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INLEIDING

Het sociaal domein is een breed beleidsveld. In dit 

verslag leest u welke taakvelden daartoe behoren  

en welke uitgaven er zijn gedaan. Het jaar 2018 sluiten 

we door verrekening met reserves positief af maar  

met enige financiële bezorgdheid. Er is sprake  

van een behoorlijke overschrijding van kosten  

in de jeugdzorg. Aan de ene kant baart dat mij  

naast financiële zorgen ook zorgen om de jeugd zelf.  

Aan de andere kant denk ik dat het een zegen is dat  

de jeugd die die dat nodig heeft, de zorg goed weet  

te vinden. Onderzoek zowel lokaal als landelijk,  

moet duidelijkheid brengen over de oorzaken  

en hoe we de overschrijding kunnen terugbrengen.

Dat we een vangnet bieden voor kwetsbare  

inwoners blijft hoog in ons vaandel staan. Die  

ondersteuning wordt steeds meer in samenwerking  

en samenhang verzorgd. Graag wil ik alle maat -

schappelijke partners op het gebied van sport,  

onderwijs, cultuur, veiligheid, volksgezondheid  

en welzijnswerk danken voor hun waardevolle inzet  

voor de Bloemendaalse samenleving. Ook de talrijke 

vrijwilligers en mantelzorgers spelen een onmisbare rol.

Ik ben 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.  

Een jaarverslag is immers niet alleen bedoeld  

om terug te kijken en verantwoording af te leggen,  

maar ook om te leren over zaken die goed zijn  

gegaan of beter hadden gekund.

We blijven als gemeente - samen met de partners  

in het maatschappelijk veld - zorg  dragen voor  

een hoogwaardige zorg en ondersteuning voor jong en 

oud. We gaan en staan voor een sociaal Bloemendaal.

Portefeuillehouder sociaal domein 

Susanne de Roy van Zuidewijn

Leeswijzer

Sinds 2015 brengt de gemeente Bloemendaal  

jaarlijks een inhoudelijk verslag over het programma 

sociaal domein uit. Voor u ligt het verslag over 2018.

Het verslag gaat vooral over het (begrotings-) 

programma Sociaal Domein. Ook de onderdelen  

die nauw verweven zijn met het Sociaal Domein  

zoals onderwijs, sport en cultuur en volksgezondheid 

komen aan bod in dit verslag. 

De hoofdstukken zijn ingedeeld op basis van  

de taakvelden en grootboekrekeningen zoals 

opgenomen in de begroting. Ten opzichte van 2017  

zijn er diverse grootboekrekeningen samengevoegd. 

Een 1 op 1 vergelijking met 2017 is dus niet altijd 

mogelijk. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met  

een financieel overzicht. Daarin worden de geraamde 

en werkelijke baten/lasten naast elkaar geplaatst.

In het verslag zijn buiten beschouwing gelaten:

  De interne doorbelasting (hieronder vallen binnen 

het programma voornamelijk de personeelslasten)

  Kwijtschelding van riool- en afvalstoffenheffing.  

Deze vallen, op grond van het Besluit Begroting  

en Verantwoording (BBV) financieel-technisch 

binnen het programma sociaal domein. Inhoudelijk 

gezien vallen zij echter onder belastingen.

Geachte leden van de gemeenteraad, 
geachte lezer,
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1. ONDERWIJS

Onderwijshuisvesting
Op deze post zijn in 2018 de volgende uitgaven 

gedaan:

a. Belastingen en rechten 

Op grond van artikel 133 van de Wet op het primair 

onderwijs (een vergelijkbaar artikel is opgenomen  

in de Wet op het voortgezet onderwijs) is de gemeente 

verplicht scholen volledig te compenseren voor  

de opgelegde aanslag(en) onroerende zaakbelasting. 

De aanslag/vergoeding wordt aangemerkt als  

een voorziening in de huisvesting. In 2018 is € 289.593 

vergoed. Van dit bedrag heeft € 93.549 betrekking  

op vroegere dienstjaren. 

b. Kosten herstel schade schoolgebouwen

De kosten van:

  herstel van constructiefouten aan  

een schoolgebouw;

  herstel en vervanging in verband met schade  

aan gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair  

in geval van bijzondere omstandigheden  

(brand, stormschade, vandalisme etc.) komen  

voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. 

In 2018 is er € 13.424 gedeclareerd. In enkele 

gevallen betrof het diefstal van lood. 

c. Kapitaallasten 

Aan kapitaalasten – in verband met gedane  

investeringen in onderwijshuisvesting – is in 2018  

€ 807.654 geboekt. 

d. Verzekeringen

In 2018 is € 53.995 aan verzekeringspremies  

t.b.v. gebouwen en inventaris betaald.  

e. Opstellen Integraal Huisvestingsplan  

Onderwijs (IHP)

In 2018 is € 24.657 betaald i.v.m. opstellen van het IHP 

f. Uitbreiding Inventaris scholen

De Julianaschool heeft € 36.754 ontvangen i.v.m. 

noodzakelijke uitbreiding Onderwijsleerpakket (OLP)

g. Overige uitgaven, w.o. onderhoud gymlokalen 

Op deze post is € 10.200 geboekt, waaronder € 5.568 

i.v.m. buitenonderhoud van enkele gymnastieklokalen. 

Onderwijs: Klokuurvergoeding gymnastieklokalen 
De gemeente betaalt aan de (basis)schoolbesturen  

die beschikken over een gymnastieklokaal een  

genormeerde klokuurvergoeding. Hieruit worden  

de exploitatielasten betaald. Aan besturen van scholen 

voor voortgezet onderwijs wordt een genormeerde 

vergoeding voor gebruik van sportvelden uitgekeerd. 

De totale uitkering klokuurvergoeding en vergoeding 

gebruik sportvelden in 2018: € 234.422,- In 2019 zal  

een voorstel worden gedaan de normen te harmoni-

seren met de in Heemstede gebruikte normen.

Kinderdagopvang
In 2018 geboekte baten (€ 169.709)

  Bijdrage Sparrenbosschool Bennebroek  

in kapitaallasten opvangvoorziening: € 8.000

  Idem: Antoniusschool Aerdenhout: € 20.340

  IKC Paradijsvogel Vogelenzang:  

verhuur lokalen kinderopvang € 14.609

  Opbrengst verhuur gemeentelijke  

accommodaties t.b.v. kinderopvang etc.: € 89.672

  Rijksvergoeding onderwijsachterstandenbeleid: 

  € 37.088

In 2018 geboekte lasten (€ 81.873)

  Kapitaallasten, verzekeringen, onderhoud,  

belastingen/rechten gebouwen: € 44.785 

  Vergoedingen kinderopvang in kader  

voor- en vroegschoolse educatie: € 37.088

Leerlingenvervoer 
Bloemendaal voert haar wettelijke taak uit om 

leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen 

reizen, te vervoeren aan de hand van de Verordening 

leerlingenvervoer Bloemendaal 2015. Ook kinderen  

die naar de ‘Internationale Taalklas’ (ITK) in Haarlem 

kunnen gebruik maken van deze regeling. 

In 2018 zijn 56 kinderen (incl. 18 ITK kinderen) voor  

korte of langere duur per taxi naar school vervoerd,  

is voor 7 kinderen een vergoeding voor eigen vervoer 

toegekend en zijn de kosten van openbaar vervoer 

vergoed voor 3 kinderen.

Schooljaar 2018 – 2019 is het laatste jaar dat  

het taxi vervoer voor Bloemendaal wordt uitgevoerd 

door Munckhof Taxi B.V. Het college heeft in 2018 

besloten dat Bloemendaal, net als de andere 

gemeenten in de regio, vanaf het komende schooljaar 

2019 – 2020 het leerlingenvervoer zal onderbrengen  

bij Regio Rijder. In 2018 is € 129.377 besteed aan  

leerlingenvervoer. Er is totaal €1.594 aan eigen  

bijdragen ontvangen.

Leerplicht 
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). Dit gebeurt  

door het ‘Leerplein’, dat is het regionale bureau 

Leerplicht dat de gemeente Haarlem coördineert.  

Het Leerplein handelt snel bij ieder verzuim zonder 

geldige reden, door direct contact op te nemen  

met de jongeren/ouders.

Resultaat: ook in schooljaar 2017 – 2018 bleef  

het totale verzuim dalen.
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Aanpak thuiszitters

Het streven is dat iedere thuiszitter bekend is bij  

scholen, samenwerkingsverband en Leerplein.  

Iedere jongere krijgt een individueel (maatwerk)  

traject aangeboden. 

Resultaat: het aantal thuiszitters in het schooljaar  

zoals opgenomen in het jaarverslag van het Leerplein  

is 93 (waarvan 79 meer dan 3 maanden) voor  

heel Zuid-Kennemerland. Beide getallen zijn lager  

dan de tellingen vorig jaar liet zien. Het totaal aantal 

opgeloste zaken is met 38 in absolute zin 1 lager dan 

vorig jaar, in relatieve zin is dit dus wel een verbetering 

t.o.v. vorig jaar. Dat er voor zoveel zaken nog geen 

goede oplossing is gevonden laat zien dat er sprake  

is van complexe problematiek bij de thuiszitters  

en sommige gezinnen.

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  

risico jongeren in het onderwijs. Op basis van regionale 

analyses zijn door het Leerplein met het onderwijs  

en andere ketenpartners afspraken gemaakt over 

aanvullende VSV maatregelen: Plusvoorzieningen, 

Arbeidsmarkttoeleiding, Keuzeondersteuning  

en Verzuimaanpak 18+. Ook in 2018 was er speciale 

aandacht voor jongeren in kwetsbare posities met 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

Resultaat: het aantal Bloemendaalse voortijdig  

schoolverlaters (VSV) is van 46 gestegen naar 52.  

