reserve sociaal domein (jeugdwet,
 nieuwe voorzieningen wmo, participatiewet)

Onderdeel Bedrag

A. Stand Reserve 1 januari 2016 € 962.535

B. Onttrekkingen 2016 € 0

C. Toevoegingen 2016

     1. Onderdeel Jeugd € 73.308

     2. Onderdeel Wmo € 438.833

     3. Onderdeel Participatiewet € 976

D. Stand reserve 31-12-2016 € 1.475.652

Toelichting 
C1 Jeugd

Onderdeel Budget
Lasten/

baten 2016

Storting/
onttrekking 

reserve

Zorg in Natura € 1.437.991 € 1.344.827 € 93.164

Vrij gevestigden € 224.040 € 291.038 € 66.998 neg.

Persoons-
gebonden 
budgetten

€ 172.703 € 151.118 € 21.585

Landelijk 
Werkende 
Instellingen (LWI)

€ 76.569 € 26.537 € 50.032

Jeugdhulp: 
overige uitgaven

- € 25.204 € 25.204 neg.

Ouderbijdragen € 0 € 729 neg. € 729

Totaal € 1.911.303 € 1.837.995 € 73.308

C2 WMO

Onderdeel Budget
Lasten/

baten 2016

Storting/
onttrekking 

reserve

Begeleiding etc. € 1.119.588 € 890.825 € 228.763

Wet tegemoetko-
ming chronisch 
zieken en gehan-
dicapten (Wtcg)

€ 198.733 € 9.450 € 189.283

Client- ondersteu-
ning (MEE)

€ 107.734 € 106.950 € 784

Burgerinitiatieven € 99.596 € 73.461 € 26.135

Inloop GGZ € 52.298 € 41.200 € 11.098

Doventolk - 
Sociale wijkteams

€ 13.828 € 0 € 13.828

Mantelzorg- 
ondersteuning

€ 62.758 € 61.752 € 1.006

Eigen bijdragen 
‘nieuwe’ voorzie-
ningen WMO

€ 80.000 neg. € 47.936 neg. € 32.064 neg.

Totaal € 1.574.535 € 1.135.702 € 438.833

C3 Participatiewet

Onderdeel Budget
Lasten/

baten 2016

Storting/
onttrekking 

reserve

Wsw + 
Re-integratie

€ 871.234 € 871.258 -/- € 24

Rijksvergoeding € 1.000

Totaal € 871.258 € 976

FINANCIËLE ASPECTEN

54



Nr. Actiepunt* Omschrijving Wat is er concreet gebeurd

4 Intensiveren samenwerking tussen CJG  
en jongerenwerkers

In 2016 heeft overleg plaatsgevonden tussen  
het CJG en de jongerenwerkers. Er zijn afspraken 
gemaakt over periodiek overleg en relevante  
gemeenschappelijke onderwerpen.

5 Versterken jeugd- en jongerenparticipatie Zie de beantwoording bij punt 115.

8 Bennebroek: spreekuur over opvoeden  
in samenwerking met jongerenwerk en Jong Nederland

In de loop van 2017 wordt door het CJG, in samen-
werking met de jongerenwerkers en Jong Nederland, 
bekeken of aan een dergelijk spreekuur behoefte 
bestaat en, zo ja, op welke wijze dit concrete invulling 
kan krijgen. Het ligt voor de hand een en ander ook voor 
Vogelenzang te bezien. Het overleg wordt waarschijnlijk 
gevoerd via/met de scholen in de betreffende kernen. 

10 Door middel van activiteiten agendeert  
het CJG ‘sociale’ druk bij ouders en jongeren

Gedurende geheel 2016 zijn in/vanuit het CJG  
thema tische bijeenkomsten georganiseerd.  
(Sociale) druk heeft daarbij direct/indirect aandacht 
gekregen. Door middel van de trainingen ‘Friends’  
krijgt dit ook aandacht.

11 Bekijken of schoolmaatschappelijk werk  
kan worden uitgebreid

In de loop van 2016 heeft uitbreiding van  
het schoolmaatschappelijk werk plaatsgevonden. 

12 Overleg met Hartenlust VMBO en  
Montessori VMBO over verbinding met het JHT

Afgesproken is dat de VO-scholen kunnen  
terugvallen op een vast aanspreekpunt binnen  
het Centrum voor Jeugd en Gezin.

113 Ouderpanel CJG wordt uitgebreid en versterkt De behoefte aan een ouderpanel is gering.  
Derhalve nog niet gerealiseerd. 

114 Er wordt verder invulling gegeven  
aan de participatie van jongeren

Zie het volgende punt.

