
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Bloemendaal 
 
 
 
 
Bennebroek, 2 maart 2019 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek om te reageren op de aanvullingen en wijzigingen 
van het eind februari herziene beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 en het 
activiteitenoverzicht sturen wij u hierbij onze opmerkingen.  
 
Over de nieuw toegevoegde hoofdstukken 5.7, 7.2 en 7.3 merken we het volgende 
op:  
 
5.7  

 “Nu is de beweging ingezet  waarbij het plan gemaakt wordt door de 
betrokkenen zelf (het gedragen plan). Daarbij sluiten we aan bij  de dromen en 
wensen van ouders en jeugdigen.  We leggen de regie bij de jeugdigen en 
hun  omgeving.” 

Is dit niet een erg luxe voorstelling van zaken? Wordt het plan nu niet in gezamenlijk 
overleg tussen de betrokkene, de ouders en de hulpverleners opgesteld? Op die 
manier is de betrokkene en de omgeving mede verantwoordelijk voor de aanpak en 
de te bereiken resultaten, in ieder geval qua inspanningsverplichting. 

 “Het doel is dat uiteindelijk  alle jongeren gebruik kunnen maken van dit plan.” 
Worden middel en doel hier niet door elkaar gehaald? Suggestie: Het gewenste 
resultaat is dat alle jongeren in …… (datum) gebruik kunnen maken van dit plan. 
 
7.2 
Een goed en helder uitgangspunt. Wat wordt bedoeld met ‘jeugdzorgplus’? 



 “We werken regionaal samen met zorgaanbieders, jeugdigen, ouders, 
pleegouders en samenwerkingspartners om te komen tot een plan voor inzet  
de komende 3 jaar. “ 

De vraag bekruipt ons wat er in deze drie jaar gebeurt, wat moet er binnen die drie 
jaar bereikt zijn? 
 
7.3 

 “Er is 1 telefoonnummer waar inwoners en  professionals naar toe kunnen 
bellen wanneer  een crisis zich voordoet” 

Hoe bekend is/wat is dat telefoonnummer? 
 
Verder lijkt het erop dat de ontwikkelingen t.a.v. de overstap naar het CJG 
Kennemerland ontbreken: dit is een enorme verandering die naar onze mening 
nadere toelichting behoeft. 
 
Een voorstel van onze kant voor de duiding van de rol van de Adviesraad Sociaal 
Domein is nog niet verwerkt in dit herziene concept, omdat het plan al bij de 
vormgever was. Omdat dit wel een aandachtspunt is, vermelden we ons voorstel 
nogmaals:  
 
"Het is belangrijk dat onze inwoners zich gehoord voelen waarbij burgerparticipatie 
een instrument kan zijn om dat te bewerkstelligen. In de vormgeving van 
burgerparticipatie kunnen verschillen in dorpskernen en inwoners zichtbaar gemaakt 
worden. 
Daarom werken we toe naar een bredere vorm van burgerparticipatie waarbij de 
WMO Raad Sociaal Domein de rol krijgt van de vertegenwoordiging van de 
Bloemendaalse samenleving die goede contacten heeft met de achterban en dus 
weet wat er speelt in de samenleving. De adviestaak van de WMO Raad Sociaal 
Domein zal dan ook breder worden ingezet."     
 
Tot slot vrezen wij dat de opzet van het totaaloverzicht meer het karakter heeft van 
een uitvoeringsprogramma waardoor het meerjarenbeleid wel in een erg nauw 
keuslijf wordt gedwongen. In dit schema zijn in bijgevoegde versie nog enkele 
opmerkingen van onze kant in rood gemarkeerd aangegeven. 
 
We vertrouwen erop hiermee een bijdrage te leveren aan een vitaal en sociaal 
Bloemendaal. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ellen A.J. Verschuur-van der Voort 
Voorzitter 
 
 

 

 


