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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag sociaal domein 2017.  

Het verslag begeleidt u door de praktijk van jeugdhulp, 

onderwijs, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, 

inkomensvoorzieningen en aanverwante taakgebieden. 

Dit 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.  

Bij de onderwerpen en activiteiten is het beoogde  

doel aangegeven en of de uitgevoerde activiteiten 

hebben bijgedragen aan het gestelde doel.

De opzet van dit jaarverslag sluit aan op de indeling 

van de gemeentelijke begroting in programma’s  

en taakvelden die vanaf 2017 wordt gehanteerd.  

Ook de aan het sociaal domein verwante taakvelden 

zijn meegenomen. Deze brede opzet van dit verslag 

past bij de vele verbindingen die in de praktijk  

bestaan en worden vormgegeven. De hulp en onder-

steuning voor kwetsbare doelgroepen wordt steeds  

meer in samenwerking en samenhang verzorgd.  

Veel maatschappelijke partners op het gebied  

van sport, onderwijs, cultuur, veiligheid, volksgezond-

heid 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. 

Hiertoe hebben wij in 2017 ook regelmatig in beeld-

vormende avonden met de gemeenteraad en andere 

betrokken partners over ontwikkelingen gesproken  

en gezorgd voor informatie over het sociaal domein. 

Deze werkwijze zetten wij graag voort, bijvoorbeeld  

ook bij het maken van een nieuw beleidsplan sociaal 

domein voor de periode vanaf 2019 en verder. 

Het jaarverslag bevat beperkte financiële informatie 

(zie o.a. het overzicht op pag. 52). Gedetailleerde  

financiële informatie wordt binnen de reguliere  

P&C cyclus aan de gemeenteraad gerapporteerd.  

Wij zijn er ook van overtuigd dat de betrokkenheid  

van en samenwerking met leden van de gemeente-

raad en vele andere partijen zeer waardevol  

is voor een doorontwikkeling van het sociaal domein. 

Waarmee we als gemeente - samen met de 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

TAAKVELD 1.2  OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
 

 1  Veiligheidshuis Kennemerland € 5.100
Het Veiligheidshuis Kennemerland – onderdeel  

van de Veiligheidsregio 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.  

Ook creëert zij kansen voor het individu door  

de gecombineerde inzet van justitiële- , bestuurlijke-  

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  

te zorgen 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 persoons-

gericht – en waar nodig een systeemgericht –  

plan van aanpak met concrete afspraken over  

de verschillende interventies, 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. In de kosten van het 

Veiligheidshuis is in 2017 € 5.100 bijgedragen.

 2  Anti-discriminatie bureau € 8.400
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 klacht-

behandeling, registratie, onderzoek en monitoring, 

voorlichting en projecten en advies en beleid.  

Het BD krijgt jaarlijks een subsidie van ruim € 8.000 euro 

van de gemeente Bloemendaal om de bovenstaande 

taken te uit te voeren. In 2016 zijn bij het BD 10 klachten 

geregistreerd en behandeld uit de gemeente 

Bloemendaal. Het totaal aantal meldingen bedroeg 

210, een toename met 2% ten opzichte van 2015.  

De meeste meldingen/klachten hebben betrekking  

op ras/afkomst, gevolgd door godsdienst en geslacht. 

Over 2017 is nog geen verslag ontvangen. 
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PROGRAMMA 1. VEILIGHEID

 3  Bureau HALT € 14.280
Jongeren van 12 tot 18 jaar vallen in principe  

onder het jeugdstrafrecht. Als zij worden betrapt  

op bijvoorbeeld vandalisme, baldadig gedrag  

dat overlast geeft, openbare dronkenschap,  

schoolverzuim of (winkel)diefstal en nog niet eerder  

met de politie in aanraking zijn geweest, worden  

ze bijna altijd doorgestuurd naar Halt.

Halt staat voor Het ALTernatief. Met een Halt-straf 

kunnen jongeren voorkomen dat ze een strafblad 

krijgen. De Halt-straf bestaat uit:

  Gesprekken met de jongere en de ouders

  Het maken van leeropdrachten

  Excuus aanbieden aan het slachtoffer

  Indien van toepassing, de schade vergoeden

  Soms krijgt een jongere ook een werkstraf

In de Halt-straf confronteert Halt de jongeren met  

hun gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert 

jongeren te laten inzien dat zij een keuze hebben  

en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag.  

Zo kunnen jongeren voorkomen dat ze in de toekomst 

weer zo’n fout maken. Ouders hebben een voorbeeldrol 

en jongeren hebben hun ouders nodig om op  

het goede spoor te blijven. Ouders hebben daarom 

een actieve rol in de Halt-straf van hun kind. Halt kan 

ouders tijdelijk ondersteunen in hun rol van opvoeder.

Als jongeren niet naar Halt willen of de Halt-straf  

niet goed afmaken dan krijgen ze een proces-verbaal. 

Dit betekent dat ze een aantekening in de justitiële 

documentatie(strafblad) krijgen. Dat kan hen later 

beperken als ze solliciteren naar bepaalde banen.
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PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

TAAKVELD 4.3  ONDERWIJSBELEID EN LEERLING ZAKEN

 1  Onderwijshuisvesting € 1.399.023 lasten 
   + € 131.609 baten
Lasten 
Belastingen en rechten

Op grond van artikel 133 van de Wet op het primair 

onderwijs (een vergelijkbaar artikel is in de Wet op  

het voortgezet onderwijs opgenomen) is de gemeente 

verplicht de scholen volledig te compenseren voor  

de bedrag die zij hebben uitgegeven voor onroerend 

zaakbelasting. De vergoeding wordt aangemerkt  

als een huisvestingsvoorziening. In 2017 is € 133.040  

aan vergoedingen verstrekt.

Schade gebouwen

De kosten van 

  herstel van constructiefouten  

aan het schoolgebouw;

  herstel en vervanging in verband met schade  

aan gebouw, onderwijsleerpakketten en meubilair 

in geval van bijzondere omstandigheden  

(brand, stormschade, vandalisme etc.)

komen voor vergoeding door de gemeente  

(aan scholen) in aanmerking. In 2017 is € 6.990,- 

gedeclareerd. Veelal betrof het glasschade. 

Tijdelijke huisvesting

In 2017 is € 30.257 vergoed aan het bestuur  

van de Kon. Wilhelminaschool te Overveen  

voor tijdelijke huisvesting (in afwachting  

van realisatie van de permanente uitbreiding). 

Onderwijshuisvesting

Dit budget kan worden aangewend voor uitgaven  

op het gebied van onderwijshuisvesting,  

bijv. advieskosten, kosten van drukwerk of anderszins 

kleine uitgaven. Er is in 2017 € 737 besteed.

Huisvesting De Spalier

Aan de Boekenroodeweg te Aerdenhout was,  

tot oktober 2017, een school voor speciaal onderwijs 

gevestigd: Het Spalier (onderdeel van een boven-

regionale voorziening voor jeugdzorg). Op grond  

van een gesloten overeenkomst was de gemeente 

gehouden de school jaarlijks een vergoeding  

te geven voor huisvestingskosten. In 2017 is  

een vergoeding van € 32.827,- beschikbaar gesteld.  

De school is eind 2017 verplaatst naar Haarlem.

Klokuurvergoedingen gymnastieklokalen

Totale uitkering klokuurvergoeding en vergoeding 

gebruik sportvelden in 2017: € 239.743,-. In 2018 zal 

een voorstel worden gedaan de normen te harmoni-

seren met de in Heemstede gebruikte normen.

Opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

In 2017 is € 56.103 besteed aan de opstelling,  

door een extern bureau, van een Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Kapitaalasten en verzekeringen 

De kapitaallasten ter zake van gedane investeringen  

in schoolgebouwen bedragen € 852.267.

In 2017 is € 47.058 aan premies verzekeringen betaald. 
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PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

Baten
Bijdragen investeringslasten bouw scholen  

(gerealiseerde opvangvoorzieningen)

Ontvangsten: 

1. Sparrenbosschool: € 8.000

2. Antoniusschool: € 20.655

Verhuur/medegebruik scholen

Betreft opbrengst van verhuur ruimten in  

De Paradijsvogel (deel van de voormalige  

Graaf Florisschool) ad € 14.423

Huuropbrengst peuterspeelzalen en kinderopvang

Betreft opbrengst ad € 88.531 inzake verhuur  

van gemeentelijke accommodaties ten behoeve  

van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang:

 2  Logopedie € 167
De schoollogopedie richt zich op spraak- en  

taal  stoornissen bij kinderen van 2 – 12 jaar.  

Zowel op preventie, vroegtijdige signalering,  

als het bieden van oplossingen voor deze  

stoornissen. Hiermee wordt de kans groter  

dat deze kinderen hun schoolloopbaan  

met succes en zonder onderbreking doorlopen.

De gemeente Bloemendaal maakt het mogelijk  

dat per week 31,5 uur aan logopedie werkzaamheden 

verricht wordt. De drie schoollogopedisten zijn 

werkzaam in de peuterspeelzalen en alle scholen  

voor basisonderwijs van de gemeente Bloemendaal. 

Kinderen worden gescreend, onderzocht en eventueel  

doorverwezen. Ook is er voorlichting op scholen,  

het CJG en er is wekelijks een telefonisch spreekuur.

Uit het jaarverslag over het schooljaar 2016 - 2017  

blijkt dat de werkzaamheden van afgelopen  

schooljaar over het algemeen overeenkwamen  

met die van eerdere jaren.

De cijfers in het jaarverslag laten zien dat de  

werkzaamheden van de logopedisten passen in  

het Bloemendaalse beleid van preventie. Alle kinderen  

in de groepen 1 en 2 worden gezien, dat betekent  

dat eventuele problemen vroeg worden herkend.  

N.a.v. deze screening vindt veel voorlichting plaats, 

worden leerlingen op de controlelijst geplaatst,  

vaak is verdere actie dan niet meer nodig.

Voor de overige lasten was in 2017 €1.005 begroot, 

daarvan is € 167 uitgegeven. 

Overzicht van de verrichtingen

2014-15 2015-16 2016-17

Screening 419 408 462

Uitgebreide onderzoeken 98 85 62

Controle 230 196 229

Consulten CJG - 12 5

Verwijzingen 76 69 99

Voorlichting 84 113 195

Oudercontacten 157 123 145

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

620 689 760

Op de controlelijst geplaatst 296 266 267
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PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

 3  Leerplicht € 81.166
Sinds 1 januari 2014 werken de gemeenten uit  

Zuid- en Midden-Kennemerland in een 

Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijk aan  

de aanpak van school verzuim en het voortijdig  

schoolverlaten (VSV). Bloemendaal neemt volledig 

deel aan de Gemeenschappelijke Regeling, zowel  

de registratie, administratie als uitvoering van Leerplicht 

en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)  

gebeurt door het ‘Leerplein’, het door de gemeente 

Haarlem gecoördineerde regionale bureau Leerplicht. 