115 Opzet jongerenplatform waarbij jongeren  
mee kunnen praten over het jeugdbeleid

Het JPB (Jongeren & Politiek) Bloemendaal is opgericht. 
JPB is een groep jongeren uit Bloemendaal (12-18 jaar) 
die (andere) jongeren bewust wil maken van de invloed 
die ze hebben op de eigen leefomgeving.

116 Op school wordt meer aandacht gegeven  
aan politieke participatie

Dit krijgt invulling door ‘raadslid in de klas’.

 

ACTIEPUNTEN 2015 EN 2016 BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN

*De nummering verwijst naar actiepunten uit het beleidsplan 2015-2018.
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Eerste tranche
In het onderstaande overzicht zijn de aanbieders 

opgenomen met wie in het kader van de onder-

steuning vanuit de eerste tranche (de voormalige 

provinciale jeugdzorg) een overeenkomst is gesloten.
1   OCK Het Spalier (thans: Kenter Jeugdhulp)
2   William Schrikker Pleegzorg
3   Parlan
4   Bureau Jeugdzorg  

(thans: Jeugd- en Gezinsbeschermers)
5   Leger des Heils Jeugdbescherming  

en Jeugdreclassering
6   Leger des Heils Jeugd- en Opvoedhulp
7   William Schrikker Groep
8   Spirit
9   Altra
10   De Bascule

Tweede tranche
In het hiernavolgende overzicht treft u de aanbieders 

aan met wie in het kader van de ondersteuning  

vanuit de tweede tranche (voormalige AWBZ-zorg)  

een overeenkomst is gesloten.
1   SIG
2   Lijn 5
3   XS2Care
4   Stichting De Waerden
5   Kleine Maatjes
6   Sein
7   Raphael Stichting
8   RIBW
9   Ons Tweede Thuis
10   ’s Heeren Loo
11   Zorgspecialist
12   Carehouse
13   Sensazorg
14   Triversum
15   Hartekampgroep
16   Intermetzo
17   Pluryn Hoenderloo
18   Prodeba
19   Landzijde
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Derde tranche
De aanbieders waarmee een overeenkomst  

in het kader van de ondersteuning vanuit de derde 

tranche (Jeugd-GGZ en dyslexie) is gesloten  

zijn hieronder weergegeven.

Aanbieders Jeugd-GGZ
1   GGZinGeest
2   De Opvoedpoli
3   ’t Kabouterhuis
4   Jeugdriagg (Thans: Kenter Jeugdhulp)
5   Curium-LUMC
6   Yes We Can Clinics
7   De Bascule
8   Parnassiagroep
9   De Waag (forensisch)
10   Stichting Psyzorg
11   Sensazorg
12   UvA Minds
13   Mentaal Beter
14   Triversum
15   Pluryn Hoenderloo
16   GGZ Noord-Holland Noord

Aanbieders Dyslexiezorg
17   Onderwijsadvies
18   Regionaal Instituut voor dyslexie
19   Stichting Taalhulp
20   Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD)
21   IWAL

Vrij gevestigden
Daarnaast zijn - in het kader van de derde tranche -  

met ruim 50 vrij gevestigden overeenkomsten gesloten. 

Drie daarvan hebben betrekking op dyslexiezorg,  

de overige zijn gericht op Jeugd-GGZ.

Landelijk Werkende Instellingen (LWI)
De VNG heeft namens alle gemeenten afspraken 

gemaakt met landelijk werkende instellingen (LWI).  

Dit is voor zeer specifieke en schaars in te zetten zorg. 

Op de volgende pagina een overzicht van deze  

instellingen en de functie/het aanbod.

Ziekenhuizen 
  Spaarne Ziekenhuis 

  Rode Kruis Ziekenhuis

  Emma Kinderziekenhuis
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Functie/aanbod Aanbieders

1. Specialismen Jeugdzorg Plus

Jeugdzorg Plus voor jongeren onder 12 jaar Horizon jeugdzorg en Onderwijs

Zeer intensieve kortdurende Observatie en Stabilisatie Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap  
of met pasgeboren kind

Intermetzo

2. GGZ met landelijke functie

Eetstoornissen Albrecht GGZ (Rintveld) Rivierduinen (Ursula)

Autisme Dr. Leo Kannerhuis Yulius

Persoonlijkheidsstoornissen De Viersprong

GGZ voor doven en slechthorenden GGMD, Pro Persona, Lentis

Psychotrauma Centrum ‘45, Fier Fryslan

Kinder- en jeugdpsychiatrie universitair en academisch Afdelingen universitaire en academische ziekenhuizen kinder-  
en jeugdpsychiatrie: UMC Utrecht; Erasmus MC; Academisch 
deel van De Bascule, Curium, Accare en Karakter