In 2017 is door Bloemendaal € 66.251 bijgedragen in  

de kosten van het regionale samenwerkingsverband.

Onderwijsbeleid 
Ongeveer 80% van de (geraamde en werkelijke)  

lasten heeft betrekking op de vergoeding aan basis-

scholen voor vakleerkracht(en) gymnastiekonderwijs. 

Onder de post Onderwijsbeleid vallen daarnaast  

de volgende uitgaven:

  Kosten bezoek basisscholen aan Anne Frankhuis  

of Verzetsmuseum te Amsterdam

  Bijdrage in de kosten van de regionale 

Onderwijsmonitor

  Kosten praktisch verkeersexamen basisscholen

  Contributie Regionaal Besturen Overleg

  Bijdrage in kosten Internationale Taalklas (ITK)

  Kosten periodieke leerlingenprognose basis-

onderwijs en voortgezet onderwijs

Resultaten voor de gemeente Bloemendaal 2014-15 2015-16 2016-17

2015-16 2016-17 2017-18

Aantal 5 – 23-jarigen 4138 5145 5177

Meldingen van ongeoorloofd verzuim 5-12 jr 31 16 10

Meldingen van ongeoorloofd verzuim 12-18 jr 44 36 32

Meldingen van ongeoorloofd verzuim 18-23 jr 34 29 16

HALT-afdoeningen en processen-verbaal 12 11 7

Aantal 18 plus jongeren in beeld bij RMC 49 46 52

Samenvattend financieel overzicht Taakveld onderwijs

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Onderwijshuisvesting
a. Belastingen en rechten: € 289.593
b. Kosten herstel schade schoolgebouwen: € 13.424
c. Kapitaallasten: € 807.654
d. Verzekeringen: € 53.995
e. Opstellen Integraal Huisvestingsplan: € 24.657
f. Uitbreiding inventaris scholen: € 36.754
g. Overige uitgaven: € 10.200
 Totaal lasten: € 1.236.277

€1.225.639 €1.236.277

Onderwijs: klokuurvergoeding gymnastieklokalen €221.431 €234.422

Kinderdagopvang 
Geraamde baten: € 151.027 -/-
Geraamde lasten: € 88.849
Saldo:  € 62.178 -/-

€ 62.178 neg € 87.836 neg

Leerlingenvervoer €134.131 €129.377

Leerplicht €58.072 €66.251

Onderwijsbeleid €224.788 €219.742

1. ONDERWIJS
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2. SPORT EN CULTUUR

Buurtsportcoaches 
Buurtsportcoaches vallen onder de regeling Brede 

impuls combinatiefuncties van het Rijk. Het college 

heeft op 26 september 2017 besloten de formatie van 

de coaches te verhogen van 3,37 fte naar 4,72 fte.

Het doel van de regeling is mensen meer te laten 

bewegen en sporten. Buurtsportcoaches ondersteunen 

organisaties en richten zich op jeugd, ouderen en 

mensen met een beperking. De coaches richten  

steeds meer activiteiten op de doelgroepen binnen  

het sociaal domein en de gezondheidszorg.

In 2018 hebben de buurtsportcoaches zich met  

de volgende activiteiten bezig gehouden:

  De coaches voeren activiteiten bij sportvereni-

gingen uit als verenigingsondersteuner voor  

de jeugdafdeling bij BVC Bloemendaal en onder-

steuning in de organisatie van G-hockey bij HBS.  

De coaches werken met de vereniging naar  

verbreding van het sport- en beweegaanbod.

  Er zijn sportactiviteiten georganiseerd zoals de  

Alpe d’Huez4Kids, een buitenspeeldag (13 juni),  

een sportdag specifiek voor statushouders,  

een talententijd met 15 deelnemers  

in Vogelenzang en een sportinstuif (23 oktober)

  Op twee dagen in de week worden sportieve lessen 

gegeven bij de tussenschoolse opvang voor  

Les Petits op de Paradijsvogel in Vogelenzang.

  Ondersteuning van de organisatie van BSM in 

Bennebroek en specifiek om de honk- en  

softbaltak te laten groeien. Het vrijwillige kader  

van de vereniging wordt begeleid.

  Sportcoördinator bij GGZ in Geest. Ook is met  

een maatschappelijke organisatie de Fit-Inn  

opgezet en worden clinics verzorgd.

  Het organiseren van schoolsporttoernooien  

in samenwerking met Haarlemse coaches.

  Het organiseren van Walking Football bij de SV 

Vogelenzang in samenwerking met Kennemerhart.

  Sportieve activiteiten bij Les Petits met schaak- en 

dansclinics. Verder is er een zomerinstuif gehouden 

bij deze kinderdagopvangorganisatie.

  Sportieve activiteiten op de Hartenlust Mavo  

en de Aloysiusschool.

  Het stimuleren van sporten en bewegen specifiek 

voor mensen met een beperking met behulp  

van een aantal projecten als “Erbij horen” (GGZ)  

en “Grenzeloos Actief”, een regionaal initiatief.  

Op 2 juli is de Hartenkamp beweegdag  

georganiseerd met ruim 70 cliënten.

  De organisatie van de huldiging van  

de sportkampioenen (20 juni).

  De organisatie van het Nationaal Sportontbijt  

(7 november in de Tetterode sporthal). Ruim  

100 kinderen van groep 5 en 6 waren aanwezig. 

Bloemendaalse sportverenigingen gaven clinics.

Uit het financiële overzicht blijkt dat de raming  

van de kosten (bijdrage in de loonkosten) is 

overschreden. Dat komt omdat de kosten uit  

het onderwijsprogramma en sociaal domein  

ook onder deze post zijn opgenomen.

Sportsubsidies verenigingen 
Alle sportverenigingen worden door de gemeente 

Bloemendaal gesubsidieerd op de volgende terreinen:

  Jeugdsubsidies. Per Bloemendaals jeugdlid  

(dus onder de 18 jaar) ontvangt de vereniging  

een bedrag van € 25,70. Dit bedrag wordt ieder 

jaar geïndexeerd. De overschrijding op de post 

jeugdsubsidies is het gevolg van de stijging  

van het aantal jeugdleden. De drie scouting-

verenigingen wordt op dit punt beschouwd  

als sportvereniging en ontvangen dus ook 

jeugdsubsidies. Het aantal Bloemendaalse  

jeugdleden bedraagt 2.642.

  Betaling van de aanslagen OZB/rioolrechten/leges 

WABO vergunningen. Alle aanslagen die worden 

opgelegd aan verenigingen wordt geheel gesubsi-

dieerd. De betaling van de aanslag wordt intern 

door de gemeente met de Gemeente Belastingen 

Kennemerland Zuid (GBKZ) verrekend. Dat betekent 

dat er geen betalingsverkeer plaats vindt.  

De overschrijding van de post is veroorzaakt door  

de incidentele subsidie voor de leges aanslag  

van een tennisvereniging.

  De huur van de sportcomplexen. Aan alle  

sport verenigingen wordt huur van het sportcomplex 

in rekening gebracht. Gelijktijdig wordt  

de huur gesubsidieerd, zodat er geen  

betalingsverkeer plaatsvindt.

Gedenktekens en –dagen 
Op 12 april 2018 is het Joods Monument onthuld.  

Voor het oprichten van het monument is in 2017 door  

de gemeenteraad € 25.000 beschikbaar gesteld.  

In 2017 is € 10.357 uitgegeven. Het restant is doorge-

schoven naar 2018. De totale werkelijke kosten  

voor het monument komen uit op ongeveer € 26.000. 

Op deze post zijn ook geboekt kosten van:

  Kosten voor Adopteer een monument  

in Bloemendaal

  Kosten voor de herdenking van 4 mei  

in Bennebroek en Bloemendaal

  Reguliere onderhoud van alle kunstwerken  

in de buitenruimte

  Kosten voor het maken van een plaquette  

van het huis te Aelbertsberg

  Structurele subsidie aan de stichting  

Nationale Herdenking Bloemendaal
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Gemeentelijke muziekschool 
De gemeentelijke muziekschool heeft 3 kerntaken: 

  Het verzorgen van goed muziekonderwijs voor  

de inwoners van de gemeente Bloemendaal.  

De lessen worden gegeven door professionele 

musici met een lesbevoegdheid. De muziekschool 

telt 26 docenten die met elkaar niet alleen zorg 

dragen voor de persoonlijke muzikale ontwikkeling 

van de leerling van 4 tot 80, maar vooral ook  

voor samenspeelmogelijkheden in orkesten,  

ensembles en koren. De muziekschool is een huis 

waarin ieder op zijn eigen niveau kan meedraaien  

in individuele of in groepslessen. Daarnaast zorgt  

de muziekschool ervoor dat de leerlingen  

regelmatig hun kunsten ten gehore brengen,  

zowel binnen als buiten de school. 

  Het verzorgen van muziekonderwijs op de basis-

scholen. In 2018 heeft de muziekschool op  

13 basisscholen een op maat gemaakt programma 

gedraaid. Dit programma kon bestaan uit een 

aantal inleidende lessen en een voorstelling op 

school voor de onderbouw, een kerstzangproject  

in de bovenbouw, 20 muzieklessen voor alle 

groepen door het jaar heen en een orkestproject. 

Hierbij waren 10 door de muziekschool geselec-

teerde freelancers betrokken. 

  Het faciliteren van amateur(muziek)gezelschappen 

in de breedste zin van het woord en het onder-

houden van culturele contacten in de gemeente 

Bloemendaal. De muziekschool herbergt negen 

vaste gezelschappen die repeteren wanneer  

de lokalen niet voor lessen in gebruik zijn en rond  

de 25 huurders die twee of meer keer per jaar 

gebruik maken van de school. Daarnaast helpt  

het personeel van de muziekschool met raad  

en daad wanneer dat nodig is en is de muziek-

school vanuit de gemeente betrokken bij zeer  

veel (culturele) activiteiten.