Aandachtspunten in 2017 waren:

Schoolverzuim terugdringen 

Het Leerplein handelt snel bij ieder verzuim  

zonder geldige reden door direct contact  

op te nemen met de jongeren/ouders.  

Resultaat: het totale verzuim blijft dalen.

Aanpak thuiszitters

Het streven is dat iedere thuiszitter bekend is  

bij scholen, samenwerkingsverband en Leerplicht.  

Voor iedere jongere wordt geprobeerd  

een individueel (maatwerk) traject te creëren. 

Resultaat: het aantal thuiszitters in het schooljaar  

zoals opgenomen in het jaarverslag van het Leerplein  

is 133 (waarvan 89 meer dan 3 maanden) voor heel 

Zuid-Kennemerland. Dit getal is niet te vergelijken  

met eerdere resultaten, omdat de definitie van  

een thuiszitter is aangepast en de criteria zijn  

aangescherpt. Wel laat dit getal zien dat strengere 

eisen en betere registratie zin heeft gehad,  

meer thuiszitters zijn nu in beeld. Voor 39 van hen  

is in 2016-2017 een oplossing gevonden.

Bestrijding voortijdig schoolverlaten

Het ministerie van OCW en de scholen hebben  

in 2017 een nieuw convenant ‘aanval op de uitval 

2017-2021’ afgesloten, waarin afspraken zijn  

gemaakt over een samenhangende aanpak  

voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs.  

Op basis van regionale analyses zijn door  

het Leerplein met het onderwijs en andere  

keten partners afspraken gemaakt over  

aanvullende VSV maatregelen: Plusvoorzieningen, 

Arbeidsmarkt toeleiding, Keuzeondersteuning  

en Verzuimaanpak 18+. Speciale aandacht was  

er in 2017 voor jongeren in kwetsbare posities met 

afstand tot de arbeidsmarkt. Er is gestart met  

‘uitstroomtafels’, waar geprobeerd wordt voor  

jongeren waar niet direct een vervolg bestemming  

te zien is een oplossing te vinden d.m.v. maatwerk.

Resultaat: het aantal Bloemendaalse VSV’ers is van  

49 gedaald naar 46, het aantal herplaatsingen naar 

enige vorm van scholing is gestegen van 16 naar 22.

In 2017 is door Bloemendaal € 81.166 bijgedragen in de 

kosten van het regionale samenwerkingsverband. 

Resultaten voor de gemeente Bloemendaal

2014-15 2015-16 2016-17

Aantal 5 – 23-jarigen 5024 4138 5145

Meldingen van ongeoorloofd verzuim 5-12 jr 16 31 16

Meldingen van ongeoorloofd verzuim 12-18 jr 90 44 36

Meldingen van ongeoorloofd verzuim 18-23 jr 47 34 29

HALT-afdoeningen en processen-verbaal 16 12 11

Aantal 18 plus jongeren in beeld bij RMC 39 (2013-14) 49 46
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PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

Rijksbijdrage

De bijdrage van het ministerie van OC&W  

(ten behoeve van de kwalificatieplicht) is door de 

gemeente Haarlem (Leerplein) ontvangen en verre-

kend met de door Bloemendaal te betalen bijdrage. 

Op 1 januari 2017 is de gemeente Uitgeest  

uit de gemeenschappelijke regeling getreden.

Per 1 januari 2019 zal de gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude door de gemeentelijke fusie  

met de gemeente Haarlemmermeer uit  

de gemeenschappelijke regeling treden.

 4  Internationale Taalklas (ITK) € 11.500 
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 taal achter-

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 bijdraagt op basis van uit de eigen 

gemeente afkomstige leerling. Het aantal uit 

Bloemendaal afkomstige leerlingen ligt gemiddeld 

tussen 10 en 15. In 2017 is € 11.500 beschikbaar gesteld. 

 5  Leerlingenvervoer + Bijdragen in kosten
 leerlingenvervoer € 136.810 lasten + € 1.630 baten  
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 ondersteuningsbehoefte 

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. Aanvragen worden getoetst aan  

de ‘Verordening leerlingenvervoer Bloemendaal 2015’. 

Ook kinderen die naar de ‘Internationale Taalklas’ (ITK) 

in Haarlem gaan hebben de mogelijkheid vervoerd  

te worden. Weliswaar past dit niet helemaal in de  

verordening omdat de ITK niet als school omschreven  

is in de verschillende onderwijswetten (WPO / WVO / 

WEC), maar voor deze kinderen is het belangrijk zo snel 

en zo goed mogelijk de Nederlandse taal te beheersen, 

om daarmee hun kansen in het reguliere onderwijs  

te vergroten. Met deze toekenningen wijkt Bloemendaal 

niet af van regiogemeenten of de landelijke praktijk.  

In 2017 zijn in totaal 20 kinderen voor kortere of langere 

duur naar de ITK vervoerd.

In 2017 zijn 60 kinderen (incl. ITK kinderen) per taxi  

naar school vervoerd, is voor 5 kinderen een vergoeding 

voor eigen vervoer toegekend en is voor 1 kind  

de kosten van openbaar vervoer vergoed.

Aangepast (taxi) vervoer wordt voor de  

gemeente Bloemendaal uitgevoerd door  

Munckhof Taxi B.V. In 2017 is van de mogelijkheid  

gebruik gemaakt deze over eenkomst te verlengen  

voor het nu lopende schooljaar 2017-2018.  

Voor het volgend schooljaar 2018-2019 kan  

dit nog 1 keer gebeuren, het voornemen is  

dit inderdaad te doen. Een nieuwe overeenkomst  

zal a.d.h.v. een aanbestedingsprocedure moeten 

gebeuren. Hierover zal in 2018 een besluit  

moeten worden genomen, deel van de overweging  

zal zijn al dan niet op te gaan in het regionale  

verband van de Regiorijder.

In 2017 is € 136.810 besteed aan leerlingenvervoer.  

Er is totaal € 1.630 aan bijdragen in de kosten ontvangen. 
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PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

 6  Onderwijs: overige middelen € 15.171
Onder deze post vallen uitgaven als:

  Bijdrage Bloemendaal is kosten  

regionale Onderwijsmonitor

  Bijdrage Bloemendaal in kosten RBO  

(Regionaal Besturen Overleg)

  Vergoeding scholen bezoek Anne Frankhuis  

of Verzetsmuseum

  Kosten opstellen leerlingenprognose

  Kosten praktisch verkeersexamen basisscholen    

In 2017 is € 15.171 besteed. 

 7  Voorschoolse voorzieningen peuters € 45.668
 lasten én baten
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 voorzieningen 

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 2017 bedraagt € 0,64 per uur.  

De gemeente zal de resterende bijdrage aan  

de VVE voorscholen vergoeden.  

Beschikbaar bedrag in 2017: € 36.956. 

 8  Vakonderwijs € 173.527
Op grond van de Verordening materiele financiële 

gelijkstelling kunnen basisscholen bij de gemeente  

een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten 

van door vakdocenten te verzorgen lessen gymnastiek. 

Hier wordt door alle scholen gebruik van gemaakt.  

In 2017 is € 173.527 aan bijdragen uitgekeerd. 
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PROGRAMMA 4. ONDERWIJS

 9  Subsidiering peuterspeelzalen € 78.942 
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 is 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. 

 10  Passend Onderwijs € 0
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 ondergebracht in samenwerkingsverbanden.  

In onze regio zijn dit het Samenwerkingsverband  

PO Zuid-Kennemerland en het Samenwerkingsverband 

VO Zuid-Kennemerland. Samenwerkingsverbanden 

stellen periodiek een ondersteuningsplan op.  

De beleidsplannen van gemeenten en de onder-

steuningsplannen van de Samenwerkingsverbanden 

hangen met elkaar samen. De gemeenten  

in de regio Zuid-Kennemerland (incl. Velsen) 

en de samen werkingsverbanden PO en VO  

hebben in 2017 ongeveer 10x afstemmingsoverleg 

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
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

TAAKVELD 5.1  SPORTBELEID EN ACTIVERING

 1  Impuls brede scholen 
 – combinatiefuncties / buurtsportcoaches € 77.306
De buurtsportcoaches (BSC) zijn in dienst  

van Sportsupport Kennemerland en werken  

bij de sportverenigingen van Bloemendaal.  

Voorheen waren dit de combinatiefunctionarissen.  

Het doel is om Bloemendalers te activeren en  

de betrokkenheid van inwoners in de samenleving  

te stimuleren. Het Rijk draagt 40% van de kosten bij,  

de gemeente 40% en de deelnemende instelling 20%.

De BSC’s zijn werkzaam bij de hockeyvereniging  

HBS, de voetbalverenigingen BVC Bloemendaal  

en BSM uit Bennebroek. Bij de verenigingen  

ondersteunen zij de organisatie en brengen daardoor 

meer structuur. Zij zijn ook aanspreekpunt voor  

de vrijwilligers. Zij leggen contacten met school  

en de buurt en organiseren sportieve activiteiten.  

Het is de bedoeling dat de organisatie van deze  

activiteiten na verloop van tijd wordt overgenomen 

door de vrijwilligers van de vereniging.

  Bij BVC Bloemendaal is de jeugdafdeling versterkt 

met de opleiding van jeugdtrainers. Ook zijn 

Voetballende Vaders door de buursportcoaches 

structureel aan het sporten. De vereniging heeft 

actief deelgenomen aan wijkactiviteiten zoals  

de Koningsspelen en de buitenspeeldagen.

  Bij de Cricketclub Bloemendaal is de vereniging 

ondersteund en zijn clinics verzorgd op scholen  

en zijn jeugdtrainers opgeleid.

  Bij HBS is de G-hockey structureel ingebed in  

de organisatie en is de vereniging ondersteund  

bij het zoeken naar andere sportieve of recreatieve 

activiteiten zoals yoga lessen ter verbreding  

an de doelgroepen.

  Op initiatief van het Kennemer Lyceum zijn door 

buurtsportcoaches diverse sportactiviteiten samen 

met de sportschool Nauwelaers georganiseerd.  

Zij hebben ook het rugbytoernooi op de school 

mede-georganiseerd en de school ondersteund  

in het behalen van de “gezonde school vignet”.

  Bij BSM in Bennebroek is de buurtsportcoach  

actief geweest als trainingscoördinator waarbij 

onder meer de trainers werden getraind.  

De inspanningen hebben geleid tot een betere 

bezetting van de jeugdteams.

  Samen met BSM is de buurtsportcoach actief 

geweest bij GGZ InGeest met het verzorgen  

van sportclinics voor cliënten van de Hartekamp.

  Tot slot zorgt de buurtsportcoach voor  

regelmatig contact met scholen in Bennebroek  

en organiseerde samen met de vakdocenten  

sportieve activiteiten.