Adoptie- en hechting specifieke stoornissen Basic Trust

Forensische jeugdpsychiatrie klinisch GGZ Eindhoven (De Catamaran)

3. Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar

Eer gerelateerd geweld/loverboys en prostitutie Kompaan, Fier Fryslan en De Bocht

4. Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt

Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt Ambiq, ’s Heeren Loo (Groot Emaus),  
Koraal groep (De la Salle), Pluryn (De Beele)

5. Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd GGZ met complexe problematiek

Gespecialiseerde diagnostiek, observatie  
en exploratieve behandeling

De Hondsberg

6. Erkende gedragsinterventies

Functional Family Therapy Zie lijst in par. 3.6 van Landelijk Transitie Arrangement

Multidimensional Treatment Foster Care Leger des Heils jeugdzorg en reclassering

Multidimensionale Familietherapie Leger des Heils jeugdzorg en reclassering

Multisysteem Therapie Leger des Heils jeugdzorg en reclassering

Ouderschap met liefde en grenzen De Waag

7. Voedselweigering en onzindelijkheid

Voedselweigering en onzindelijkheid Seyscentra

8. Forensisch-medisch onderzoek bij minderjarigen

Forensisch-medisch onderzoek bij minderjarigen Forensische Polikliniek voor Kindermishandeling
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Tabel A: Ingekochte (nieuwe) maatwerk-
voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 

A Kortdurend verblijf

B Begeleiding Individueel voor volwassenen  
met psychiatrische problematiek

C Begeleiding Individueel voor volwassenen  
met een verstandelijke beperking

D Begeleiding Individueel voor volwassenen  
met een lichamelijke of zintuiglijke beperking  
of een chronische ziekte

E Begeleiding Individueel voor volwassenen  
met beperkingen door het ouder worden
(inclusief psychogeriatrische problematiek)

F1 Huishoudelijke ondersteuning

F2 (Eenvoudige) begeleiding bij huishoudelijke 
ondersteuning

G1 Begeleiding groep voor volwassenen  
met psychiatrische problematiek

G2 Begeleiding groep voor volwassenen  
met een verstandelijke beperking

G3 Begeleiding groep voor volwassenen  
met een lichamelijke of zintuiglijke beperking  
of een chronische ziekte

G4 Begeleiding groep voor volwassenen  
met beperkingen door het ouder worden  
(inclusief psychogeriatrische problematiek)
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Tabel B: gecontracteerde zorgaanbieders ten behoeve van levering van maatwerkvoorzieningen 

Maatwerkvoorzieningen A B C D E F1 F2 G1 G2 G3 G4

Gecontracteerde aanbieders

1 Contactzorg

2 SHDH

3 Ecosol

4 Roads

5 Odibaan

6 TDC

7 Sein

8 Philadelphia

9 TSN

10 Amstelring

11 Zorgbalans

12 Werkdag

13 RIBW

14 Raphaëlstichting

15 Nieuw Unicum

16 Tzorg

17 De Linde

18 Heliomare

19 Parnassia Groep

20 Royal Care / Met de Thuiszorg

21 Flexicura

22 Viva Zorggroep

23 De Waerden

24 SIG

25 Voorzet

26 Axxicom

27 Landzijde

28 HartekampGroep

29 In Holland

30 Zorgspecialist
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BIJLAGE 3: BELEIDSINDICATOREN

Programma  
> taakveld Naam indicator Eenheid (Bron) Resultaat Jaar

Veiligheid > 
Openbare orde

Verwijzingen  
naar Halt

Aantal per 10.000 jongeren (Bureau Halt) 124,5 2014

Idem: landelijk (Bureau Halt) 139,7 2014

Harde kern  
jongeren

Aantal per 10.000 inwoners 0 2016

Idem: 2015 (Korps Landelijke Politie Diensten/KLPD) 0 2015

Onderwijs > 
Onderwijsbeleid  
en leerlingzaken

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen (DUO) 0 2014-2015

Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen (DUO) 83 2014-2015

Vroegtijdig  
schoolverlaters 
zonder startkwalifi-
catie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

- Deelnemers 2.126 2014-2015

- Vsv’ers 22 2014-2015

- % vsv 1 2014-2015

Leerlingenaantal Aantal leerlingen openbare basisscholen 1.102 1-10-2016

Waarvan niet woonachtig in Bloemendaal 406 (36,8%) 1-10-2016

Aantal leerlingen bijzondere basisscholen 2.353 1-10-2016

Waarvan niet woonachtig in Bloemendaal 976 (41,4%) 1-10-2016

Totaal aantal leerlingen basisscholen 3.455 1-10-2016

3.460 1-10-2015

3.479 1-10-2014

3.490 1-10-2013

3.507 1-10-2012

3.527 1-10-2011

Totaal aantal leerlingen VO-scholen 1.678 1-10-2016

1.804 1-10-2015

1.754 1-10-2014

1.609 1-10-2013

1.462 1-10-2012

1.371 1-10-2011

Sport, cultuur en 
recreatie > Sport-
beleid en activering

Niet sporters Het % inwoners dat niet sport ten opzichte  
van het aantal inwoners (Zorgatlas RIVM)