Enkele cijfers over 2018

In 2018 bezochten 545 leerlingen wekelijks de  

muziekschool en heeft zij muziekonderwijs aan ruim  

3000 leerlingen van de Bloemendaalse basisscholen 

gegeven. De muziekschool heeft 26 docenten voor  

de lessen op school, een parttime directeur en  

een parttime administratrice. Daarnaast maakt  

de muziekschool gebruik van 10 freelancers voor  

de lessen op de basisscholen.

Een aantal activiteiten in 2018:

  In 2018 is in Vogelenzang en Bennebroek  

het basisorkest van start gegaan. Leerlingen  

konden drie keer een serie van 10 lessen volgen  

op viool, cello, saxofoon of klarinet. 

  Op 5 april vond voor het eerst een uitvoering  

van de muziekschool plaats in het Patronaat. 

  Op 12 april speelde een leerling van de muziek-

school bij de onthulling van het Joodse monument. 

  Op 17 juni vond de tweejaarlijkse einduitvoering 

plaats in de Philharmonie. Hierbij stonden  

350 leerlingen op het podium. Voor deze uitvoering 

waren er speciaal een aantal ensembles samen-

gesteld zodat iedereen een plek had op het podium. 

  De een na laatste week voor de zomervakantie  

had de muziekschool de tweede editie van  

de workshopweek. Tijdens deze week vervallen  

de normale lessen en kunnen de leerlingen zich 

inschrijven voor zoveel workshops als ze willen.  

De docenten vormden interdisciplinaire teams 

waardoor leerlingen met verschillende docenten, 

muziekvormen en instrumenten kennismaakten.

  De muziekschool had dit jaar twee kerstuitvoeringen: 

een ensemble uitvoering in de Bloemendaalse 

Dorpskerk in samenwerking met Stichting Vrienden 

van de Dorpskerk en een orkestuitvoering in Maria 

Onbevlekt Ontvangen in Overveen. 

  Het Duin en Kruidkoor, het seniorenkoor dat  

twee wekelijks repeteert in de Kapel aan  

de Potgieterweg vond ook dit jaar doorgang. 

Leerlingen van de muziekschool speelden in Wildhoef, 

de Rijp en de Fleurage. 

Bibliotheek Bloemendaal 
Organisatie

De bibliotheekorganisatie Zuid-Kennemerland heeft 

haar hoofdvestiging in Haarlem en heeft vestigingen in 

de randgemeenten Bloemendaal, Zandvoort, 

Heemstede en Hillegom. Bloemendaal heeft de hoofd-

vestiging in de kern Bloemendaal en een dependance 

in Bennebroek. In Vogelenzang is er een Bibliotheek op 

School (BOS).

Taken

In de wet is vastgelegd welke taken de bibliotheek  

heeft. De traditionele activiteiten van de bibliotheek 

kunnen worden samengevat als de overdracht van 

kennis en informatie. Het gaat hier over het beschikbaar 

stellen en kennismaken met literatuur en het bieden  

van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie.

Meer en meer grijpt de bibliotheek de kans om samen 

te werken met maatschappelijke organisaties als 

Welzijn Bloemendaal en kinderopvangorganisaties.  

De bibliotheek zoekt partners onder de lokale organi-

saties om gezamenlijk activiteiten te ontplooien.  

Zo is in 2018 samengewerkt met de kunstkring Fiore  

en met de gemeentelijke muziekschool.

2. SPORT EN CULTUUR
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Een aantal activiteiten in 2018

  De taalsoos wordt georganiseerd in de vestiging  

van Heemstede en Bloemendaalse inwoners  

doen mee met deze activiteit.

  In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een 

mamacafé en op Bloemendaalse basisscholen 

worden leesconsulenten van de bibliotheek ingezet.

  De BOS in Vogelenzang is een succesvol project 

waar onder leiding van een leesconsulent  

de leerlingen van de Paradijsvogel de bibliotheek 

beheren en zelf gebruiken.

Uit de enquête die in 2018 is gehouden in het project 

Vitaal Vogelenzang kwam onder meer naar voren  

dat bewoners behoefte aan activiteiten hebben  

die door de bibliotheek kunnen worden georganiseerd. 

De bibliotheek werkt daarom steeds meer samen  

met maatschappelijke organisaties om activiteiten  

te organiseren die aansluiten op de behoefte van 

inwoners. Een mooi voorbeeld biedt de samenwerking 

met Welzijn Bloemendaal in de sociëteit Aerdenhout. 

Aantallen

Het aantal leden in Bloemendaal per 1 oktober 2018 

bedraagt 5.959. Het aantal uitleningen van media  

is gestegen in 2018 met bijna 4%. Tot en met het derde 

kwartaal zijn er ruim 96.000 uitleningen van media 

producten geweest. Het aantal bezoekers is tot en met 

het derde kwartaal gelijk gebleven op iets meer dan 

64.000 personen. 

2. SPORT EN CULTUUR

Samenvattend financieel overzicht Taakveld Sport en Cultuur

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Buurtsportcoaches €93.338 €120.793

Sportsubsidies verenigingen €286.367 €304.870

Gedenktekens en –dagen €23.080 €40.804

Gemeentelijke muziekschool (excl. doorbelasting personeelslasten)
Raming lasten: € 81.608
Raming baten: € 259.363 -/-

€ 177.755 -/- € 167.231 -/-

Bibliotheek Bloemendaal €514.403 €520.461
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3. TAAKVELD SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

Samenkracht en burgerparticipatie  
BloemendaalSamen 

BloemendaalSamen is voor de gemeente een  

platform om burgerparticipatie, ontmoeting en sociale 

cohesie in de dorpskernen te stimuleren. Inmiddels  

is BloemendaalSamen een begrip en weten steeds 

meer inwoners BloemendaalSamen te vinden. 

Adviesraad

Ook in 2018 is door de leden van de Adviesraad 

BloemendaalSamen weer veel werk verzet.  

De leden van de Adviesraad krijgen via de website  

de aanvragen voor initiatieven binnen. 

Afhandeling aanvragen

Het proces om de beschikkingen en betalingen  

intern sneller af te handelen is in gang gezet en zal  

in 2019 verder worden verbeterd. 

Uitgaven

Aan projecten en buurtfeesten heeft 

BloemendaalSamen in 2018 totaal € 48.946 toegekend. 

Het budget bedraagt jaarlijks € 100.000.

Website BloemendaalSamen

In 2018 is met name aandacht aan communicatie  

via sociale media besteed. Zo heeft een vlogger  

een speciaal promotiefilmpje voor BloemendaalSamen 

gemaakt. In de tweede helft van het jaar is een start 

gemaakt met de vernieuwing van de website en zal  

de doelstelling, in samenwerking met de Adviesraad 

Bloemendaal, opnieuw worden vastgesteld. Naar 

verwachting zal de vernieuwde website halverwege 

2019 worden gelanceerd. 

Overige uitgaven Samenkracht en burgerparticipatie

Op de post Samenkracht en burgerparticipatie zijn  

de volgende uitgaven gedaan:

  Waardering vrijwilligers  

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest op 16 november 2018 

werd door bijna 300 vrijwilligers bezocht.  

Verdeeld over de middag en de avond konden  

de aanwezigen genieten van een high tea  

of een borrel. Het feest werd opgeluisterd door  

het theatertrio ‘Second Opinion’ dat het publiek 

meenam naar de jaren ’50 en ’60 met hits uit die tijd. 

De kosten hiervan bedroegen circa € 9.000. 

  GGZ inloopfunctie  

Voor de hulp en ondersteuning van psychisch  

kwetsbare personen in de gemeente worden  

een aantal instellingen ingeschakeld.  

Deze functie is belegd bij Arkin – Amsterdam 

(voorheen Roads), RIBW-KAM, Stichting Ecosol Effect 

en de stichting GGZ Ingeest. Het totale subsidie-

bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 55.000.

  Jeugdhonk Vogelenzang  

Het jeugdhonk in Vogelenzang is gevestigd in  

het dorpshuis. De kosten voor huur, schoonmaak  

en activiteiten in samenwerking met jeugdwerkers 

bedragen € 9.700.

  Tablets  

Inwoners van het dorp Vogelenzang hebben  

een half jaar gratis gebruik gemaakt van  

de Compaan, een tablet speciaal voor eenzame 

ouderen. Hiermee heeft de gemeente ouderen  

in Vogelenzang in de gelegenheid gesteld  

om kennis te maken met de digitale wereld.  

De kosten van dit project bedroegen € 15.800.

  Overige  

In 2018 is een aantal activiteiten financieel  

ondersteund zoals de film onder de titel  

“het wonder van Bloemendaal” en de cursus  

“de kracht van de herinnering”. Tandem heeft 

meegewerkt aan deze cursus in Bloemendaal  

die speciaal bedoeld is voor mensen met  

geheugenproblemen en hun mantelzorgers.  

Tijdens een serie van acht bijeenkomsten werden  

via verschillende thema’s positieve ervaringen 

gedeeld. Ook zijn kosten van de aanschaf  

van speeltoestellen bij De Sparrenbosschool ten 

laste gebracht. De totale kosten bedroegen € 28.000.

  Personele kosten IASZ  

De bijdrage aan de gemeenschappelijke  

regeling voor dit onderdeel van het sociaal domein 

bedroeg in 2018 € 40.000.

Ondersteuning mantelzorg  
Tandem is al jaren onze uitvoeringsorganisatie op  

het gebied van mantelzorg. Het is een regionaal  

expertisecentrum en biedt met name ondersteuning  

in meervoudige, complexe trajecten, deskundigheid 

op het gebied van wet- en regelgeving, specifieke 

doelgroepen/thema’s, respijtzorg en trainingen.  