  Daarnaast zorgen de buurtsportcoaches voor de 

organisatie van schooltoernooien, werkte mee aan 

de organisatie van de Koningsspelen op het strand 

en de Olympische Dag. In schoolvakanties werden 

sportinstuiven gehouden. Ten slotte zijn samen met 

en voor Les Petits sportactiviteiten georganiseerd.

Vanaf 2018 is de formatie uitgebreid van het aantal 

buurtsportcoaches. Rijksmiddelen zijn Bloemendaal 

toegewezen om de formatie uit te breiden tot 135%  

(= 4,54 fte). In overleg met de werkgever van de buurt-

sportcoaches en de verenigingen en maatschappelijke 

organisaties worden nieuwe activiteiten opgezet.
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

 2  Meer bewegen voor de jeugd 
 – invoering jeugdsportpas € 13.097
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.

Na een analyse van de mate van gebruik van de  

JSP door basisschoolleerlingen zijn we tot de slotsom 

gekomen dat onze inspanningen om de JSP 

‘populairder’ te maken op school niet zijn gelukt.  

Met de vaststelling van de sportnota 2018 beëindigen 

we de subsidie voor de JSP. Wij gaan op zoek  

naar andere instrumenten gericht op de sport-

stimulering van kinderen.

 3  Subsidiering sport voor gehandicapten € 3.526
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.

Sportsupport organiseert samen met andere sport-

organisaties verder periodiek de Special Olympics. 

Binnen Bloemendaal organiseren drie verenigingen 

sportwedstrijden voor mensen met een beperking.  

De gemeente ondersteunt deze verenigingen  

onder meer met het subsidiëren van het aantal leden  

met een beperking ongeacht de woonplaats van  

deze leden. Deze subsidie is ingevoerd gelijktijdig  

met de vaststelling van de sportnota 2018.
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

 4  Stimulering sport € 1.523
Met behulp van het subsidie-instrument worden  

initiatieven met sportactiviteiten gestimuleerd.  

Het doel is dat meer sportactiviteiten  

door de samenleving worden georganiseerd.

In 2017 zijn voor statushouders woonachtig  

in Dennenheuvel door Sportsupport sportieve  

activiteiten georganiseerd, tezamen met enkele  

sportverenigingen in Bloemendaal. Verder zijn  

enkele basisscholen financieel in staat gesteld  

de nodige sportattributen voor schooltoernooien  

te vervangen dan wel aan te schaffen. 

 5  Jeugdsportsubsidies € 54.061
Alle sportverenigingen (inclusief de scouting)  

kunnen aanspraak maken op een jeugdsport-

subsidieregeling. Grondslag voor de regeling is  

het aantal jeugdleden (tot 18 jaar) die woonachtig  

zijn in de gemeente. Het bedrag per Bloemendaals  

lid was in 2017 € 25,30. In 2017 ging het om een  

totaalbedrag van € 54.061 ofwel 2.136 jeugdleden.

De sportverenigingen gebruiken dit geld om  

de jeugdbegroting financieel rond te krijgen.  

De verenigingen organiseren naast wedstrijden ook 

trainingen en bijvoorbeeld zomerkampen en clinics.

 6  Huldiging sportkampioenen € 4.203
Reeds lange tijd organiseert de gemeente 

Bloemendaal de huldiging van sportkampioenen.  

Met het verdwijnen van het ‘oude’ gemeentehuis  

is deze activiteit georganiseerd in het Openluchttheater 

Caprera. Deze locatie is veel beter geschikt voor  

een groot evenement als de sportkampioenen.

De huldiging start rond de klok van 19.00 uur waarbij  

de kampioenen beurtelings het podium op komen  

en door de wethouder of burgemeester in het zonnetje 

gezet worden. Het evenement wordt afgewisseld  

met een optreden met zang en dans.

De huldiging is bedoeld voor de jeugdige sporter  

tot 18 jaar. In de afgelopen jaren werd het evenement 

bijgewoond door circa 600 tot 800 mensen.
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

TAAKVELD 5.3  CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE  

 1  Bibliotheek Bloemendaal € 514.355
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 samen-

werkt in de participatiesamenleving. Naast de  

traditionele taken van de bibliotheek richt zij zich  

op de uitgangspunten van het sociaal domein 

(preventie, zelfredzaamheid, participatie en buurt  

en wijk). Zij stimuleert het plezier, de ontwikkeling  

en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving  

en speelt als ontmoetingsplaats 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 2017 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 samengewerkt  

met Welzijn Bloemendaal in diverse projecten.

In de bibliotheek zijn leeskringen georganiseerd  

specifiek voor mensen met een lagere taalvaardigheid. 

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 taalachter-

standen. 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.

In 2017 zijn de nieuwe taken van de bibliotheek  

geëvalueerd. Per brief van 6 juni 2017 is een rapportage 

toegezonden aan de leden van de gemeenteraad.  

De evaluatie verwijst naar de in 2016 verschenen  

notitie over de toekomst van de bibliotheek en gaat na 

welke activiteiten de bibliotheek sinds die tijd heeft 

ondernomen op de thema’s Preventie, Zelfredzaamheid, 

Participatie en Buurt en Wijk. Kortheidshalve verwijzen 

wij naar die rapportage (2017010736). De bibliotheek zet 

haar activiteiten voort maar zorgt tevens permanent 

voor vernieuwing en uitbreiding van activiteiten.
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

 2  Gemeentelijke muziekschool  € 665.493 lasten
   + € 286.545 baten
Sinds 1977 verzorgt de gemeentelijke muziekschool  

Jaap Prinsen muziekonderwijs voor Bloemendalers. 

Jaarlijks ontvangen tussen 550 en 600 leerlingen 

muziekonderwijs in een groep of individueel  

of als deelnemer aan een ensemble.

Sinds 2015 verzorgt de muziekschool tevens op  

alle basisscholen in de gemeente muziekonderwijs.  

Dat is mogelijk gemaakt door het beschikbaar  

stellen van jaarlijks € 40.000. Het programma wordt 

jaarlijks in overleg met de school samengesteld.  

Dit jaar is er ook gezocht naar samenwerking met  

de verschillende zorginstellingen binnen de gemeente.  

De kinderen van de basisscholen hebben bijvoorbeeld 

in de zorginstellingen kerstliedjes gezongen. 

In 2017 is het basisorkest Bennebroek en Vogelenzang 

van start gegaan om deze dorpskernen rechtstreeks 

met muziekonderwijs te kunnen bedienen.

De activiteiten van de muziekschool beperken  

zich niet alleen tot het geven van muziekonderwijs. 

Optredens en voorstellingen op diverse locaties  

(dorpskerk, Philharmonie, Openluchttheater  

Caprera) maken een belangrijk onderdeel uit  

van het les   programma. Maar ook ter opluistering  

van andere culturele of sportieve evenementen  

wordt door orkesten van de muziekschool  

opgetreden. Verder werkt de muziekschool  

samen met bijvoorbeeld de bibliotheek  

en Welzijn Bloemendaal aan maatschappelijke  

projecten als het zingen met senioren in  

het kader van bestrijding van eenzaamheid.

De muziekschool hanteert voor de lesgelden  

drie tarieven. De tarieven zijn afgestemd op  

het gezinsinkomen. Daarnaast hanteert de muziek-

school een gezinskortingsregeling als meerdere 

kinderen uit een gezien muziekonderwijs genieten.

De lasten en baten van de muziekschool maken 

integraal onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. 

De directeur van de muziekschool doet indien nodig 

voorstellen om de kosten van de muziekschool  

in overeenstemming te brengen met de begroting  

van de gemeente. De muziekschool biedt ook ruimte 

aan diverse koren en ensembles. De opbrengsten  

aan verhuur van de lokalen komt ten gunste van  

de exploitatie van de muziekschool.

De directeur van de muziekschool is tevens een  

vrijwel permanent lid van de klankbordgroep cultuur. 

Deze klankbordgroep treedt op in plaats van  

de adviesraad kunst en geeft adviezen aan de 

gemeente op het gebied van culturele activiteiten.

In 2017 werd de muziekschool wekelijks bezocht door 

560 leerlingen en 500 leden van orkesten en ensembles 

die een lokaliteit huren. Met het onderwijs op de basis-

scholen werden rond de 3000 kinderen bereikt.
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

 3  Cultuureducatie met Kwaliteit € 12.000
In mei 2016 is de deelregeling Cultuureducatie  

met Kwaliteit (CMK) voor de periode 2017 – 2020

vrijgegeven. Deze regeling is gericht op het  

verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs.

Namens de gemeente Haarlem en Zandvoort  

is Hart Haarlem penvoerder.

De regeling noemt een richtbedrag van € 0,55  

per inwoner en dat komt voor Bloemendaal uit  

op € 12.000. De bijdrage van de gemeente wordt  

toegevoegd aan het geld dat afkomstig is van  

het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het programma  

ter verbetering van de kwaliteit wordt in overleg met  

de scholen bepaald. Er worden drie soorten pakketten 

aangeboden waarvan de kosten verschillen.

Deze activiteit is gestart met ingang van het schooljaar 

2017 – 2018. Na afloop van ieder schooljaar wordt 

verslag gedaan aan de gemeente over de activiteiten. 

De bijdrageregeling heeft een structureel karakter  

(in elk geval tot en met 2020).

 4  Openluchttheater Caprera € 47.327
Het openluchttheater Caprera bestaat in 2018  

70 jaar. Tot 2017 heeft de gemeente Bloemendaal  

het openluchttheater structureel gesubsidieerd  

met een bedrag van circa € 50.000.

De gemeente bemoeit zich niet met de programmering.

Het in eigen handen nemen van de exploitatie van  

het paviljoen heeft het theater een enorme positieve 

financiële boost gegeven. Dat heeft er zelfs toe geleid 

dat in 2017 de structurele subsidie is beëindigd en  

is overgegaan tot het op incidentele basis subsidiëren 

van activiteiten. Het budget in de begroting van 

Bloemendaal is daardoor tot nihil teruggebracht.

Begin 2017 heeft het openluchttheater een toekomst-

visie op het gebied van de programmering gepubli-

ceerd. Het programmeren van veel publiek  

trekkende artiesten is niet het streven.  

Voor de exploitatie is het wel nodig marktgerichte 

voorstellingen te programmeren om de exploitatie  

rond te krijgen zodat andere minder publiek  

trekkende evenementen gehouden kunnen worden.

Zo maken scholen geregeld gebruik van het theater. 

Jaarlijks worden er door de gemeente de sport-

kampioenen gehuldigd. In 2017 is het openluchttheater 

een nieuwe traditie gestart met het organiseren  

van een concert na afloop van de dodenherdenking 

op 4 mei met een voorstelling naar een voorbeeld  

van ‘Theater na de Dam’. Verder is in het programma 

ruimte gereserveerd voor diverse kleinschalige  

voorstellingen. Op artistiek gebied wordt  

samengewerkt met het poppodium Patronaat.
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PROGRAMMA 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

 5  Oprichten Joods monument € 10.357
In de primaire begroting 2017 is op initiatief  

van de stichting Joods monument Bloemendaal  

een bedrag van € 25.000 opgenomen ten behoeve  

van het oprichten van een monument.

