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Inleiding 

De commissie samenleving behandelt onderwerpen op het brede gebied van het sociaal 
domein en maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat hierbij (o.a.) over de volgende 
onderwerpen: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, 
onderwijshuisvesting en lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, sport, kunst, cultuur, 
kinderopvang, vrijwilligersbeleid, mantelzorgbeleid, lokaal gezondheidsbeleid en 
subsidiebeleid. 
 
De afgelopen raadsperiode is gewerkt aan de uitvoering van het Beleidsplan Sociaal 
Domein 2015-2018. Hiermee hebben de transities van de Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet succesvol vorm gekregen. Een belangrijk onderwerp voor 2018 is het 
maken van een nieuw integraal beleidsplan voor het sociaal domein, wat aan de raad zal 
worden aangeboden.  
 
Het college rapporteert twee keer per jaar inhoudelijk (en financieel) over de voortgang 
van beleid en uitvoering in het sociaal domein. Dit doet het college met de halfjaar- en 
jaarrapportages die aan de raad worden aangeboden.  
 
Er staan diverse onderwerpen in de planning voor besluitvorming of 
informatievoorziening aan de gemeenteraad. Deze onderwerpen, voor zover nu bekend, 
zijn in onderstaand overzicht weergegeven.  
 
 
 
Beleid sociaal domein  Vooruitblik en toelichting 

Beleidsplan Sociaal Domein 
2019-2022  
 

Wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het 
beschrijft de (integrale) visie op de 
doorontwikkeling van het sociaal domein. Per jaar 
wordt een uitvoeringsprogramma met concrete 
activiteiten en resultaten beschreven.  
 
Planning: eind 2018. 

 
 
Jeugdwet en Wmo Vooruitblik en toelichting 

Aanpassing Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 
en Verordening jeugd. 

Betreft technische aanpassingen met betrekking tot 
persoonsgebonden budgetten.  
Planning: juli 2018. 

Vaststelling Verordening(en) 
Jeugdwet, Wmo en 
Participatiewet 

Wordt als uitwerking van het beleidsplan ter 
vaststelling aan de raad aangeboden. Ambitie is om 
te komen tot één integrale verordening.  
 
Planning: eerste helft 2019. 

Cliënt ervaringsonderzoeken 
jeugd en wmo  
 

De onderzoeken richten zich op de ervaring van 
Bloemendaalse clienten met jeugdhulp en 
ondersteuning en voorzieningen in het kader van de 
Wmo. De resultaten van de onderzoeken worden ter 
informatie aan de raad aangeboden. 
 
Planning: medio 2019. 



Verbinding gemeente - 
huisartsen en de inzet van 
praktijkondersteuners ggz jeugd  
 

Er is een project gestart om een betere 
samenwerking en verbinding te leggen tussen de 
rol, taak en verantwoordelijkheid van de gemeente 
en die van de Bloemendaalse huisartsen in het 
kader van de uitvoering van de Jeugdwet. Tevens 
wordt onderzocht of de (financiering van) de inzet 
van praktijkondersteuners hieraan kan bijdragen. 
De resultaten worden ter informatie aan de 
gemeenteraad aangeboden. 
 
Planning: begin 2019. 

Nieuwe beleidsregels jeugd  
 

Als uitwerking van beleidsplan en verordening 
worden de beleidsregels Jeugdwet vernieuwd. De 
beleidsregels worden vastgesteld door het college 
en ter informatie aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Planning: eerste helft 2019.  

Dagbesteding (Wmo)  
 

Er is een onderzoek en participatietraject met 
doelgroepen gestart om te komen tot 
doorontwikkeling van dagbesteding (Wmo).  Onder 
andere wordt onderzocht of en hoe te komen tot 
een ontwikkeling van maatwerkvoorziening naar 
algemene voorziening. De nieuwe wijze van 
organiseren van dagbesteding wordt door het 
college vastgesteld en ter informatie aan de 
gemeenteraad aangeboden.  
 
Planning: tweede helft 2018. 

Regiorijder  
 

Het doelgroepenvervoer (Wmo) is geregionaliseerd. 
In 2018 wordt een nieuwe regionale organisatie 
opgericht om het opdrachtgeverschap en 
contractmanagement uit te voeren namens 
deelnemende gemeenten. Het college neemt 
hierover een besluit, dit wordt ter informatie aan de 
gemeenteraad aangeboden.  
 
Planning: medio 2018. 

Veilig Thuis Voorstel tot inrichting integrale (regionale) 
crisisdienst. Het college neemt hierover een besluit 
en dat wordt ter informatie aan de gemeenteraad 
aangeboden.   
 
Planning: medio 2018 

Beschermd wonen 
 

De organisatie en uitvoering van beschermd wonen 
is nu taak van de centrumgemeente Haarlem. 
Waarschijnlijk wordt deze taak in 2020 naar de 
individuele gemeenten toe gedecentraliseerd. Het 
college neemt een besluit over de wijze van 
organisatie en uitvoering, en biedt dat ter 
informatie aan de gemeenteraad aan.  
 
Planning: 2020.  

Doorontwikkeling CJG  
 

Op basis van een evaluatie van de huidige 
werkwijze en organisatie van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin wordt een voorstel uitgewerkt tot 
doorontwikkeling en verdere professionalisering per 



2019. Gericht op taken preventie en toegang tot 
jeugdhulp. Het college neemt hierover een besluit 
en biedt dat ter informatie aan de gemeenteraad 
aan. 
 