Het is van belang mantelzorgers op het voor hen juiste 

moment te bereiken zodat zij tijdig een steuntje in  

de rug kunnen krijgen en daardoor kunnen blijven 

meedoen in het maatschappelijk leven. Zodat zij 

kunnen blijven werken, naar school en/of de sport-

vereniging blijven gaan en sociale activiteiten blijven 

ondernemen. Dat is waar Tandem, Centrum voor 

Mantelzorgondersteuning aan werkt.

Samenwerking met Welzijn Bloemendaal 

Welzijn Bloemendaal en Tandem hebben hun  

samenwerking op het gebied van mantelzorg-

ondersteuning in 2018 een krachtig vervolg gegeven. 

De doelstelling is om mantelzorgers van Bloemendaal 

zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Welzijn 

Bloemendaal is de lokale ‘toegangspoort’ voor  

mantelzorgers en biedt laagdrempelige ondersteuning 

door informatie en advies. Daarnaast ondersteunt zij  

de lokale mantelzorgcoördinator de ouderenadviseurs 

en lokale vrijwilligers. Jaarlijks worden in een werkplan 

afspraken gemaakt over de samenwerking en zijn  

de taken van de lokale mantelzorgcoördinator 

praktisch uitgewerkt. In 2018 hebben Tandem en Welzijn 

Bloemendaal gezamenlijk drie mantelzorgbijeen-

komsten in de gemeente Bloemendaal georganiseerd. 

De samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd. Beide 

organisaties continueren graag de samenwerking.

Een aantal activiteiten in 2018:

  Week van de Respijt

In 2018 is een Week van de Respijt georganiseerd  

om het zo belangrijke thema blijvend onder de 

aandacht te brengen. In de week van 8 tot en met  

12 oktober werden dagelijks in samenwerking met regio-

nale partners speciale activiteiten aangeboden. Er is 

ook een vernieuwde folder over respijtzorg verspreid.
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  Inzet van zorgvrijwilligers

Tandem biedt zelf ook een respijtvoorziening door  

vrijwilligers in te zetten in de thuissituatie bij een  

mantelzorger. Zo kan de mantelzorger even iets  

voor zichzelf doen en weer opladen. De taak van  

een vrijwilliger is dankbaar maar kan ook ingewikkeld 

zijn. De vrijwilliger krijgt daarom begeleiding van  

een mantelzorgconsulent. Daarnaast is waar nodig 

trainingsaanbod beschikbaar om de vrijwilliger  

(nog meer) toe te rusten op zijn taak. Denk daarbij  

aan deskundigheidsbevordering op ziektebeelden, 

bejegening en samenwerking met mantelzorgers.  

Bij de inzet van een vrijwilliger is Tandem alert op een 

goede match met de mantelzorger. De vraag is vaak 

groter dan het aantal beschikbare vrijwilligers.  

Ook in 2018 nam de vraag verder toe, met name  

onder mantelzorgers van een naaste met dementie.  

Tandem werkt samen met vrijwilligers-organisaties  

en voorziet daarmee in de vraag. Dit is vooral  

het geval bij complexe mantelzorg van specifieke 

ziektebeelden. Het Platform ‘De stem van de mantel-

zorger’ heeft al jaren een belangrijke rol als adviseur  

en klankbord voor Tandem. 

  Cursussen van Platform Belangenbehartiging 

Mantelzorg Kennemerland

In 2018 heeft het Platform twee contactbijeenkomsten 

georganiseerd. Een bijeenkomst ‘Klein geluk voor  

de Mantelzorger’ en een bijeenkomst in samenwerking 

met het Rode Kruis, thema ‘Blijf op de been’.

  Dag van de Mantelzorg

Het thema van de Dag van de Mantelzorg was in  

2018 ‘verrassen’. Tandem verzorgde ook dit keer weer 

een feestelijke middag in de Philharmonie waar  

de mantelzorgers werden verrast met gevarieerd 

programma, lekkere hapjes, drankjes en onverwachte 

ontmoetingen. De wethouder memoreerde in haar 

openingswoord het belang van mantelzorg: 

“Mantelzorg is niet meer uit onze samenleving weg  

te denken. Daarom is het voor de gemeenten zo’n 

belangrijk moment om onze mantelzorgers jaarlijks  

te bedanken en in het zonnetje te zetten.”

 

Controle GGD kinderopvang 
Onder deze post vallen de kosten van de inspecties 

door de GGD (Veiligheidsregio) bij kindercentra en 

gastoudergezinnen. De gemeente is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit (veiligheid) van deze voorzieningen. 

Subsidies
Hieronder leest u een toelichting op de 6 grootboek-

rekeningen die over subsidies gaan. Dat zijn subsidie 

maatschappelijk werk, regionale subsidies,  

subsidie Welzijn Bloemendaal, lokale subsidies  

en subsidie Veilig Thuis. 

Subsidie maatschappelijk werk  
Dit betreft de subsidie aan WIJHeemstede. 

WIJHeemstede is een professionele welzijnsinstelling  

die mensen van alle leeftijden kansen biedt, met  

elkaar verbindt en hen sterkt in het behoud van eigen 

regie op een zinvol en plezierig leven. De inzet van  

de maatschappelijk werkers is vooral gericht op 

preventie, om te voorkomen dat er een beroep moet 

worden gedaan op specialistische hulp. Algemeen 

Maatschappelijk Werk is gratis beschikbaar voor 

Bloemendalers die ondersteuning nodig hebben  

bij kleinere of grotere problemen die ze zelf niet kunnen 

oplossen. Bijvoorbeeld problemen met instanties, 

vragen over regelingen of financiën, over eenzaamheid 

of onzekerheid. . In een aantal gesprekken probeert  

de maatschappelijk werker samen met de cliënt  

de eigen mogelijkheden te vergroten en daarmee  

bij te dragen aan een oplossing. Daarnaast zijn 

medewerkers van Wij Heemstede in 2018 actief  

geweest in het WMO loket en in het CJG.

Regionale subsidies 
Bloemendaal verleent (veelal samen met andere 

gemeenten) subsidie aan organisaties die onder-

steuning en zorg binnen de Wet maatschappelijke 

ondersteuning leveren aan de inwoners van  

de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Deze instellingen 

werken dus op regionale schaal. Met deze subsidie-

verleningen wordt gezorgd voor een goed toegankelijk, 

regionaal aanbod aan algemene voorzieningen.  

Het doel is maatschappelijk kwetsbare groepen  

– zoals bijvoorbeeld (verstandelijk) gehandicapten  

en cliënten geestelijke gezondheidszorg - in staat  

te stellen eigen regie te voeren en zelfstandig te blijven 

functioneren. Zij bieden voorlichting, informatie 

 en advies, groepsactiviteiten en lichte vormen  

van ondersteuning, gericht op preventie, waarvoor 

geen indicatie nodig is. 

Aan de volgende (samenwerkende) organisaties  

is in 2018 subsidie verleend:

  Brijder verslavingszorg (verslavingszorg)

  Huisartsen Coöperatie Zuid-Kennemerland  

(div. aanvullende activiteiten op vlak  

gezondheidszorg t.b.v. kwetsbare personen)

  Parnassia groep (preventieve activiteiten  

op gebied verslavingszorg)

  RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden 

(Bijstaan psychisch kwetsbare personen  

door vrijwilligers en professionals)

  Stichting Rolmobiel  

(vervoer rolstoelgebonden personen)

  Slachtofferhulp Nederland  

(hulp aan Bloemendaalse slachtoffers)

  Stichting De Baan (activiteiten t.b.v. personen  

met een beperking in alle leeftijden)

  Stichting Thuiszorg gehandicapten 

3. TAAKVELD SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
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Vrijwilligerswerk 
Subsidie Vrijwilligerscentrale 

Het aanbod aan vrijwilligersvacatures was de eerste 

drie kwartalen van 2018 nog te vinden bij de vacature-

bank op de website www.vwc-haarlem.nl. Vanaf  

1 oktober is deze vacaturebank onderdeel geworden 

van het online platform ‘haarlemvoorelkaar’.  

Op dit platform zijn de vacatures te vinden  

uit Haarlem en Bloemendaal. Bloemendaalse  

organisaties kunnen hun vacatures zelf beheren. 

Daarnaast kunnen ze zelf actief op zoek gaan  

naar vrijwilligers die zich hebben aangemeld. 

Vrijwilligers kunnen zich online inschrijven en op 

vacatures reageren. Ook kunnen Bloemendaalse  

vrijwilligers en professionals gebruikmaken van  

het scholingsaanbod van de Vrijwilligersacademie.  

Het platform is hiermee een eigentijds antwoord  

op de behoeften van de Bloemendaalse inwoners. 

Naast het aanbieden van online dienstverlening is  

op 1 oktober het Informatiepunt Haarlem Sámen! 

geopend. Bij dit gezamenlijke informatiepunt van  

het VWC en BUUV kunnen bewoners uit Haarlem  

en Bloemendaal terecht met al hun vragen over  

vrijwilligerswerk bij een organisatie. 

Opvang statushouders 
Sinds 1 april 2016 huisvest Bloemendaal in een 

voormalig kloostergebouw in 85 appartementen aan 

de Dennenweg, tijdelijk statushouders en sinds april 

2017 ook Nederlandse economisch dakloze gezinnen. 

Begin 2017 kwam mede dankzij omliggende 

gemeentes de doorstroom naar permanente woningen 

voor statushouders op gang. In april 2019 loopt de tijde-

lijke opvang voor statushouders af. De tijdelijke opvang 

voor economisch daklozen wordt voortgezet tot juli 2020.

Eind 2018 woonden er 38 statushouders op 

Dennenheuvel, waarvan 7 kinderen. Zij wonen  

samen met 63 Nederlanders, waarvan 27 kinderen. 

Statushouders met een zelfstandig inkomen uit  

studiefinanciering of werk betalen hun huur en nuts 

rechtstreeks aan Villex, de beheerorganisatie.  

