
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 24 juni 2008 
Naam opsteller : Martine Helmstrijd 
Informatie op te vragen bij : Martine Helmstrijd 
Portefeuillehouders : Adri Plomp 
 
Onderwerp: Regionale aanpak Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - In te stemmen met het voorstel van het Portefeuillehoudersoverleg Zorg 

Noord-Kennemerland om ten aanzien van Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9 
in 2008 in te zetten op:  
 
1. Het redigeren van een regionaal ambitieplan, waarin minimaal de 

volgende acties worden uitgewerkt en opgenomen: 
- het verbeteren van de samenwerking c.q. integratie van        
  meldpunten; 
- het wegnemen van knelpunten in de ketenaanpak; 
- het ontwikkelen van een goede monitor voor (OGGZ-)gegevens; 
- het totstandkomen van een samenhangend regionaal  
  preventieplan. 

 
2. Het tegengaan van het tekort aan woonvormen voor bijzondere 

doelgroepen, door in alle gemeenten van Noord-Kennemerland 
(maximaal) 5% van het vrijkomend woningaanbod aan te wenden 
voor bijzondere doelgroepen. 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Sinds de invoering van de Wmo zijn gemeenten verplicht om beleid te ontwikkelen ten 
aanzien van maatschappelijke opvang (prestatieveld 7), openbare geestelijke 
gezondheidszorg (prestatieveld 8) en ambulante verslavingszorg (prestatieveld 9).  
Aangezien er bij deze prestatievelden sprake is van gemeentegrensoverschrijdende 
problematiek is regionaal afgesproken om waar mogelijk samen op te trekken. 
 
Aan SGBO is de opdracht verstrekt om het aanbod op de drie prestatievelden in regio 
Noord-Kennemerland te inventariseren en aan de hand hiervan aanbevelingen te doen voor 
een succesvolle regionale aanpak. Het rapport ‘Regionale en lokale opgave Wmo 
prestatievelden 7, 8 en 9’ is het resultaat. 
 
Het rapport is op 28 november 2007 besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Zorg 
Noord-Kennemerland (PONK), die het als een waardevol richtsnoer voor toekomstig beleid 
en handelen heeft geaccepteerd. Op basis van de aanbevelingen uit het rapport, stelt het 
PONK voor om in 2008 in te zetten op: 
 
- Het redigeren van een regionaal actieplan, waarin minimaal de volgende acties worden 

uitgewerkt en opgenomen: 
- het verbeteren van de samenwerking c.q. integratie van meldpunten; 
- het wegnemen van knelpunten in de ketenaanpak; 
- het ontwikkelen van een goede monitor voor (OGGZ-)gegevens; 
- het totstandkomen van een samenhangend regionaal preventieplan. 
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- Het tegengaan van het tekort aan woonvormen voor bijzondere doelgroepen, door in alle 

gemeenten van Noord-Kennemerland (maximaal) 5% van het vrijkomend woningaanbod 
aan te wenden voor bijzondere doelgroepen. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Door in te stemmen met het voorstel van het PONK, spreekt de raad de intentie uit om het 
beleid ten aanzien van de Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9 regionaal vorm te geven en uit te 
voeren en besluit het, vooruitlopend hierop, om het beleid ten aanzien van woonvormen 
voor bijzondere doelgroepen regionaal gelijk te trekken. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Alle gemeenten van regio Noord-Kennemerland hebben met de beslissing van de raad van 
doen. Het regionaal vormgeven en uitvoeren van het beleid ten aanzien van Wmo-
prestatievelden 7, 8 en 9 kan immers alleen doorgang vinden, als alle gemeenten van 
Noord-Kennemerland dit als intentie uitspreken.  
  

5. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Het regionaal ambitieplan ten aanzien van Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9 wordt in 2008 
geredigeerd. Zodra deze beschikbaar is, wordt het ter vaststelling naar de raad verzonden. 
 

6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. 
 

7. Waarom moet de raad dit besluit nemen? 
Om zo de intentie uit te spreken om het beleid ten aanzien van de Wmo-prestatievelden 7, 8 
en 9 regionaal vorm te geven en uit te voeren en, vooruitlopend hierop, het beleid ten 
aanzien van woonvormen voor bijzondere doelgroepen regionaal gelijk te trekken.  

 
 
Bijlagen:   
- Rapport ‘Regionale en lokale opgave Wmo-prestatievelden 7, 8 en 9 in Noord-

Kennemerland’ 
 
 
 
Bergen,   
 
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     mr. A. Ph. Hertog, 
Secretaris      burgemeester 