Planning: tweede helft 2018.  

Samenwerking gemeente en 
zorgverzekaars (GGZ) 

Versterken samenwerking Zorgverzekeraars en 
Gemeente met behulp van 
ondersteuningsprogramma VNG. Focus op GGZ. Het 
college neemt (indien nodig) besluit over verdere 
vormgeving samenwerking en informeert de raad 
hierover.  
 
Planning: tweede helft 2018.  

 
 

Onderwijs, kinderopvang en 

leerlingenvervoer 

Vooruitblik 

Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs 
Bloemendaal 2018  
 

De gemeenteraad wordt ter vaststelling een nieuwe 
verordening aangeboden, als uitwerking van het 
IHP. 
 
Planning: tweede helft 2018. 

Leerlingenvervoer Het doelgroepenvervoer Wmo wordt regionaal 
uitgevoerd (Regiorijder). Het leerlingenvervoer 
voert Bloemendaal zelfstandig uit. Aan de raad 
wordt een voorstel voorgelegd over het wel of niet 
regionaliseren van leerlingenvervoer en het 
daarmee onderbrengen in de organisatie van 
Regiorijder. 
 
Planning: begin 2019. 

 
 
Participatiewet Vooruitblik 

Verstrekkingenboek bijzondere 
bijstand 
 

Is vastgesteld in college, begin april. Met behulp 
van het verstrekkingenboek wordt de beslissing op 
een aanvraag bijzondere bijstand genomen. 
Bijzondere bijstand is een uitkering voor mensen 
met een laag inkomen, waarmee extra en 
bijzondere kosten betaald kunnen worden. Dit is 
altijd op basis van maatwerk. De bijstand wordt 
afgestemd op de omstandigheden, de 
mogelijkheden en de middelen van de 
belanghebbende. De raad wordt hierover 
geïnformeerd. 
 
Planning: april 2018. 

Uitvoeringsprogramma re-
integratiebeleid 2018 IASZ 
 

In het uitvoeringsprogramma worden de plannen 
voor de re-integratie en participatie van de klanten 
IASZ in 2018 beschreven. Hierin staat de stand van 
zaken beschreven op het gebied van de re-
integratiepartners, het budget, de verschillende 
mogelijkheden van uitstroom naar betaald werk, de 
uitvoering van het re-integratiebeleid, 
mogelijkheden voor werkzoekenden met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijkheden voor 



werkzoekenden met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en de financiën. De raad wordt 
hierover per brief geïnformeerd. Het college neemt 
hierover een besluit, en informeert de raad.  
 
Planning: eerste helft 2018. 

Begroting Paswerk  
 

Het college zal de raad voorstellen – in het kader 
van een zienswijze – in te stemmen met de 
begroting. Wij nemen als gemeente deel aan de GR 
Paswerk en daarin is bepaald dat jaarlijks de 
begroting dient te worden vastgesteld door de 
deelnemende gemeenten (gemeenteraden).  
 
Planning: juni 2018. 

Jaarrekening Paswerk 2017 Het college zal de raad per brief informeren. In de 
GR is bepaald dat het bestuur Paswerk jaarlijks de 
concept jaarrekening ter informatie aan de 
deelnemende gemeenteraden stuurt.  
 
Planning: juni 2018. 

Verordening cliëntenraad 
Participatiewet 
 

De raad zal worden voorgesteld om de verordening 
aan te passen en de verordening Wsw-raad in te 
trekken. De verordening moet worden aangepast 
i.v.m. de uittreding van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  
 
Planning: oktober 2018. 

Evaluatie minimabeleid 
 

Het minimabeleid 2017 – 2018 zal worden 
geëvalueerd. Er zal worden gekeken hoe het beleid 
zich in de praktijk heeft vormgegeven. Of de 
bestaande regelingen effectief zijn, of er gebruik is 
gemaakt van de nieuwe regelingen. De verruiming 
van de inkomensgrens met betrekking tot de 
regelingen voor minderjarige kinderen en de 
verruiming van de inkomensgrens met betrekking 
tot de regelingen voor volwassenen. Dit wordt 
uitgewerkt in een raadsvoorstel.  
 
Planning: december 2018. 

 
 
 
 
Overig Vooruitblik 

Beleid AED’s Er wordt beleid opgesteld ten aanzien van plaatsing van 
AED’s in de gemeente. Dit wordt door het college ter 
informatie aan de gemeenteraad aangeboden. 
 
Planning: tweede helft 2018.  

Woonvisie In 2017 is de Woonvisie 2012 – 2016 geëvalueerd. De raad 
heeft toen de opdracht gegeven om de Woonvisie te 
actualiseren.  
De nieuwe Woonvisie is in samenspraak met de partners op 
het gebied van Wonen opgesteld. De commissie 
Samenleving heeft op 21 februari 2018 geadviseerd om de 
nieuwe Woonvisie nog niet vast te stellen, maar om na de 
verkiezingen nog een extra beeldvormende avond te houden 



en de nieuwe Woonvisie daarna opnieuw ter besluitvorming 
aan de raad aan te bieden.  
 
Planning: tweede helft 2018. 

 
 