Op het monument komen de namen van  

123 Bloemendaalse Joodse inwoners die tijdens  

de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd en zijn 

vermoord in kampen. Het Joods monument  

wordt geplaatst in het Wildhoefplantsoen,  

gelegen achter de dorpskerk in Bloemendaal.

De onthulling van het monument vond plaats  

op 12 april 2018, de dag waarop dit jaar de  

Jom Hasjoa, de jaarlijkse dag voor de herdenking  

van de Holocaust, plaatsvindt.

Tot de sprekers behoorden onder meer de ambassa -

deur van Israël in Nederland, Z.E. Aviv Shir-on,  

en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen, 

wiens familieleden, deels afkomstig uit Bloemendaal, 

eveneens slachtoffer werden van de jodenvervolging  

in de Tweede Wereldoorlog.

In het begrotingsjaar 2017 is € 10.357 uitgegeven.  

In 2018 wordt het restant besteed.
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PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoor delijk 
voor de uitvoering van de Participatiewet,  
de Jeugdwet en de Wmo 2015.  
Deze decentralisatie van overheidstaken 
naar gemeenten is een grote verandering  
waarbij gemeenten steeds meer de rol  
van eerste overheid naar de burger innemen.  
De burger staat centraal en gemeenten 
hebben ruimte voor lokaal beleid.  
Het sociaal domein is een complex geheel 
van regelingen en wetten. Gemeenten  
zijn bezig om dit sociaal domein te trans-
formeren tot een samenhangend integraal 
dienst verleningsproces, waarin de burger  
de ondersteuning krijgt waar dit nodig is.  
Op dit integrale dienstverleningsproces, 
waarin de gemeente de burger ondersteunt 
met middelen, moet ook een systeem  
van toezicht en controle zijn. Deze trans-
formatie vraagt om een lange adem.  
De gemeente Bloemendaal heeft in 2017 
stappen gezet om de verschillende partijen 
die betrokken zijn in het sociaal domein 
samen te laten werken in voorzieningen  
voor inwoners. Voor een goed systeem  
van toezicht en controle op het sociaal 
domein werken we samen met de regio-
gemeenten. In dit verslag Sociaal Domein 
over het jaar 2017 leest u over de verschil-
lende taakvelden, de verbindingen 
daartussen, welke acties ondernomen  
zijn en hoeveel geld daaraan besteed is. 

TAAKVELD 6.1  SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

 1  Kinderopvang € 59.554 lasten + € 10.150 baten
Controle GGD

Onder deze post vallen de Inspecties door de GGD 

(Veiligheidsregio) bij kindercentra en gastouder-

gezinnen. De gemeente is verantwoordelijk  

voor de kwaliteit (veiligheid) van deze voorzieningen.  

In 2017 is € 59.554 besteed.

Bijdragen registraties kinderopvang 

Betreft ontvang(st)en ad € 10.150 leges registratie 

gastouder(s) in Landelijk Register Kinderopvang. 

 2  Algemene voorzieningen € 50.364
De gemeente beoogt passende laagdrempelige 

algemeen toegankelijke voorzieningen zo dicht 

mogelijk bij bewoners te organiseren zodat ontmoe-

tingspunten ontstaan en lokale ruimtes zo efficiënt 

mogelijk benut worden.

In 2017 zijn de volgende uitgaven gedaan

Pilot ‘ontmoetingsplek in Aerdenhout  
voor kwetsbare bewoners 2017/2018

 € 28.000

Tijdelijke inzet RIBW/KAM in Wmo-loket  € 13.312

Meer Bewegen Voor Ouderen (2 organisaties)  € 1.973

Kosten conferentie eenzaamheid  € 1.254

Cliëntervaring onderzoek Wmo (Magis)  € 3.074

Abonnementskosten Stimulansz  € 1.955

Diversen  € 796

 € 50.364
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PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN

 3  Burgerinitiatieven  € 17.955
BloemendaalSamen 

Via de website www.bloemendaalsamen.nl kunnen 

inwoners van de Gemeente Bloemendaal, 

(maatschappelijke) organisaties en verenigingen  

initiatieven starten en daar ondersteuning voor zoeken. 

Het doel van BloemendaalSamen is het realiseren  

van initiatieven die de sociale samenhang, participatie 

en leefbaarheid in de gemeente bevorderen.

Adviesraad BloemendaalSamen (ABS) 

De adviesraad BloemendaalSamen (ABS) is de partij 

die beoordeelt of een initiatief in aanmerking komt  

voor een financiële ondersteuning en zo ja,  

voor welk bedrag. De ABS heeft hierbij zelf de spel             -

regels opgesteld voor de beoordeling hiervan,  

zonder bemoeienis van de gemeente. Deze innovatieve  

manier van werken is voor de adviesraad en  

voor de gemeente ook in 2017 weer pionieren  

geweest. Inmiddels is de Adviesraad echter goed  

op stoom gekomen en wordt BloemendaalSamen 

steeds bekender. Een facebook- campagne, 

een poster campagne en een mooi artikel over  

de adviesraad en BloemendaalSamen zorgde  

voor een toename van het aantal volgers,  

geregistreerde leden en initiatieven in 2017
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 4  Inloop GGZ € 41.802
GGZ inloop

Mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam  

kunnen zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid  

van de gemeente. In de regio zijn verschillende  

inloop voorzieningen voor mensen met ernstige  

psychiatrische aandoeningen, dak- en thuislozen  

en of verslavings problematiek. In 2017 is de verder-

gaande samenwerking tussen GGZ organisaties  

onderzocht en of er mogelijkheden zijn om  

lokaal GGZ inloop te organiseren. 

Roads

Roads is zorgaanbieder en maatschappelijk  

ondernemer voor mensen met complexe  

psychiatrische problematiek verslavings-en  

of justitiële achtergrond. Roads biedt o.a. inloop  

voor GGZ-cliënten uit Bloemendaal aan via Roads 

Ateliers, de Raaks en Zorghotel Pitstop. Er worden 

creatieve workshops, koffie-inloop en sport- 

activiteiten aangeboden. In 2017 zijn gesprekken 

gevoerd over het ontwikkelen van een lokaal  

aanbod voor Bloemendaalse GGZ-cliënten.  

Echter de inloop activiteiten van Roads volstaan  

en zijn een succes. Roads zal om die reden  

zelf geen nieuw lokaal aanbod in Bloemendaal  

ontwikkelen. De gemeente wil wel graag meer  

samenwerking en verbinding tussen  

de verschillende GGZ- organisaties. Hiertoe 

is Roads gestimuleerd mee te denken over  

de plannen voor de herinrichting van de Fit-inn  

in Bennebroek. De exacte rol van Roads in  

dit traject zal in 2018 duidelijk worden. 

Ecosol

Stichting Ecosol verzorgt activiteiten op het gebied  

van begeleiding en (arbeidsmatige) dagbesteding 

voor mensen met een grote afstand tot de arbeids-

markt. In 2017 is duidelijk geworden dat er geen 

Bloemendaalse GGZ-cliënten meer deelnemen  

aan de GGZ- inloop activiteiten via Ecosol.  

Ook de beoogde plannen om samen te werken  

met Welzijn Bloemendaal aan een inloopochtend  

bij de groene werkplaats zijn niet van de grond 

gekomen. De reguliere subsidie aanvraag door  

Ecosol werd hierdoor afgewezen. Ecosol heeft  

echter wel veel GGZ expertise en een ruim aanbod  

van o.a. (groene) activiteiten in huis. Gezien de wens 

van de gemeente om als GGZ- organisaties  

meer samen te werken is Ecosol aangesloten  

bij de werkgroep die zich bezighoudt met  

de herinrichting van de Fit-inn in Bennebroek. 

Samenwerking GGZ organisaties 

Meer samenwerking tussen de verschillende  

GGZ -organisaties en een aanbod dichter bij huis:  

transformatie. Een mooi voorbeeld waarbij  

dit werkelijkheid is geworden is de reeds bestaande 

sportaccommodatie Fit-inn op het terrein  

van Ingeest in Bennebroek. Het is de bedoeling  

de Fit-inn in 2018 toegankelijker te maken voor 

zelfstandig wonende GGZ-cliënten met ambulante 

ondersteuning en andere kwetsbare inwoners  

van Bloemendaal. Maar ook om mensen uit de wijk  

te stimuleren mee te gaan doen aan de activiteiten  

op het gebied van sport en bewegen. Ecosol kan  

hier samen met Roads en GGZ Ingeest een belangrijke 

rol innemen en heeft bij de gemeente een nieuwe 

subsidie aanvraag ingediend. Concrete uitwerking  

van de plannen krijgt een vervolg in 2018. 
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 5  Vrijwilligersbeleid € 64.421
De Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. heet vanaf 

december 2017 ‘Vrijwilligerscentrum Haarlem  

& omgeving’. Ook met deze nieuwe naam blijft  

het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving  

hét aanspreekpunt voor vrijwillige inzet. Zij zetten  

in op zowel traditionele als nieuwe vormen  

van vrijwilligerswerk, daarbij altijd inspelend  

op de laatste trends en in samenwerking met  

partnerorganisaties en vrijwilligers. Het vrijwilligers-

centrum is voor Bloemendaal al jaren een  

belangrijke en betrouwbare samenwerkingspartner.  

In 2017 hebben zij o.a. via de website vraag  

en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk  

goed samengebracht en een vacaturebank,  

scholing en diverse workshops aangeboden. 

Platformbijeenkomsten 

In 2017 is er geen platformbijeenkomst voor  

vrijwilligersorganisaties georganiseerd. Het doel  

van deze bijeenkomsten was het creëren van  

een gemeenschappelijk overlegkader vrijwillige  

inzet binnen de gemeente Bloemendaal van  

en voor vrijwilligersorganisaties. Tijdens  

deze bijeenkomsten werden de aanwezigen  

op de hoogte gesteld van het totale aanbod  

van de activiteiten van het vrijwilligerscentrum. 

Daarnaast was er voor de organisaties binnen  

het programma ruim voldoende tijd om  

te netwerken. De afgelopen jaren heeft  

het platform ervoor gezorgd dat de organisaties  

elkaar beter leerden kennen en weten te vinden.  

Voortzetting in de oude vorm zou naar verwachting 

verminderde deelname tot gevolg hebben.  

Er is daarom besloten te stoppen met deze  

vorm en na te denken over een nieuwe aanpak.  

Deze aanpak krijgt in 2018 een vervolg. 

Waardering vrijwilligers

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest werd in 2017 bezocht  

door 280 Bloemendaalse vrijwilligers. Bloemendaal 

omarmt zijn vrijwilligers en zet daarom alle vrijwilligers 

een keer in het jaar graag in het zonnetje. In het  

tot casino omgetoverd gemeentehuis beleefden  

de vrijwilligers een mooie avond en vertrokken  

velen vrijwilligers met een mooie prijs naar huis. 
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 6  Mantelzorgondersteuning € 57.075
Tandem is de regionale organisatie voor mantel-

zorgondersteuning in de breedste zin van het woord. 