Van statushouders met een bijstandsuitkering houdt  

de gemeente de huur en nuts in en betaalt de 

gemeente deze aan Villex. De Nederlandse gezinnen 

huren hun appartementen zelfstandig van Villex. 

In 2018 is een grote groep Eritrese alleenstaande  

dames “sterk” gemaakt voor de toekomst door middel 

van een empowerment training en ontvangen zij  

een uitkering in plaats van weekgeld van het COA.  

Een aantal dames startten ook met een opleiding  

op het NOVA College. De mannen uit Eritrea  

hebben een volledige baan gevonden en een aantal 

dames vrijwilligerswerk. Veel vrijwilligers hebben  

een enorme bijdrage geleverd aan het succes van  

de tijdelijke opvang en integratie van statushouders  

op Dennenheuvel 

Eind 2018 is er een onderschrijding van € 159.877,-  

(dat wil zeggen: werkelijke lasten/baten t.o.v.  

geraamde lasten/baten) door lagere energielasten 

vanwege getroffen duurzaamheidsmaatregelen  

en door lagere onderhoudskosten. 

Subsidie Welzijn Bloemendaal 
Welzijn Bloemendaal is een algemene welzijnsvoor-

ziening voor alle inwoners van de gemeente 

Bloemendaal. Welzijn Bloemendaal biedt een breed 

ondersteuningsaanbod op het gebied van de Wmo, 

ouderenadvies, sociaal-cultureel werk, vervoers-

diensten, Wonenplus en jongerenwerk. Welzijn 

Bloemendaal draagt bij aan de maatschappelijke 

participatie en zelfredzaamheid van inwoners  

van Bloemendaal. Ook huisvest Welzijn Bloemendaal 

het Wmo-loket en de Wmo-consulenten. 

Om alle inwoners in de dorpskernen goed  

aangesloten te houden op zorg en welzijn heeft  

de gemeente Bloemendaal de inzet van dorps  

coördinatoren in haar beleid opgenomen.

Welzijn Bloemendaal heeft in 2018 uitvoering gegeven 

aan het dorpscoördinatorschap in Vogelenzang.  

De taak van de dorpscoördinator is om op het gebied 

van welzijn en zorg lokale problemen te signaleren  

en verbinding en afstemming met inwoners van  

het dorp Vogelenzang te realiseren. 

Eind 2017 is Welzijn Bloemendaal gestart met  

de Sociëteit Aerdenhout in de locatie van de  

Nieuwe Kring om een ontmoetingsplek te creëren  

voor inwoners van Aerdenhout en omgeving. In 2018 

werden er wekelijks culturele en educatieve lezingen 

gegeven door vrijwillige presentatoren. Gemiddeld 

kwamen er 17 bezoekers per week. Door de wekelijkse 

variatie in deelnemers is het bereik onder de bewoners 

groot en blijkt de sociëteit Aerdenhout een succes. 

Lokale subsidies 
Onder deze noemer zijn subsidies verstrekt aan:

  Stichting Jong Nederland Bennebroek 

(Aanpassingen aan het verenigingsgebouw  

t.b.v. activiteiten voor jongeren)

  Vogelenzangse vereniging voor senioren.  

(Voor diverse activiteiten/voorzieningen)

  Buurtvereniging Overveen: meer bewegen  

voor ouderen. 

Subsidie Veilig Thuis 
Veilig Thuis Kennemerland (VT) heeft een spilfunctie  

in het doorbreken en oplossen van acuut huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling. De gemeenten  

in Zuid-Kennemerland (4), IJmond (3) alsmede  

de gemeente Haarlemmermeer verstrekken hiervoor 

gezamenlijk een subsidie. Dit naast de van het rijk 

ontvangen decentralisatie-uitkering. Door diverse 

oorzaken zoals zwaardere kerntaken, meer meldingen 

dan verwacht, meer sturing door multidisciplinaire 

aanpak en groeiende wachtlijsten heeft VT in 2018  

een hogere subsidie ontvangen van alle gemeenten. 

VT heeft ook structureel meer subsidie nodig. 

Besluitvorming hierover vindt plaats in de loop van 2019. 

3. TAAKVELD SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
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3. TAAKVELD SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

Samenvattend financieel overzicht Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Samenkracht en burgerparticipatie €201.155 €207.432

Ondersteuning mantelzorg €62.499 €55.000

Controle GGD kinderopvang €57.314 €60.718

Subsidie maatschappelijk werk €114.430 €114.429

Regionale subsidies €75.976 €75.926

Subsidie Welzijn Bloemendaal €738.804 €738.282

Lokale subsidies €9.152 €7.581

Subsidie Veilig Thuis €83.210 €116.173

Vrijwilligerswerk €100.861 €89.466

Opvang statushouders
Raming lasten: € 385.578
Raming baten: € 231.660-/-

€153.918 € 5.959 neg.
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4. TAAKVELD WIJKTEAMS

WMO
Maatschappelijke ondersteuning
Budget Wmo 

De uitgaven hebben o.a. betrekking op:

  Cliënt ervaringsonderzoek Wmo

  Jaarverslag sociaal domein 2017

  Detachering van personeel

  Subsidie MEE & De Weering 

Wmo-raad sociaal domein Bloemendaal 

De WMO–raad is ingesteld om de burgerparticipatie 

binnen het sociaal domein vorm te geven. Met de 

decentralisering van de taken op het gebied van WMO, 

Jeugdwet en Participatiewet heeft ook de Wmo-raad 

een breder takenpakket gekregen. De Wmo-raad houdt 

zich ook bezig met onderwerpen die vanuit de WMO 

raakvlakken heeft met de Jeugdwet en Participatiewet. 

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 2018 de Wmo-raad om  

te adviseren over het Beleidsplan Sociaal Domein 

2019-2022, de aanbesteding levering hulp middelen,  

de kanteling van dagbesteding en individuele  

begeleiding, de wijziging van de openingstijden 

loketten Wmo en de aanpak van de informatieve 

huisbezoeken onder 80-jarigen. 

De Wmo-raad adviseerde het college  

ongevraagd over: 

  Het (landelijk) ontwikkelen van een uniforme  

beoordelingssystematiek en –indicatoren  

t.b.v. jeugdzorg

  Doelgroepenvervoer

  Onafhankelijke cliëntondersteuning bij aanvragen 

maatwerkvoorziening op basis van de Wmo

  Verbeteren toegankelijkheid trottoirs langs  

de zojuist geherstructureerde Vogelenzangseweg 

De Wmo-raad heeft zich in 2018 regelmatig laten 

bijscholen en actief deelgenomen aan studiebijeen-

komsten. Ook verkende de Wmo-raad het sociaal 

domein middels werkbezoeken. Zij bezochten  

de nieuwe locatie van Zorgbalans op het terrein  

van GGZ Ingeest, het werk/dagbestedingsproject  

‘Vorm op maat’ en het dorpshuis Vogelenzang waar  

zij in gesprek gingen met betrokkenen van  

het project ‘Vitaal Vogelenzang’.. 

Toezicht

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 gemeente Heemstede –  

opdracht verleend aan Bureau Facit. In 2018 is  

er een toezichtkader opgesteld: deze bevat  

de spelregels waarbinnen het toezicht plaatsvindt.  

Dit kader is gedeeltelijk bepaald door de Wmo  

en gedeeltelijk op basis van de gestelde kwaliteitseisen 

in de overeenkomsten met aanbieders.

JEUGD
Centrum voor Jeugd en Gezin (materiële uitgaven)
Deze post is volledig bestemd en gebruikt voor  

de faciliteiten in het gebouw Dennenweg 15  

(alarminstallatie, Internet, wifi, schoonmaak, koffie-  

en theevoorziening, incidenteel georganiseerde  

dagen, enz.). In 2019 wordt een voorstel gedaan  

hoe de logistiek en faciliteiten in de Dennenweg m.b.t. 

huurders en gebruikers georganiseerd gaat worden.  

Dit is nodig omdat de gemeente met het uitbesteden 

van de CJG taken aan het CJG Kennemerland  

niet meer zelf dagelijks aanwezig is in het gebouw.

Centrum voor jeugd en Gezin (toegangstaken)
In 2017 verscheen het rapport doorontwikkeling  

CJG Bloemendaal, daarin stond een analyse van  

de knelpunten in het toenmalig functionerend  

CJG, aangevuld met aanbevelingen en scenario’s  

van doorontwikkeling. Na doorlopend onderzoek  

is eind 2018 besloten CJG Bloemendaal onder  

te brengen bij CJG Kennemerland.

In 2018 is er extra inzet geweest van zowel  

Wij Heemstede (inhoudelijke coördinatie CJG) als  

de Opvoedpoli (extra uren inzet CJG). Ook is er in  

2018 een extra factuur inzet Kenter Jeugdhulp in 2017 

voldaan. De extra inzet maakt deel uit van de  

overschrijding op deze post.

Preventief jeugdbeleid 
Onder dit budget vallen de volgende uitgaven:

  Vergoeding aan basisscholen en scholen  

voor voortgezet onderwijs in het kader  

van preventief jeugdbeleid (€ 1.000 per basisschool 

en € 3.000 per VO-school)

  Kosten periodiek cliënt ervaringsonderzoek jeugd 

  Advies Nederlands Jeugdinstituut (NJI)  

m.b.t. preventie c.q. preventiematrix

  Groepstrainingen op basisscholen en scholen  

voor voortgezet onderwijs door OOK Pedagogische 

Expertise groep. In 2018 heeft een aantal extra 

trainingen plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot  

een overschrijding. 

Jeugd algemeen
De raming heeft (alleen) betrekking op kapitaallasten 

en gemeentelijke heffingen voor een gemeentelijk 

(scouting) gebouw. De overschrijding heeft betrekking 

op een (niet geraamde) verstrekking van een 

onderwijs-zorgbudget. 
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MEE & De Wering

Deze organisatie werkt o.a. in/vanuit het Wmo-loket. 