40,1 2014

Idem: landelijk 49,9 2014
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Programma  
> taakveld Naam indicator Eenheid (Bron) Resultaat Jaar

Sociaal Domein Jongeren  
met een delict  
voor de rechter

% 12- tot en met 21-jarigen 
Idem: landelijk
(Verwey Jonker Instituut - Kinderen In Tel) 

1,46 2012

Kinderen in 
uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar 
Idem: landelijk
(Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel)

1,80 2012

Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Idem:
(Stichting LISA)

471,6 2015

Netto 
arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking  
ten opzichte van de beroepsbevolking
Idem:
(CBS)

63,2 2015

Achterstands- 
leerlingen

% 4- tot en met 12-jarigen
Idem:
(Verwey Jonker Instituut - Kinderen In Tel)

1,32 2012

Werkloze jongeren % 16- t/m 22-jarigen 
Idem: 
Verwey Jonker Instituut - Kinderen In Tel)

0,06 2012

Personen met een 
bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners 14,4 2015

Idem: landelijk (CBS) 41,3 2015

Lopende re-integratie 
voorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15 tot 64 jaar 16,1 2015

Idem: landelijk (CBS) 15 2015

Jongeren met 
jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar 6,1 2015

Idem: landelijk (CBS) 10 2015

Jongeren met 
jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar 0,5 2015

Idem: landelijk (CBS) 1,2 2015

Jongeren met 
jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 2015

Idem: landelijk (CBS) 0,5 2015

Clienten met een 
maatwerkarrange-
ment Wmo

Aantal per 1.000 inwoners 65 2015

Idem: landelijk (Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein) 58 2015

Volksgezondheid Bevolking 85 jaar 
en Ouder

Percentage inwoners dat 85 jaar of ouder is 4,2 2016

Idem: landelijk (CBS) 2,1 2016

Sterften  
per 1.000 inwoners

Het aantal sterfgevallen, per 1.000 inwoners 12,7 2016

Idem: landelijk (CBS) 8,8 2016
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Jeugdwet
Geregistreerd aantal (unieke) cliënten  

op 31 december 2016: 195

Geslacht Aantal Percentage

M 122 62,5%

V 72 37,5%

Cliënten per leeftijdscategorie

Leeftijd M V

1 1 1

2 2

3 2

4 1

5 5 1

6 9 1

7 5 3

8 7 2

9 12 9

10 16 11

11 11 8

12 11 4

13 6 3

14 9 4

15 8 5

16 9 10

17 7 8

18 2

19 2

Totaal 122 73

Aantal geregistreerde voorzieningen  

op 31 december 2016: 238

Onderdeel Aantal

Waarvan PGB 17

Waarvan Zorg in Natura 221

Verwijzer

Onderdeel Aantal

Gecertificeerde instelling 3

Gemeente 55

Huisarts 90

Jeugdarts 3

Medisch specialist 2

Niet aangegeven 42

Totaal 195
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ABS Adviesraad Bloemendaal Samen

BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 

BD Bureau Discriminatiezaken

BSC Buurtsportcoach

CAK Centraal Administratie Kantoor

CJG Centrum Jeugd en Gezin

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GOAB Gemeentelijke Onderwijs Achterstand Beleid

IASZ Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken

IOAW  Wet inkomens voorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkeloze werknemers

IOAZ  nkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IST  Individuele Studie Toeslagen

ITK  Internationale Taalklas

JSP  Jeugdsportpas 

LWI  landelijk Werkende Instellingen

MBO  Middelbaar Beroepsonderwijs

MDO  Multidisciplinair Overleg

OGO  Overeenstemming Gericht Overleg

PO  Primair Onderwijs

RIBW  Regionale Instelling Beschermd Wonen

RMC  Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

SMI  Sociaal Medische Indicatie

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

VIR  Verwijs Index Risicojongeren

VO  Voortgezet Onderwijs

VVE  Voor en Vroegschoolse Educatie

WMO  Wet Maatschappelijke Opvang

WSW  Wet Sociale Werkvoorziening

Wtcw  Wet Tegemoetkoming  

Chronisch zieken en gehandicapten

ZCN  Zorg Vervoer Centrale Nederland

ZIN  Zorg in Natura

BIJLAGE 4: AFKORTINGENLIJST

64



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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