Tandem biedt altijd maatwerk en gaat samen met  

de mantelzorger op zoek naar structurele oplossingen. 

Welzijn Bloemendaal ondersteunt mantelzorgers  

lokaal in de vorm van ouderenadvies, het inzetten  

van de vrijwillige hulpdienst en thuisadministratie  

en door ondersteuning aan partners van deelnemers 

aan de Bloemenstroom en de Voghelsanck.  

Ondersteuning dichtbij huis 

Het belangrijkste doel is de mantelzorgers uit 

Bloemendaal optimaal te ondersteunen. In de loop  

van 2017 hebben Welzijn Bloemendaal en Tandem  

op het gebeid van mantelzorgondersteuning hun 

samenwerking geïntensiveerd. Tandem is een regionale 

organisatie. Het is echter belangrijk dat mantelzorgers 

dichtbij hulp kunnen vinden. Om die reden huurt 

Tandem voor een paar uur per week een medewerkster 

van Welzijn Bloemendaal in. Deze medewerkster  

heeft veel kennis van de lokale situatie en contacten 

met verwijzers. De werkzaamheden en taakverdeling 

zijn nu beter op elkaar afgestemd en er zijn duidelijke 

werkafspraken gemaakt. Deze intensievere samen-

werking zal in 2018 worden gecontinueerd. 

Resultaten huis aan huis mailing

In de eerste week van februari ontvingen alle inwoners 

van de gemeente Bloemendaal een brief met uitleg 

over wat Mantelzorg is en wat Tandem voor mantel-

zorgers kan betekenen. In totaal hebben 155 nieuwe 

mantelzorgers zich bij Tandem ingeschreven.  

Na inschrijving kregen alle mantelzorgers een  

aanmeldpakket van Tandem en het Tandemmagazine. 

Alle nieuwe mantelzorgers zijn gebeld en  

uit deze gesprekken bleek dat de behoeftes  

van mantelzorgers wisselden. Sommigen gaven  

aan het nog prima te redden. Anderen schreven  

zich in om op de hoogte te blijven in verband  

met eventuele ondersteuning in de toekomst.  

Er waren ook mantelzorgers die de grens van  

wat zij aankonden eigenlijk al waren overschreden.  

Zij zijn in contact gebracht met een consulent.  

Door deze actie is een goed beeld ontstaan  

van wat er leeft in Bloemendaal op het gebied van 

mantelzorg en welke vragen en zorgen er bestaan.

Waardering mantelzorgers

In opdracht van de gemeente organiseert  

Tandem de jaarlijkse attentie voor mantelzorgers.  

Alle mantel zorgers in de gemeente Bloemendaal 

hebben in 2017 een VVV-cadeaubon ontvangen  

t.w.v. € 25. Ook de dag van de Mantelzorg wordt  

door Tandem georganiseerd. Deze dag vond  

eind november plaats in de Philharmonie in Haarlem. 

Tijdens het informele deel van de middag konden  

mantelzorgers zich op allerlei manieren laten 

verwennen. Daarnaast waren er informatie  

stands van de gemeenten, van het Platform 

Belangenbehartiging Mantelzorgers Kennemerland  

en van Tandem. Compaan demonstreerde een tablet 

die speciaal is ontwikkeld voor kwetsbare ouderen. 

Platform belangenbehartiging  

mantelzorg Kennemerland

In 2017 heeft het platform drie contactbijeen     komsten 

voor mantelzorgers georganiseerd:  

‘Mantelzorg, de musical’ een middag over  

Respijtzorg en een middag over Sociale Wijkteams. 
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TAAKVELD 6.1  SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE: 
SUBSIDIES

 1  Maatschappelijk werk € 112.628
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 vaardigheden  

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.
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 2  Regionale subsidies € 196.582
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 veelal plaats op grond van een  

verdeel sleutel 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) gehandi-

capten, 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 van in 2017 verleende subsidies

Brijder Stichting  
(preventieactiviteiten op gebied verslaving)

 € 9.240

Huisartsen coöperatie ZK  
(div. activiteiten op gebied volksgezondheid)

 € 17.000

Stichting Thuiszorg gehandicapten  € 6.173

Stichting De Baan  
(activiteiten mensen met een beperking)

 € 24.000

Prezens GGZInGeest  
(collectieve preventie GGZ)

 € 9.199

Vrijwilligerscentrale (div. activiteiten)  € 40.500

Fonds Urgente Noden Haarlem en omgeving  € 5.000

Veilig Thuis  € 80.820

Stichting Slachtofferhulp  € 4.650

 € 196.582

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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 3  Welzijn Bloemendaal € 569.084
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 dagbestedings-

programma’s met indicatie aan voor kwetsbare 

cliënten en bood tevens ondersteuning aan  

hun mantelzorgers. Eén programma in Vogelenzang  

in samenwerking met Kennemerhart en één  

in Bloemendaal in samenwerking met Zorgbalans.  

In Aerdenhout organiseerde Welzijn Bloemendaal  

een laagdrempelige dagbesteding zonder indicatie. 

Welzijn Bloemendaal levert de dorpsregisseur  

in het project Vitaal Vogelenzang en huisvest  

het Wmo-loket en de Wmo-consulenten. 

 4  Incidentele subsidies € 6.117

In 2017 zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt

Stichting Jong Nederland Bennebroek;  
activiteiten voor jongeren

 € 2.637

Oranje comité Bloemendaal-Dorp;  
organisatie koningsdag

 € 2.018

Vogelenzangse vereniging voor senioren;  
activiteiten, soos, bustocht

 € 1.462

 € 6.117

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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TAAKVELD 6.1  SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE: 
OPVANG ASIELZOEKERS

 1  Opvang statushouders € 373.086 lasten
    + € 292.865 baten
Sinds 1 april 2016 huisvest Bloemendaal in een 

voormalig kloostergebouw in 85 appartementen  

aan Dennenweg 6-8 tijdelijk statushouders en sinds 

april 2017 ook Nederlandse economisch dakloze 

gezinnen. 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. Begin 2017 kwam  

de doorstroom naar permanente woningen voor  

statushouders op gang en ontstond er ruimte  

op Landgoed Dennenheuvel voor andere groepen 

zonder dak. Bloemendaal biedt mensen (tijdelijk) 

ruimte op Landgoed Dennenheuvel: statushouders  

om op hun gezin te wachten en Nederlandse gezinnen 

om hun leven op orde te brengen. Daarmee zorgt 

Bloemendaal voor doorstroom in de AZC’s en heeft  

zij haar taakstelling 2017 gehaald. Ook biedt 

Bloemendaal met deze flexibele tijdelijk huisvesting  

een oplossing voor het grote tekort aan betaalbare 

woningen in de regio. Eind 2017 wonen er 63 status-

houders op Dennenheuvel, waarvan 18 kinderen.  

Zij wonen vreedzaam samen met 39 Nederlanders, 

waarvan 18 kinderen.

In 2017 zijn vele gezinnen van statushouders  

herenigd door grote inspanningen van 

Vluchtelingenwerk Bloemendaal. De gezins-

herenigingen vanuit Syrië verliepen gemakkelijker  

dan vanuit Eritrea. Maar ook vanuit Eritrea kwamen  

de gezinsherenigingen op gang. De vergoeding  

van het COA voor maatschappelijke begeleiding 

(RMBA) was daarom hoger dan begroot.  

Na hereniging krijgen statushouders gezinnen  

een permanente woning in Bloemendaal  

of in de regio. Bloemendaal hevelt een deel  

van de taakstelling en de bijbehorende RMBA- 

gelden over naar de gemeente van huisvesting.  

Voor de financiële overheveling is een deel  

van de COA-inkomsten gereserveerd.

De inburgering en participatie kregen in 2017  

een impuls. Alle statushouders vanaf 16 jaar tekenden 

hun participatieverklaring in een feestelijke bijeenkomst 

met de burgemeester. In kleine groepen spraken  

zij onder leiding van Bureau Veiligheid over  

de Nederlandse kernwaarden. In principe spraken  

zij Nederlands, maar zo nodig was er een tolk aanwezig. 

Eind 2017 beëindigde Bloemendaal het gemeentelijk 

versnellingsarrangement (GVA) van het COA  

voor alle statushouders. Bloemendaal wilde 

hiermee een gelijke situatie creëren. Statushouders 

met een zelfstandig inkomen uit studiefinanciering 

of werk betalen hun huur en nuts rechtstreeks aan 

Villex, de organisatie. Van statushouders met een 

bijstandsuitkering houdt de gemeente de huur en 

nuts in en betaalt de gemeente deze aan Villex.

Statushouders kunnen vanwege hun taalniveau  

vaak nog niet direct een beroepsopleiding volgen.  

Het Nova college ontwikkelde voor deze mensen  

een schakeltraject. Vanuit Bloemendaal zijn in 2017  

6 statushouders hiervoor geselecteerd en  

gesub sidieerd. Bloemendaal subsidieerde ook,  

samen met het VSB-fonds, een nieuw initiatief,  

een uitzend bureau voor statushouders, dat veel  

werk maakt van jobcoaching. In 2017 hebben  

6 statushouders via dit uitzendbureau  

een zelfstandig inkomen en zicht een regulier  

arbeidscontract voor twee jaar.
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De Nederlandse gezinnen huren hun appartementen 

zelfstandig van Villex. Deze inkomsten geven ruimte  

in de exploitatie. In 2017 konden we de energiekosten 

voor bewoners verlagen. Door simpele duurzaamheids-

maatregelen in de gebouwen waren de energielasten 

in zowel in 2016 als in 2017 lager dan begroot. 

De kosten van het project Tijdelijke huisvesting  

op Landgoed Dennenheuvel bleven in 2017 binnen  

de begroting. Het overschot op de exploitatiebegroting 

wordt besteedt aan de inburgering en participatie  

van statushouders en leefbaarheid van de gebouwen.

De lasten hebben voor ca. 70% betrekking  

op huisvesting en voor 20% op de coördinator.

De baten hebben grotendeels betrekking  

op de van het COA ontvangen vergoeding. 

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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TAAKVELD 6.2  WIJKTEAMS: JEUGD

 1  Activiteiten CJG € 9.415
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 jeugd gezondheidszorg, 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 opgroei-

kwesties. In het CJG werken o.a. (ortho) pedagogen, 

jeugdartsen en maatschappelijk werkers. 

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  

verantwoordelijkheid als ouders voor hun kinderen.  

De nadruk ligt daarbij op vroegtijdig signaleren,  

samenwerken met ketenpartners en preventie.  

Een aantal medewerkers zijn hiervoor geschoold.  

Het project is in 2017 afgerond. 