Missie van de organisatie is om cliënten te onder-

steunen in het zelfstandig en volwaardig meedoen in 

de maatschappij. Zij ondersteunen cliënten met 

  zelfredzaam zijn

  deel te nemen aan de samenleving

  grip op hun leven (terug) te krijgen

  hun wensen en ambities te realiseren

Cliënten zijn mensen die (tijdelijk) ondersteuning  

nodig hebben om hun leven naar eigen wens vorm  

te geven. Er kan sprake zijn van een beperking, 

schulden, armoedesituatie of andere reden waardoor 

meedoen niet mogelijk is. Iedereen die ondersteuning 

nodig heeft om zijn leven (weer) op de rit te krijgen  

kan bij Mee & De Wering terecht. Ook het netwerk  

van cliënten zoals gezinsleden, familie, vrienden  

of collega’s ondersteunen zij. Zij kunnen advies  

of praktische ondersteuning krijgen om iemand  

verder te helpen of om hun taak als mantelzorger  

uit te kunnen voeren.

Wmo loket
Het Wmo-loket Bloemendaal (locaties Bloemendaal, 

Bennebroek en Vogelenzang), verzorgt de brede 

adviesfunctie op het gebied van welzijn en zorg en is de 

toegang voor meldingen en aanvragen in het kader 

van de Wmo. 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 intergemeentelijke afdeling 

sociale zaken (IASZ) draagt zorg voor de administra-

tieve processen: 

  het opstellen van beschikkingen, 

  het aanmelden van cliënten bij zorgaanbieders, 

  het aanmelden bij de Sociale Verzekeringsbank voor 

de verstrekking van een persoonsgebonden budget, 

  het aanmelden bij het CAK ten behoeve van de 

vaststelling van de eigen bijdrage 

  de betalingen na controle van de facturen. 

In het Wmo-loket participeren medewerkers van de IASZ, 

Welzijn Bloemendaal, MEE, 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. Binnen het 

Wmo loket biedt MEE de onafhankelijke 

cliëntondersteuning.

In 2018 zijn er in totaal 658 nieuwe meldingen 

(hulpvragen) behandeld, waarvan in 474 gevallen 

sprake is van een advies voor een maatwerkvoorzie-

ning en in 126 gevallen heeft de melding niet geleid tot 

een maatwerkvoorziening omdat een andere oplossing 

gevonden is. Daarnaast zijn er nog ruim 58 meldingen 

ingetrokken vanwege diverse redenen hebben er 330 

herindicaties plaatsgevonden.

Samenvattend financieel overzicht Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Centrum voor Jeugd en Gezin (materiele uitgaven) €44.845 €46.422

Centrum voor Jeugd en Gezin (toegangstaken etc.) €286.471 €326.457

Preventief jeugdbeleid €108.436 €142.920

Maatschappelijke ondersteuning €151.103 €129.869

Wmo-loket (Welzijn Bloemendaal) €151.877 €102.464

Jeugd algemeen €11.855 €27.726

4. TAAKVELD WIJKTEAMS
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Kinderopvang (met een) sociaal medische indicatie 

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 kinderop-

vang is, in geval van geen recht op kinderopvangtoe-

slag, soms een financiële bijdrage van de gemeente 

mogelijk. Het doel is ondersteuning van ouders bij 

opvoeding en verzorging van hun kind(eren). In 2018 

hebben 2 ouders gebruik gemaakt van de SMI-regeling 

en een vergoeding gekregen. De ouders zijn onder-

steund bij de opvoeding van hun kinderen en kunnen 

dit met deze ondersteuning zelfstandig blijven doen.

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 2018 aan 165 personen incidentele 

bijzondere bijstand verstrekt en aan 55 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. 

Schuldhulpverlening heeft als doel het voorkomen  

en verhelpen van problematische schulden. In totaal 

hebben 56 Bloemendaalse huishoudens in 2018  

een vorm van schuldhulpverlening gehad. 

Minimabeleid 
Via het minimabeleid komen inwoners met weinig 

inkomen en vermogen in aanmerking voor  

vergoedingen voor bijvoorbeeld sport of cultuur.  

Voor kinderen is er daarnaast een regeling voor  

schoolkosten, 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: 

  84 kinderen voor schoolkosten (77 in 2017)

  82 kinderen voor maatschappelijke participatie  

(87 in 2017)

  96 volwassenen voor maatschappelijke participatie 

(99 in 2017)

  26 kinderen voor de aanschaf van een computer  

(25 in 2017)

  20 kinderen voor de fietsregeling (19 in 2017)

  122 personen voor de kosten van een aanvullende 

ziektekostenverzekering (129 in 2017)

Armoedebeleid 
Het rijk stelt voor een periode van 3 jaar (2018-2020) 

incidentele middelen beschikbaar voor het voorkomen 

van schulden en de bestrijding van armoede – in het 

bijzonder onder kinderen. De feitelijke uitgaven zijn 

onder schuldhulpverlening en minimabeleid (zie de 

voorgaande posten) verantwoord.  

Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ, BBA starters 
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 2018 hebben gemiddeld 233 inwoners per maand 

een uitkering ontvangen op grond van de 

Participatiewet, IOAW of IOAZ. Zesendertig uitkeringen 

zijn beëindigd omdat mensen werk hebben gevonden 

(vorig jaar vijfentwintig).

Inkomensvoorzieningen BBZ 
Het gaat hier om een regeling voor (startende)  

zelfstandigen. 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 2018 zijn  

5 inwoners van Bloemendaal geholpen bij het opzetten, 

beëindigen of voortzetten van hun onderneming.

Inkomensvoorzieningen overig
Werkplein en Divosa benchmark

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.

5. TAAKVELD INKOMENSREGELINGEN
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Fraudebestrijding
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.

Samenvattend financieel overzicht Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ, BBZ starters
Raming lasten: € 2.890.000
Raming baten: € 2.728.000 -/-

€162.000 € 927 -/-

Inkomensvoorzieningen BBZ
Raming lasten: € 125.000
Raming baten: € 125.000 -/-

€0 €4.934

Inkomensvoorzieningen overig
Werkplein + Benchmark Divosa: € 15.000
Kinderopvang sociaal medische indicatie: € 21.000

€36.000 €18.933

Bijzondere bijstand 
Raming lasten: € 260.000
Raming baten: € 40.000 -/-

€220.000 €176.657

Schuldhulpverlening €50.000 €68.139

Minimabeleid €175.000 €110.620

Armoedebeleid (alg. uitk.) €20.969 €0

Fraudebestrijding €25.000 €24.309

5. TAAKVELD INKOMENSREGELINGEN
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Begeleide participatie 
Het gaat om kosten voor de sociale werkvoorziening. 

De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is bedoeld  

voor mensen die door een lichamelijke, psychische  

of verstandelijke handicap niet onder normale omstan-

digheden 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 2018 werkten er 33 personen  

in een Wsw-dienstbetrekking. 

De rijksvergoeding voor deze voorziening (ruim  

€ 800.000) maakt onderdeel uit van de Integratie 

Uitkering Sociaal Domein (IU-SD). Deze vergoeding 

(heeft ook betrekking op de Jeugdwet en de Wmo) 

wordt verantwoord op Programma 0 (Algemeen  

bestuur en organisatie) en wordt daarom in dit verslag 

buiten beschouwing gelaten. Met ingang van 2019 

wordt 90% van de vergoeding IU-SD overgeheveld  

naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

Participatiewet re-integratie
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-integratie-activiteiten hebben ertoe geleid  

dat uitkeringsgerechtigden een (parttime) baan 

hebben gevonden en minder of niet uitkerings-

afhankelijk zijn geworden. In Bloemendaal zijn er  

36 uitkeringen beëindigd omdat er werk is gevonden. 

Daarnaast zijn er 70 mensen in Bloemendaal  

met parttime werk naast de uitkering.

Individuele studietoeslag participatie 
Het betreft een wettelijke regeling voor financiële steun 

aan studenten met een arbeidshandicap/beperking, 

zodat zij een studie kunnen volgen. Er zijn in 2018 geen 

aanvragen voor individuele studietoeslag ontvangen 

en dus geen uitgaven gedaan. 

Lasten educatie 
In 2018 zijn op deze post geen uitgaven gedaan. 

6. TAAKVELDEN BEGELEIDE PARTICIPATIE EN ARBEIDSPARTICIPATIE 

Samenvattend financieel overzicht taakvelden begeleidende participatie en arbeidsparticipatie

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Begeleide participatie € 860.449 € 833.026

Participatiewet Re-integratie 
Totaal lasten: € 209.000  
Totaal baten: € 72.000

€ 137.000 € 142.577

Individuele studietoeslag participatie € 16.215 € 0

Lasten educatie € 13.000 € 0
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Rolstoelen 
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 andere vervoersvoorzieningen heeft de gemeente 

een contract met Hulpmiddelencentrum.  

De voorzieningen worden gehuurd en in bruikleen 

verstrekt. Doel van de verstrekking is het oplossen  

van verplaatsingsproblemen in de woning en 

daarbuiten. In 2018 waren er in totaal 246 (elektrische) 

rolstoelen, 46 fietsen, 83 scootmobielen, 2 buggy’s,  

1 handbike en 1 aangepaste auto in bruikleen.

Vervoersvoorzieningen 
Als het verplaatsen op de lange afstand met  

openbaar vervoer, fiets of auto door beperkingen  

niet mogelijk is, kan het collectief vervoer (RegioRijder) 

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  

899 personen gebruik maken van het collectief vervoer. 

Een beperkt deel daarvan is actief reizend. 

In 2018 zijn er 192 nieuwe vervoerspassen toegekend.