Evaluatie en doorontwikkeling CJG Bloemendaal

Met een onderzoek door een extern bureau  

(Kaspers & Co) is de balans opgemaakt 2 jaar  

na de invoering van de jeugdwet. De uitvoering  

van de jeugdwet is geëvalueerd en er is advies 

gegeven over de toekomstige inrichting.  

Uit het rapport komt het volgende naar voren:

  De cliënt staat centraal; gezinnen worden  

goed geholpen (door de jeugdhulpverleners).  

De voornaamste doelstelling van de Jeugdwet,  

het bieden van goede ondersteuning  

aan gezinnen, wordt gehaald.

  ‘Achter de schermen’ is echter sprake van  

een aantal knelpunten én verbetermogelijkheden. 

De meeste hiervan richten zich op de verhouding 

tussen de gemeentelijke regie enerzijds en  

de werkwijze van de jeugdprofessional anderzijds. 

De knelpunten zijn:

   Onduidelijke taakverdeling

   Administratieve lasten zijn te hoog

   Sturing vanuit de gemeente is gefragmenteerd

   Wisselingen in het team van het CJG  

vinden te vaak plaats

   Er wordt onvoldoende volgens  

bestaande afspraken gewerkt

De planning is om in juni 2018 een nieuw plan  

te presenteren ‘het CJG 2019 en verder’ waarin  

uitvoering wordt gegeven aan de doorontwikkeling  

van de organisatie van het CJG en verbetering  

van de toegang tot de jeugdhulp in Bloemendaal.

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN
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In het kader van preventie en netwerkversterking  

zijn in het CJG regelmatig activiteiten georganiseerd:

  Mama café 

  Speelgroep met muziek 

  Trainingen Mindfullness

  Vadergroep

  Training ‘Kinderen uit de knel’

  De buitenspeeldag

  Yoga voor kinderen

  Voorlichting borstvoeding

  Workshop ‘Contact met je ongeboren kind’

  Workshop ‘Mindfull tekenen’

  Inspiratiesessie hoog gevoeligheid

  Workshop ‘goed slapen’

  Lezing ‘How2talk2kids’

  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. 

 2  Inzet partijen in/vanuit CJG € 250.323
Onder deze post vallen de kosten van de inzet/inhuur 

van een aantal externe organisaties met als doel:

  het geven van voorlichting en advies

  preventieve jeugdhulpactiviteiten 

  lichte pedagogische ondersteuning

  het organiseren van de toegang  

tot de (gespecialiseerde) jeugdhulp

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 2017 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  

begeleiders en de zorgcoördinatoren op de scholen

Het CJG Bloemendaal is een samenwerkings - 

verband - onder regie van de gemeente -  

van de volgende organisaties:

  De GGD 

  De jeugdgezondheidszorg Kennemerland,  

het consultatiebureau

  WIJ Heemstede (voorheen Kontext),  

maatschappelijke dienstverlening

  Stichting MEE & de Wering, cliëntondersteuning

  De Opvoedpoli

  De Jeugd- en Gezinsbeschermers

  Welzijn Bloemendaal

De gemeente heeft overeenkomsten gesloten  

met De Opvoedpoli en WIJ Heemstede voor  

ondersteuning op basis- en voortgezet onderwijs 

scholen. In overeenstemming met de gemeente  

bieden zij de eerste vijf gesprekken, indien nodig, 

zonder indicatie beschikbaar aan de kinderen, 

jongeren en hun ouders. Dit draagt bij aan  

de doelstellingen van de transformatie: preventie  

en minder en kortere inzet gespecialiseerde zorg.
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 3  Website CJG € 5.847
Uit onderzoek in 2017 bleek dat de ouders minder 

tevreden zijn met de informatie over de toegang tot de 

jeugdhulp. De CJG website Bloemendaal is verouderd, 

wordt niet goed bijgehouden. Hierdoor is er weinig 

traffic, bezoek en worden trainingen/cursussen en 

andere actuele informatie niet gevonden. Dit heeft ook 

gevolgen voor het imago van het CJG.

Omdat het CJG een belangrijke rol speelt in de preven-

tieve aanpak van jeugdzorg, één van de speerpunten 

van de transformatie van het Sociaal Domein, is verbe-

tering van de informatievoorziening van het CJG via 

een website essentieel. In de eerste helft van 2018 reali-

seren we een nieuwe toptakengerichte website voor 

CJG Bloemendaal. Doelgroepen zijn: ouders, 

huisartsen, zorginstanties, onderwijs/zorg coördinatoren 

en jongeren. Resultaat is dat de diverse doelgroepen 

de informatie die ze zoeken gemakkelijk en snel vinden.. 

Het CJG is een belangrijke schakel in de keten van 

jeugdhulp in Bloemendaal. 

 4  Bijdragen aan scholen 
 in kader preventief jeugdbeleid € 26.665             
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 jeugdbeleid 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 te bieden op het vlak van opvoed-  

en opgroei-ondersteuning. 

In 2017 hebben niet alle scholen een beroep  

op de regeling gedaan. In 2018/2019 wordt  

met de scholen besproken of het op andere wijze  

inzetten van de middelen voorkeur verdient. 

 5  Friends en mindfulness € 17.000 
In 2017 zijn er verschillende Friends trainingen  

georganiseerd tot een totaal bedrag van € 12.000,- 

Deze Friends trainingen zijn bewezen effectief en passen 

in de visie en koers van de transformatie Jeugdzorg. 

Tevens heeft er een mindfulnesstraining plaats 

gevonden. De kosten hiervan zijn € 5000,- Mede  

omdat de training erg gewild is bij de Bloemendaalse  

bevolking en stress regulerend werkt kan in 2018 wederom 

een mindfulnesstraining aangeboden worden.

 6  Verwijsindex Risicojongeren € 11.737 
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 2017 € 11.500,- bijgedragen  

aan beheers- en onderhoudskosten van  

de VerwijsIndex Risicojongeren en een aandeel  

in het salaris van de regionale verwijscoördinatoren.
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TAAKVELD 6.2  MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

 1  Budget Wmo € 12.644
De Wmo-consulenten komen van diverse zorg-  

en welzijnsorganisaties en vormen samen  

het Wmo-loket dat informatie en hulp geeft  

aan inwoners van de 5 Bloemendaalse dorpskernen  

bij hun ondersteuningsvragen. In 2017 zijn  

de Wmo-consulenten een hecht team door regelmatig 

overleg, informatievoorziening, gezamenlijke  

deskundigheidsbevordering en teamactiviteiten.

De uitgaven hebben o.a. betrekking op: 

 Client ervaringsonderzoek Wmo

 Jaarverslag sociaal domein 2016

  Externe ondersteuning in het kader  

van bezwaar- en beroepszaken

 Detachering van personeel

 2  Wmo-raad sociaal domein Bloemendaal € 12.894
De WMO–raad is ingesteld om de burgerparticipatie 

binnen het sociaal domein vorm te geven. Met de 

decentralisering van de taken verband houdend  

met WMO, Jeugdwet en Participatiewet heeft  

ook de Wmo-raad een breder takenpakket gekregen  

in die zin dat de Wmo-raad zich ook bezighoudt  

met de onderwerpen die vanuit de WMO raakvlakken 

hebben met de Jeugdwet en Participatiewet.  

In 2017 legde de Wmo-raad contact met de 

Cliëntenraad van de Intergemeentelijke Afdeling 

Sociale Zaken om na te gaan of voor sommige  

onderwerpen afstemming tussen de domeinen  

van de WMO en Participatiewet verstandig is. 

De WMO–raad geeft vorm en inhoud aan haar  

taken door gevraagd en ongevraagd advies  

te geven aan het college B&W en de gemeenteraad.

Het college van B&W vroeg in 2017 de Wmo-raad  

te adviseren over het beleid ten aanzien van  

de Huishoudelijke Hulp Toelage 2018. De Wmo-raad 

advideerde het college ongevraagd over:

  Verbeteren toegankelijkheid gemeentehuis  

en meer aandacht voor toegankelijkheid  

in brede zin (conform VN-verdrag). 

  Meer aandacht voor de onafhankelijke cliënt-

ondersteuning in de aanmeldprocedure voor  

een maatwerkvoorziening ex artikel 2.3.2.3. WMO. 

  De mogelijkheden van (Wmo)-vervoer inzichtelijk 

maken voor inwoners door een stroomdiagram  

in een folder en op de website te publiceren.

De Wmo-raad ontwikkelde zich in 2017 tot een 

deskundig platform door zich regelmatig bij te scholen 

en actief deel te nemen aan studiebijeenkomsten.  

Ook verkende de raad het sociaal domein door  

organisaties te bezoeken, met doelgroepen  

en inwoners te spreken en contacten te leggen met 

participatieraden in de regio. De Wmo-raad sociaal 

domein Bloemendaal werd dan ook veelvuldig  

geraadpleegd: bij het jaarlijkse cliënttevredenheids-

onderzoek, bij de actualisatie van de Woonvisie en  

bij de opzet van het klanttevredenheidsonderzoek voor 

het doelgroepenvervoer. Op de beeldvormende avond 

over het sociaal domein presenteerde de Wmo-raad 

zich aan de raad en de inwoners van Bloemendaal.

 3  Clientondersteuning (MEE) € 99.568
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. 
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 4  Wmo-loket € 176.450
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. De Wmo-consulenten voeren 

de zogenaamde keukentafelgesprekken met cliënten 

en hun mantelzorgers (of onafhankelijke derden), 

stellen een gespreks- en onderzoeksverslag op  

én geven een advies 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 2017 zijn er in totaal 668 meldingen (hulpvragen) 

behandeld, waarvan: 

  580 nieuwe meldingen

   In 480 gevallen is er sprake van een advies  

voor een maatwerkvoorziening

   In 140 gevallen is er geen advies voor  

een maatwerkvoorziening omdat  

een andere oplossing passend is

   In diverse gevallen is de aanvraag ingetrokken

  88 herindicaties

Doorontwikkeling

In de jaren 2015 en 2016 is een brede basis gelegd  

om oplossingen te bieden aan inwoners met beschikbare 

algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen  

en andere vormen van zorg en ondersteuning.  

In 2017 was er veel aandacht voor specifieke 

doelgroepen waarbij het Wmo-loket een centrale 

plaats inneemt. Er is goede samenwerking tussen  

de betrokken instanties: (regionale) maatschappelijke 

opvang, beschermd wonen, het signaleringsteam 

Verwarde Personen, het Wmo-loket en de gemeente. 

Dat geldt ook voor het sociaal team en het daaraan 

gerelateerde project preventie huisuitzetting.
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 5  Toezicht € 6.340
Per 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht (onafhankelijk) 

toezicht te houden op de kwaliteit van de ingekochte 

voorzieningen. Voor de uitvoering hiervan heeft  

de gemeente Bloemendaal – gezamenlijk  

met de gemeenten Beverwijk, Haarlemmerliede  

en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede en Velsen  

– opdracht verleend aan Bureau Facit. In 2017  

heeft bureau Facit een viertal werkbezoeken afgelegd 

bij zorgaanbieders (geselecteerd door de gemeenten). 