Woonvoorzieningen
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, toiletten, badkamervoorzieningen en  

drempelhulpen. Een aantal voorzieningen wordt  

in bruikleen verstrekt. In het andere geval wordt  

een tegemoetkoming in de kosten uitgekeerd.  

In 2018 waren er in totaal 136 woonvoorzieningen  

in bruikleen, voornamelijk trapliften. 

Vervoersvoorzieningen adviezen/parkeerkaarten 
IASZ verzorgt de verstrekking van gehandicapten-

parkeerkaarten en het geven van advies met  

betrekking tot de aanvraag voor een gehandicapten-

parkeerkaart of -plaats. Een aanvraag wordt  

altijd beoordeeld door een keuringsarts.  

In 2018 zijn er 80 aanvragen voor een parkeerkaart 

toegekend en 10 afgewezen. 

Eigen bijdragen Wmo-voorzieningen  
(vervoers- en woonvoorzieningen)
Aan eigen bijdragen is € 25.818 ontvangen, hetgeen 

minder is dan 60% van de geraamde opbrengst.  

Dit in lijn met de afgelopen jaren. De inning van  

de eigen bijdrage loopt via het Centraal 

Administratiekantoor (CAK). Als gevolg van de invoering 

van het abonnementstarief zullen de opbrengsten  

de komende jaren verder dalen. De raming wordt 

daarom structureel verlaagd. 

7. TAAKVELD MAATWERKVOORZIENINGEN 18+

Samenvattend financieel overzicht Taakveld maatwerkvoorzieningen 18+

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Rolstoelen €227.000 €174.457

Vervoersvoorzieningen €400.000 €378.216

Woonvoorzieningen €227.000 €148.918

Vervoersvoorzieningen adviezen/parkeerkaarten €17.000 €11.300

Eigen bijdragen Wmo-voorzieningen € 44.000 -/- € 25.818 -/-
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Algemene voorzieningen
Op deze post zijn in 2018 de volgende uitgaven gedaan:

  Externe ondersteuning bij project  

‘vernieuwing dagbesteding en individuele begelei-

ding binnen Bloemendaal’

  Redigeren teksten beleidsplan sociaal domein 

2019-2022 

Begeleiding (ZIN + PGB)
Het gaat hier om het ondersteunen van personen  

met beperkingen op het vlak van zelfregie op  

het dagelijks leven. De begeleiding bestaat uit  

het aanleren van vaardigheden of activiteiten, gericht 

op bevordering of behoud van de zelfredzaamheid  

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 individuele- en groepsbegeleiding. 

De inzet wordt bepaald door de afweging wat zorg -

inhoudelijk het meest doelmatig is. In 2018 ontvingen 

152 mensen groepsbegeleiding (dagbesteding)  

en 186 mensen individuele begeleiding. 

Tot en met 2018 werd dit product op basis van prijs  

x aantal gefinancierd. Met ingang van 2019 valt deze 

vorm van ondersteuning voor een groot deel onder  

de “subsidieverordening specifieke doelgroepen 

Bloemendaal”. Op deze manier hebben de aanbieders 

de mogelijkheid om de zorg beter af te stemmen  

op de cliënt, worden de administratieve lasten verlicht 

en is de drempel voor cliënten lager om deel te nemen.

Uitgaven in kader Wtcg
Voor inwoners die hoge ziektekosten hebben door 

chronische ziekte of handicap is er een regeling  

voor tegemoetkoming van deze kosten. Deze bijdrage  

is voor 2018 bepaald op € 385 per persoon.  

De aanvraagtermijn voor een vergoeding voor het jaar 

2018 staat open tot 1 juli 2019. Dit betekent dat op  

dit moment nog geen (volledige) informatie bekend is 

over de verstrekkingen met betrekking tot het jaar 2018.

Tot 1 maart 2019 zijn er 55 aanvragen geweest waarvan 

er 50 zijn toegekend en 5 zijn afgewezen. 

Stelpost nog te verdelen lasten Wmo 
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 2018 is een geraamd 

budget van € 71.838 onbesteed gebleven. De Jeugdwet 

kent een vergelijkbare stelpost.

Huishoudelijke hulp (ZIN + PGB)
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 boodschappen  

en/of maaltijden;

  het beschikken over een schone was; 

  het verzorgen van kinderen die tot  

het gezin behoren en thuis wonen.

In 2018 ontvingen 454 personen huishoudelijke  

ondersteuning (met begeleiding).

Sinds 1 januari 2018 zijn 14 partijen gecontracteerd  

die huishoudelijke ondersteuning bieden. Er wordt  

op basis van resultaat gefinancierd: vooraf wordt via 

het Wmo loket bepaald welk resultaat behaald dient  

te worden en wordt aangegeven welke activiteiten  

met welke frequentie dienen te worden uitgevoerd. 

Vervolgens maakt de aanbieder met de cliënt nadere 

afspraken over de inzet die zal worden geleverd om  

te komen tot het resultaat. De aanbieder ontvangt  

een vast bedrag per periode (week). 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 
Deze regeling biedt de mogelijkheid mantelzorgers 

tegen een beperkte vergoeding huishoudelijke  

ondersteuning aan te bieden. Zij kunnen hun mantel-

zorgtaak daardoor beter volhouden. Mantelzorgers  

die in Bloemendaal wonen en geregistreerd staan  

bij de lokale ondersteunings-organisatie (Tandem) 

komen voor deze regeling in aanmerking. Daarnaast 

biedt deze regeling mensen met een Wmo indicatie  

de mogelijkheid om extra huishoudelijke ondersteuning 

te kopen. Het gaat daarbij om taken die niet vanuit  

de reguliere huishoudelijke hulp geboden wordt door 

de aanbieders, zoals bijvoorbeeld een grote  

schoonmaak, ramen lappen, etc. De eigen bijdrage  

is voor zowel de cliënten als mantelzorgers € 7,50.  

De gemeente vult het tarief voor de zorgaanbieder aan. 

In 2018 hebben 23 cliënten en 31 mantelzorgers  

gebruik gemaakt van deze regeling.  

Het totaal      bedrag dat in 2018 is besteed aan  

deze regeling bedraagt ruim € 53.000. 

Met ingang van 2018 is de maatwerkvoorziening 

Huishoudelijke ondersteuning zodanig ingekocht  

dat de cliënt in de huishoudelijke werkzaamheden  

nog beter ondersteund wordt dan daarvoor het geval 

was. Het college heeft daarom besloten de regeling 

voor cliënten, in het kader van een zorgvuldige 

overgang, alleen nog in 2018 voort te zetten.  

Dat betekent dat per 1 januari 2019 alleen mantel-

zorgers een beroep kunnen doen op deze regeling. 

Maatschappelijke opvang/ 
vrouwenopvang/begeleid wonen 
Maatschappelijke opvang en vrouwen opvang  

wordt nog tot 1 januari 2021 onder regie  

van centrumgemeente Haarlem uitgevoerd.  

Het betreft het opvangen van daklozen. 

Ook beschermd wonen is nog tot 1 januari 2021 een 

taak en verantwoordelijkheid van centrum gemeente 

Haarlem. Elke 6 weken vindt er een regionaal overleg 

Opvang, Wonen en Herstel plaats. Tijdens dit overleg 

worden onder andere landelijke en regionale ontwikke-

lingen besproken alsmede nieuwe initiatieven. In 2018 

was de doeluitkering die Haarlem kreeg voldoende.  

De regiogemeenten hoefden niet bij te dragen. 

8. TAAKVELD MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

36 37



Eigen bijdragen maatwerkdienstverlening 
(begeleiding + hulp bij het huishouden) 
Aan eigen bijdragen is € 262.556 ontvangen,  

hetgeen minder is dan 50% van de geraamde 

opbrengst. Dit in lijn met de afgelopen jaren.  

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int  

en bepaalt de hoogte van de eigen bijdragen.  

Als gevolg van de invoering van het abonnements - 

tarief zullen de opbrengsten de komende jaren  

verder dalen. De raming wordt structureel verlaagd. 

 

Samenvattend financieel overzicht Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Huishoudelijke hulp €1.084.345 €874.823

Huishoudelijke hulp toelage €43.793 €53.149

Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang/beschermd Wonen €60.000 €0

Algemene voorzieningen €32.100 €14.170

Begeleiding €870.143 €1.058.277

Uitgaven in kader Wtcg €117.488 €39.655

Stelpost nog te verdelen lasten Wmo €71.838 €0

Eigen bijdragen huishoudelijke maatwerkdienstverlening € 570.000 -/- € 262.556 -/-

8. TAAKVELD MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
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Jeugdzorg: Landelijk Werkende Instellingen 
Deze post gaat over jeugdhulp die zó specialistisch  

is dat er landelijk maar één of enkele aanbieders  

zijn die het betreffende product aanbieden. De VNG 

sluit namens alle gemeenten raamcontracten met 

dergelijke aanbieders. Gemeenten worden geacht  

voor deze post ongeveer 4% van het totaal beschikbare 

rijksbudget uit te trekken. Er wordt met elke gemeente 

rechtstreeks, op basis van werkelijk ingezette jeugdhulp, 

afgerekend. In 2018 zijn facturen van de volgende  

5 landelijk werkende instellingen ontvangen:

  Ambulatorium Leiden

  Rivierduinen

  Nederlands Kenniscentrum Chronische 

Vermoeidheid Nijmegen

  Leo Kannerhuis (centrum voor autisme)

  AMC Amsterdam

Stelpost ‘nog te verdelen lasten’
Indien het rijksbudget wordt aangepast (gemeenten 

ontvangen hierover enkele malen per jaar bericht)  

– dan wordt het verschil (positief dan wel negatief) 

tussen het oude en nieuwe bedrag in eerste aanleg  

op deze (stel)post geboekt. Besluitvorming over  

de eventuele inzet vindt op een later moment plaats.  