De gesprekken waren gericht op dialoog over  

(toezicht op) de kwaliteit. De uitkomsten van deze 

gesprekken worden meegenomen in de halfjaarlijkse  

gesprekken met zorgaanbieders. 
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TAAKVELD 6.3  INKOMENSVOORZIENINGEN 
PARTICIPATIEWET/BIJSTANDVERLENING 
ZELFSTANDIGEN (BBZ)

 1  Sociale uitkeringen Participatiewet, 
 IOAW en IOAZ € 2.543.614 lasten + € 2.751.038 baten
Het gaat om wetten die de ondersteuning  

bij arbeidsinschakeling en het verlenen van financiële 

bijstand regelen. De wetten hebben tot doel:

  Zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden.

  Het voorzien in levensonderhoud voor mensen  

met geen of te weinig inkomen of vermogen.

In 2017 hebben gemiddeld 221 inwoners per maand 

een uitkering ontvangen op grond van de 

Participatiewet, IOAW of IOAZ. Vijfentwintig uitkeringen 

zijn beëindigd omdat mensen werk hebben gevonden. 

In 2016 betrof het eenentwintig cliënten.

 2  Sociale uitkeringen Besluit Bijstandverlening
 zelfstandigen (BBZ) € 31.602           
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:

  Het ondersteunen van ondernemers bij tijdelijke 

financiële problemen, zodat hun bedrijf  

voortgezet kan worden en er geen afhankelijkheid  

ontstaat van bijstand.

  Het ondersteunen van startende ondernemers  

met een bijstandsuitkering, met als doel uitstroom  

uit de uitkering.

Ondersteuning aan zelfstandigen via bijvoorbeeld  

een rentedragende lening of een tijdelijke aanvulling 

op het inkomen tot bijstandsniveau. In 2017 zijn 4 

inwoners van Bloemendaal geholpen bij het opzetten, 

beëindigen of voortzetten van hun onderneming.

 3  Kinderopvang (met een) sociaal medische 
 indicatie (SMI) € 16.858 
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 2017 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 dit met deze onder-

steuning zelfstandig blijven doen.
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 4  Lasten Werkplein (Poortmodel) 
 en Divosa Benchmark € 7.948              
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.

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.
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TAAKVELD 6.3  BIJZONDERE BIJSTAND,  
MINIMA, FRAUDEBEHEERSING

 1  Bijzondere bijstand (incl. schuldhulpverlening)
   € 285.642 lasten + € 58.058 baten
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 in 2017 aan 170 personen is inciden-

tele bijzondere bijstand verstrekt en aan 62 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 schuldhulpverlening 

wordt ingekocht bij de gemeente Haarlem. Schuldhulp-

verlening heeft als doel het voorkomen en verhelpen 

van problematische schulden. Gemiddeld hadden  

30 Bloemendaalse huishoudens per kwartaal  

een voorziening op basis van de schuldhulpverlening. 

 2  Minimabeleid € 134.408
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, huiswerkbegeleiding/bijles, een fiets  

en een computer. Het minimabeleid is bedoeld  

om inwoners met een laag inkomen en hun kinderen  

te laten participeren in de maatschappij.

In Bloemendaal zijn de volgende aantallen  

gesteund door het minimabeleid: 

  77 kinderen voor schoolkosten (idem als 2016)

  72 kinderen voor maatschappelijke participatie

  80 volwassenen voor maatschappelijke participatie

  23 kinderen voor de aanschaf van een computer  

(4 in 2016)

  19 kinderen voor de fietsregeling (nieuw per 2017)

  140 personen voor de kosten van een aanvullende 

ziektekostenverzekering (122 in 2016)

Het aantal deelnemers neemt toe. Dit kan komen 

doordat in 2017 nieuw minimabeleid is vastgesteld. 

Sindsdien komen meer inwoners in aanmerking,  

zijn bestaande regelingen aantrekkelijker geworden  

en zijn er nieuwe regelingen bijgekomen.  

Ook is een uitgebreide campagne gevoerd  

om de regelingen bekend te maken.

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN

38



 3  Armoedebeleid € 2.852
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.

 

 4  Fraudebeheersing € 23.973
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.
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TAAKVELD 6.4  BEGELEIDE PARTICIPATIE

 1  Paswerk Wsw € 815.448 
Het gaat om kosten voor de sociale werkvoorziening.  

De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is bedoeld voor 

mensen die door een lichamelijke, psychische of verstan-

delijke handicap niet onder normale omstandig heden 

kunnen werken. Sinds 1 januari 2015 kunnen er  

geen mensen meer instromen in de Wsw. Mensen  

met een Wsw-dienstverband behouden hun rechten. 

Op 31 december 2017 werkten er 33 personen in een 

Wsw-dienstbetrekking. Het Wsw-deel van de integra-

tie-uitkering Sociaal Domein is niet toereikend om de 

kosten van de uitvoering van de Wsw te dekken. 

 2  Paswerk (bestuurskosten) € 6.147  
Het betreft de vastgestelde administratief/organisa-

torische 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 bestuursadviseurs 

vallen. Het bestuur zelf ontvangt geen vergoeding  

voor het uitoefenen van de bestuursfunctie.  

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.

TAAKVELD 6.5  ARBEIDSPARTICIPATIE

 1  Individuele studietoeslagen (IST) € 0
Het betreft een wettelijke regeling voor financiële  

steun aan studenten met een arbeidshandicap/ 

beperking, zodat zij een studie kunnen volgen.  

Er zijn in 2017 twee aanvragen voor individuele  

studietoeslag ontvangen. De lasten (€ 3.020)  

zijn opgenomen in de post bijzondere bijstand.

 2  Kosten re-integratie € 205.577
Het gaat om kosten die gemaakt worden om  

inwoners te ondersteunen en te begeleiden naar werk.  

De consulenten van de IASZ ondersteunen, samen  

met re-integratiepartners Agros en Pasmatch,  

uitkeringsgerechtigden 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 25 uitkeringen 

beëindigd omdat er werk is gevonden. Daarnaast  

zijn er 67 mensen in Bloemendaal met parttime  

werk naast de uitkering

 3  Re-integratie, 
 middelen ESF subsidie € 15.570 baten
Het re-integratie deel van de integratie-uitkering  

Sociaal Domein wordt volledig ingezet ten behoeve  

van de re-integratie en de jobcoaching. Daarnaast 

worden aanvullende middelen ingezet zoals ESF 

Subsidie, middelen van het Werkbedrijf en geld vanuit 

de armoedebestrijding. In 2017 is er met alle mensen 

die daarvoor in aanmerking kwamen een individueel 

trajectplan gemaakt voor de re-integratie.
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TAAKVELD 6.6  MAATWERKVOORZIENINGEN WMO

 1  Rolstoelen € 177.427
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 Hulpmiddelencentrum (voorheen 

JenS revalidatieservice). De voorzieningen worden 

gehuurd en in bruikleen verstrekt. Doel van de  

verstrekking is het oplossen van verplaatsings-

problemen in de woning en daarbuiten. In 2017  

waren er in totaal 250 (elektrische) rolstoelen,  

40 fietsen, 97 scootmobielen, 2 buggy’s, 1 handbike  

en 1 aangepaste auto in bruikleen.

 2  Gehandicaptenparkeerkaarten/
 indicatieadviezen € 16.283
IASZ verzorgt de verstrekking van gehandicapten-

parkeerkaarten en het geven van advies met  

betrekking tot de aanvraag voor een gehandicapten-

parkeerplaats. Een aanvraag wordt altijd beoordeeld 

door een keuringsarts van de MO-zaak.  

In 2017 zijn er 98 aanvragen voor een  

parkeerkaart toegekend en 22 afgewezen. 

 3  Woonvoorzieningen € 116.390
Als een persoon beperkingen ondervindt bij het 

normale gebruik van een woning kan hij in aanmerking 

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 2017 waren er in totaal 169 

woonvoorzieningen in bruikleen, voornamelijk trapliften.

 4  Eigen bijdragen € 60.647
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 maatwerkvoorziening  

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.
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TAAKVELD 6.71  MAATWERKDIENSTVERLENING 18 PLUS

 1  Huishoudelijke verzorging € 795.016
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

In 2017 ontvingen 487 personen huishoudelijke  

ondersteuning (met begeleiding).

 2  Collectief vervoer € 364.977
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 participatie 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 totaal kunnen 877 personen gebruik 

maken van het collectief vervoer. Een beperkt deel 

daarvan is actief reizend. Sinds 1 januari 2017 wordt  

het vervoer georganiseerd door de RegioRijder.  

In 2017 zijn er 193 nieuwe vervoerspassen toegekend. 

 3  Stelpost: nog te verdelen lasten € 0
Indien het rijksbudget wordt aangepast – de gemeente 

ontvangt hierover informatie bij mei-, september-,  

of decembercirculaire – dan wordt het verschil tussen 

de oude en de nieuwe vergoeding als raming  

in deze stelpost opgenomen. Besluitvorming over  

de inzet vindt op een later moment plaats. In 2017  

is een geraamd budget van € 48.828 onbesteed 

gebleven. De Jeugdwet kent een vergelijkbare stelpost. 

 4  Begeleiding en kortdurend verblijf € 1.039.452
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 2017 waren er  

90 indicaties voor dagbesteding en 105 indicaties  

voor individuele begeleiding.

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN

42



 5  Wet tegemoetkoming chronisch zieken 
 en gehandicapten (Wtcg) € 3.047
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 circa  

€ 32.000 lager uitgevallen. 

  Compensatie meerkosten

Het minimabeleid is uitgebreid met een regeling  

voor tegemoetkoming van chronisch zieken  

en gehandicapten. Deze bijdrage is voor 2017 bepaald 

op € 385,00 per persoon. De aanvraagtermijn voor  

een vergoeding voor het jaar 2017 staat open  

tot 1 juli 2018. Dit betekent dat op dit moment nog  

geen (volledige) informatie bekend is over de verstrek-

kingen met betrekking tot het jaar 2017. De aanvragen  

voor 2017 komen wekelijks bij de IASZ binnen. 

 6  Huishoudelijke hulp toelage € 44.157
Met de huishoudelijke hulp toelage kunnen 

Wmo- geïndiceerden of mantelzorgers extra huis - 

houdelijke ondersteuning inkopen tegen een tarief  

van € 7,50 per uur. De gemeente vult het tarief  

voor de zorgaanbieder aan. Vanaf 2017 is deze  

post opgenomen in de integratie-uitkering en  

in de begroting toegevoegd aan de huishoudelijke 

ondersteuning. In 2017 hebben 63 cliënten en 40 

mantelzorgers gebruik gemaakt van deze regeling.  

Het totaal bedrag dat in 2017 is besteed aan deze 

regeling bedraagt € 44.157

 7  Maatschappelijke opvang, begeleid wonen 
 en vrouwenopvang € 39.193                
Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang  

is nog tot 2020 een taak van de gemeente Haarlem 

(centrumgemeente). Het betreft het opvangen  

van daklozen. Er zijn 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 2017. 

De doeluitkering die Haarlem als centrumgemeente 

ontvangt voor de uitvoering van alle taken is ontoereikend. 

De regiogemeenten dragen in de kosten bij. 
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 8  Algemene voorzieningen € 96.114
  Welzijn Bloemendaal (gedeelte subsidie) € 60.000

  Aanbod scholing dementie SDHD € 3.900

  Actenz GGZ in Geest (amatjesproject) € 9.950

  Wij Heemstede (alg. subs.) € 22.264

 9  Eigen bijdragen € 237.423 baten
Betreft de volgende baten:

  Eigen bijdragen Wmo huishoudelijke hulp € 132.512

  Eigen bijdragen Wmo rolstoelen,  

vervoer- en woonvoorzieningen: € 98.609

 Ontvangsten huishoudelijke hulp toelage:  €  6.302
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TAAKVELD 6.72  MAATWERKDIENSTVERLENING 
JONGEREN <18 JAAR

De overeenkomsten met aanbieders van zowel

jeugdhulp als ondersteuning vanuit de Wmo

liepen af op 31-12-2017. In 2017 is een regionale 

aanbestedings procedure gestart en afgerond

voor het inkopen van deze zorg per 1-1-2018. 

 1  Jeugdhulp: Zorg In Natura (ZIN) € 1.507.649    
Jeugdhulp in nature is jeugdhulp geleverd door  

de door de gemeente(n) gecontracteerde zorg - 

aanbieders. Daarbij wordt cliënten keuzevrijheid 

geboden. Het doel van ondersteuning, hulp  

en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei-  

en opvoed problemen, psychische problemen  

en stoornissen is om kinderen en jongeren gezond  

en veilig te laten opgroeien. 

In 2017 was voor Zorg In Natura een budget  

van € 1.624.991 beschikbaar.  

Er is € 1.507.649 besteed, te weten:

  2017 € 1.629.000

  Vroegere dienstjaren € 121.000 -/-

De grootste aanbieders (in lasten) zijn:

  Kenter 

  De Opvoedpoli

  De Jeugd- en Gezinsbeschermers

  Lijn 5

 2  Jeugdhulp door vrij gevestigden € 362.307
Binnen de Jeugd-GGZ zijn er veel vrijgevestigde indivi-

duele 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. 

In 2017 was voor door deze groep te leveren  

jeugdhulp een budget van € 274.934 beschikbaar.  

Er is € 362.307 besteed. Ongeveer 2% hiervan (€ 8.300) 

heeft betrekking op een vroeger dienstjaar dan 2017.

 3  Persoonsgebonden budgetten € 116.624
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 2017  

een budget van € 134.296 beschikbaar.  

Hiervan is € 116.624 besteed. 
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 4  Landelijk werkende instellingen (LWI)
   -/- € 23.338 lasten
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 2017 was voor de LWI een budget van € 74.467 

beschikbaar. Hiervan is € -/- 23.338 besteed.  

Dat sprake is van een negatief bedrag houdt  

verband met correcties over vroegere dienstjaren. 

 5  Jeugdhulp: overige uitgaven € 128.224
In 2017 zijn op dit onderdeel de volgende  

uitgaven gedaan:

  Er is € 38.000 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 € 5.000 besteed in het kader van ‘Kinderen  

uit de knel’ (kinderen in echtscheidingssituaties)

  Er is € 85.000 uitgegeven aan extra gezinshulp  

als gevolg van een rechterlijke uitspraak

 6  Stelpost: Nog te verdelen lasten € 0       
Indien het rijksbudget wordt aangepast – de gemeente 

ontvangt hierover informatie bij mei-, september-,  

of decembercirculaire – dan wordt het verschil tussen 

de oude en de nieuwe vergoeding als raming in deze 

stelpost opgenomen. Besluitvorming over de inzet  

vindt op een later moment plaats. In 2017 is een 

geraamd budget van € 133.832 onbesteed gebleven. 

De Wmo kent een vergelijkbare stelpost. 

 7  Diverse uitgaven € 47.305
A  Regionale projecten 

Bloemendaal heeft meegedaan aan een aantal  

regionale (jeugd)projecten, te weten:

  Onderzoek transformatie

  Project ‘doen wat werkt’(zorgprogramma voor 

jongeren van 12-18 met ernstige gedragsproblemen)

  Project GIPS (Gehandicapten  

Informatie Project op Scholen)

  Project 18 min 18 plus (Jongvolwassenen).

In de kosten is tot een bedrag van € 4.293 bijgedragen. 

B  Mens Centraal 

In zowel het Wmo-loket als het CJG wordt gebruik 

gemaakt van de ICT-voorziening MensCentraal.  

De beheerkosten bedroegen in 2017 €12.812.

C  Inzet effectief bewezen interventies € 25.400

In 2017 zijn diverse groeps(trainingen) georganiseerd. 

De kosten bedroegen € 25.400

D  Uitvoering rapport verbeterpunten CJG € 4.800

Ten behoeve van de doorontwikkeling van het Centrum 

voor Jeugd en gezin Bloemendaal is een budget van   

€ 48.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2017 € 4.800 

besteed. Het restant wordt in 2018 besteed. 

 8  Eigen bijdragen (ouderbijdragen) -/- € 4.981
Met ingang van 2016 is de mogelijkheid van  

het vragen van een eigen bijdrage (ouderbijdrage)  

uit de Jeugdwet geschrapt. Het aangegeven bedrag 

betreft een afrekening in 2017 over een vroeger dienstjaar. 

PROGRAMMA 6. SOCIAAL DOMEIN

46



TAAKVELD 6.82  GEËSCALEERDE ZORG  
JONGEREN<18 JAAR

 1  Crisisvoorzieningen 18 min € 898
In 2017 zijn ten behoeve van de volgende  

regionale voorzieningen-activiteiten (bescheiden) 

uitgaven gedaan:

  Regionaal onderzoek naar de effectiviteit  

van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

  Overeenkomst crisisregeling JLVB  

(Jeugd Licht Verstandelijke Beperking)

  Ontwerp integrale crisisdienst jeugd Veilig Thuis
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PROGRAMMA 7. VOLKSGEZONDHEID

TAAKVELD 7.1  VOLKSGEZONDHEID

 1  Uitvoering Nota gezondheidsbeleid € 243                  
Voor lokale activiteiten op het gebied van gezondheids-

beleid is een bescheiden budget beschikbaar. 

In 2017 is € 243 besteed aan onderhoud van de AED’s.

 2  Gezondheidszorg Veiligheidsregio 
 Kennemerland (GGD) € 387.000
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 geneeskundige 

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 bevorderen, 

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 gezond-

heidszorg 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 omstandig-

heden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. 
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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 2017 van het ‘Programma publieke 

gezondheid’ was een bedrag gemoeid van € 387.000. 

 3  Jeugdgezondheidszorg Zuid-Kennemerland 
   € 357.965
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland voert  

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 jeugdgezondheidszorg 

(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 2017  

een bedrag van € 357.965 besteed.
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FINANCIËLE ASPECTEN 

Samenvattend overzicht van de in dit verslag opgenomen lasten en baten 

Programma  
> taakveld Omschrijving

Totaal van 
de lasten

Totaal van 
de baten

1.2 Veiligheid > Openbare orde 27.780 0

4.3 Onderwijs > Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.941.974 178.907

5.1 Sport, cultuur en recreatie > Sportbeleid en activering 153.716 0

5.3 Sport, cultuur en recreatie > Cultuurpresentatie, -productie en participatie 1.249.532 286.545

6.1 Sociaal Domein > A. Samenkracht en burgerparticipatie 291.171 10.150

Sociaal Domein > B. Samenkracht en burgerparticipatie: subsidies 884.411 0

Sociaal Domein > C. Samenkracht en burgerparticipatie: Opvang asielzoekers 373.086 292.865

6.2 Sociaal Domein > D. Wijkteams: Jeugd 320.987 0

Sociaal Domein > E. Wijkteams: Wmo 307.896 0

6.3 Sociaal Domein > F. Inkomensvoorzieningen Participatiewet/BBZ 2.600.022 2.751.038

Sociaal Domein > G. Bijzondere bijstand, minima, fraudebeheersing 446.875 58.058

6.4 Sociaal Domein > H. Begeleide participatie 821.595 0

6.5 Sociaal Domein > I. Arbeidsparticipatie 205.577 15.570

6.6 Sociaal Domein > J. Maatwerkvoorzieningen Wmo 310.100 60.647

6.71 Sociaal Domein > K. Maatwerkdienstverlening 18+ 2.381.956 237.423

6.72 Sociaal Domein > L. Maatwerkdienstverlening 18- 2.138.771 -/- 4.981

6.81 Geëscaleerde Zorg 18+ 0 0

6.82 Geëscaleerde Zorg 18- 898 0

7 Volksgezondheid 745.208 0

Totaal 15.201.555 3.886.222
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Actiepunt* Omschrijving Wat is er concreet gebeurd

19 In 2015 werd gestart met een onderzoek  
of het CJG niet beter op een meer centrale plek 
binnen onze gemeente kan worden gerealiseerd.

De verplaatsing van het CJG is afhankelijk  
van een aantal factoren waaronder huisvesting  
van de Theresiaschool, de integratie met  
het WMO loket en de mogelijke fysieke locatie. 
Hierover is nog geen besluit genomen.  
Daarom is er ook nog geen duidelijkheid  
over eventuele verplaatsing van het CJG.

25 We maken afspraken over een gezamenlijke  
ontwikkelagenda met het onderwijs

In het laatst gehouden Lokaal Educatief Overleg  
is met de besturen van de (basis)scholen 
afgesproken dat, in het kader van het Beleidsplan 
Sociaal Domein 2018-2022, een gezamenlijke  
agenda voor de verbinding van onderwijs  
met jeugd wordt opgesteld.

34 We organiseren pilots (bijv. dagbesteding  
voor licht dementerenden en domotica)  
om voorzieningen beter aan te laten sluiten  
bij doelen van inwoners en gemeente.

Pilot Sociëteit Aerdenhout is van start  
gegaan, een en ander in samenwerking  
met Welzijn Bloemendaal

65 We investeren in (snel beschikbare) respijtzorg  
ter ontlasting van mantelzorgers.

Een verkenning naar een Odensehuis voor licht 
dementerenden en hun mantelzorgers is gestart.

ACTIEPUNTEN 2017 BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN

* De nummering verwijst naar actiepunten uit het beleidsplan 2015-2018
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Postadres
Gemeente  
Bloemendaal
Postbus 201 
2050 AE Overveen
(023) 522 55 55
gemeente@bloemendaal.nl 
www.bloemendaal.nl

Bezoekadres  
Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
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