In 2018 is een budget van ca. € 70.000 niet besteed  

(= onverdeeld gebleven). De Wmo kent een  

Vergelijkbare stelpost. 

Aandeel in kosten regionale projecten 
In 2018 is bijgedragen aan de kosten van de  

volgende (boven)regionale projecten/voorzieningen:

  Diverse in regioverband georganiseerde 

netwerkbijeenkomsten

  Pilot Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)  

kindermishandeling en huiselijk geweld

  Extern advies inzake borging functies 

Jeugdbescherming en -Reclassering 

  Inhuur extra kracht i.v.m. opstellen  

overeenkomsten Wmo en Jeugdwet.

MensCentraal/iSamenleving
Er werd sinds de invoering van de Jeugdwet met  

Mens Centraal gewerkt. Mens Centraal is een digitaal 

systeem ten behoeve van het oplossen van sociaal 

maatschappelijke vraagstukken. 

Mens Centraal voldeed niet aan de wensen van  

de gebruikers (CJG en Wmo consulenten): het heeft 

geen managementfunctie, is niet gebruiksvriendelijk 

genoeg en het sloot niet aan op het digitale systeem 

voor de betaling van toegepaste zorg. Daarom is er  

op basis van een pakket van eisen gekozen voor  

een ander systeem, namelijk iSamenleving Regie. 

iSamenleving is een ondersteunend en gebruiks-

vriendelijk systeem dat er voor zorgt dat de (hulp)vraag, 

de interventies en de financiële afhandeling integraal 

kan worden gedaan. Hierdoor is er een vermindering 

van administratie, een waarborg van de juiste 

gegevens door koppeling en kan er tijdig gesignaleerd 

en behandeld worden. Er ontstaat een integraal klant-

beeld die de voortgang en status bijhoudt van acties.

Jeugdzorg: Zorg In Natura 
Zorg in natura is jeugdhulp geleverd door de door  

de (regionale) gemeente(n) gecontracteerde  

zorg  aanbieders, waarbij cliënten keuzevrijheid wordt 

geboden. Het gaat totaal om ruim 50 aanbieders.  

Het doel van de ondersteuning, hulp en zorg aan 

jeugdigen (en ouders) bij opgroei- en opvoed-

problemen, psychische problemen en stoornissen is om 

kinderen/jongeren veilig en gezond te laten opgroeien. 

Ten opzichte van 2017 zijn de uitgaven op dit  

onderdeel met ruim € 1 mln. toegenomen  

en is sprake van een overschrijding met ongeveer 

hetzelfde bedrag. Er wordt een onderzoek ingesteld 

naar de achtergronden/oorzaken. De 5 grootste 

aanbieders (in lasten) zijn:

  Kenter jeugdhulp

  Stichting Jeugd en Gezinsbeschermers

  Opvoedpoli

  Lijn 5

  Parlan 

Deze 5 aanbieders factureerden ongeveer 70% van de 

totale lasten. Kenter had het grootste aandeel. In 2018 

hebben ruim 500 unieke cliënten jeugdhulp ontvangen. 

Dat is een substantiële stijging ten opzichte van 2017.

Jeugdzorg: Persoonsgebonden budgetten 
Op grond van de Jeugdwet kan een individuele  

Jeugdhulpvoorziening (met uitzondering van jeugd-

bescherming en – reclassering en jeugdzorgplus) 

worden verstrekt in de vorm van een persoons-

gebonden budget (PGB). Een PGB 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 wil krijgen en koopt deze zorg zelf in. 

De uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten 

gebeurt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  

Er is in 2018 ongeveer 15x een PGB verstrekt.  

De totale uitgaven aan persoonsgebonden budgetten 

liggen iets onder het niveau van 2017. 

Jeugdzorg: Vrij gevestigden en groepspraktijken
Binnen de Jeugd-GGZ zijn er veel vrijgevestigde  

individuele beroepsbeoefenaren. Elk afzonderlijk 

verlenen zij aan een beperkt aantal cliënten jeugdhulp. 

Gezamenlijk gaat het om een behoorlijk deel  

van de totale Jeugd-GGZ. Van ruim 50 vrij gevestigden 

zijn met betrekking tot 2018 facturen ontvangen/

geboekt. De in 2017 ingezette tendens van hogere 

uitgaven m.b.t. deze groep van hulpverleners heeft  

zich in 2018 voortgezet. 

9. TAAKVELD MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
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Verbeterpunten sociaal domein 
Op deze post zijn de volgende lasten geboekt:

  Kosten (vervolg)onderzoek knelpunten  

Centrum voor Jeugd en Gezin

  Extra personele inzet Centrum Jeugd en gezin, 

waaronder coördinatie en aansturing  

Jeugd Hulp Team (JHT)

  Extra personele inzet Wmo-loket

Crisisvoorzieningen en debiteuren jeugdhulp 
(samenvoegen onder ‘overige uitgaven’)
De lasten betreffen:

  Kosten overeenkomst met Vereniging 

Gehandicaptenzorg Utrecht inzake Crisisregeling 

jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 

(JLVB);

  Aanvullende kosten regionale crisisregeling

  Afrekening debiteuren 

9. TAAKVELD MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

Samenvattend financieel overzicht Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Jeugdzorg: Zorg In natura €1.396.562 €2.336.960

Jeugdzorg: Persoonsgebonden budgetten €131.420 €97.201

Jeugdzorg: Vrij gevestigden en groepspraktijken €275.000 €486.721

Jeugdzorg: Landelijk Werkende Instellingen €50.960 €9.979

Stelpost nog te verdelen lasten €70.633 €0

Aandeel in kosten regionale projecten €10.000 €14.083

MensCentraal/iSamenleving €20.000 €31.694

Verbeterpunten sociaal domein €79.000 €88.267

Crisisvoorzieningen €0 €2.051

Jeugdhulp debiteuren €0 €3.649
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Overige uitgaven volksgezondheid
Vanuit deze post is o.a. de bestrijding van de eiken-

processierups betaald. In 2018 was de eikenprocessie-

rups voor het eerst in Bloemendaal actief. Er zijn  

op 2 locaties 3 nesten verwijderd. In de regio neemt  

de overlast langzaamaan toe. Het is bijna zeker  

dat de komende jaren meer nesten van de eiken-

processierups in Bloemendaal komen. Aangezien  

het een probleem voor de volksgezondheid is,  

wordt hier adequaat door de gemeente  

op gereageerd en worden de nesten bestreden. 

Tevens zijn uitgaven gedaan in het kader van onder-

houd automatische externe defibrillatoren (AED)

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Kennemerland
De uitgaven betreffen de subsidie aan 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Kennemerland (JGZ). 

JGZ-ZK voert de gezondheidszorg uit voor kinderen van 

0-4 jaar in de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland. 

Gemeenten stellen subsidies beschikbaar teneinde  

JGZ in staat te stellen deze taken uit te voeren. 

Veiligheidsregio Kennemerland  
(onderdeel gezondheidszorg)
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 jeugdgezond-

heidszorg (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, signa-

leren 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.

10. VOLKSGEZONDHEID

Samenvattend financieel overzicht Taakveld Volksgezondheid

Post Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Overige uitgaven volksgezondheid €14.698 €2.097

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Kennemerland €331.111 €341.560

Bijdrage Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland (Onderdeel gezondheidszorg) €389.000 €409.581
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 Per 1 januari 2015 zijn drie decentralisaties  

doorgevoerd: een aantal taken is naar de Wmo  

overgeheveld, daarnaast werden gemeenten  

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet 

en de Participatiewet. De uitvoering van  

de Participatiewet is de verantwoordelijkheid van  

de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ).  

De IASZ fungeert daarnaast als back-office  

(voor zowel Bloemendaal als Heemstede) m.b.t.  

de uitvoering van de Wet maatschappelijke  

ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. 

Per 2015 is ook de egalisatiereserve sociaal domein 

ingesteld. In de periode 2015-2017 gerealiseerde  

onder- en overschrijdingen (alleen met betrekking  

tot de per 2015 gedecentraliseerde taken; de reserve 

heeft dus geen betrekking op alle onder  

het Programma sociaal vallende baten en lasten)  

zijn in de reserve gestort. Eind 2017 is sprake van  

een positief saldo (zie hierna). 

In 2018 hebben twee onttrekkingen plaatsgevonden: 

  In verband met aanpassing van het Dorpshuis 

Vogelenzang ten behoeve van Wmo-activiteiten

  In verband met een storting in het 023 Steunfonds  

Onder voorbehoud van overeenkomstige vaststelling 

door de gemeenteraad hieronder een beeld van  

het (vermoedelijk) verloop van de reserve in 2018. 

De onttrekking aan de reserve ad € 837.141 houdt 

nagenoeg volledig verband met de overschrijding  

op de kosten van jeugdhulp in 2018.

NB bij de vaststelling van de begroting 2019 is resp.  

€ 110.000 (dienstjaar 2019) en € 106.470 (dienstjaar 

2020) onttrokken aan de reserve. Hiermee worden  

o.a. de extra uitgaven voortvloeiend uit  

het beleidsplan sociaal domein 2019-2022 gedekt.  

Dit plan is in de vergadering van april 2019 door  

de gemeenteraad vastgesteld.  

11. VERLOOP RESERVE SOCIAAL DOMEIN 

R E L E VA N T E  B I J L AG E N/D O C U M E N T E N

Het (vermoedelijk) verloop van de reserve in 2018

Beginstand 2018  € 1.051.795

Bij: storting resultaat 2017  € 502.082

Af:  onttrekking i.v.m. aanpassing Dorpshuis 
Vogelenzang:

 € -/- 95.000   

Af: onttrekking i.v.m. 023 Steunfonds  € -/- 20.000

Af:  onttrekking resultaat programma  
sociaal domein 2018

 € -/- 837.141 
(voorlopig)

Saldo reserve na onttrekking 2018  € 601.736
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