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Inleiding 
Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief Sociaal Domein van 2018, waarin wij u op de hoogte 
brengen van de lopende zaken.  
 
In deze uitgave informeren wij u over: 

 VakantieFun voor kinderen met jeugdhulp 

 ‘Appeltje Eitje-café’ Heiloo 

 Jeugdhulptarieven definitief 

 Heiloo start samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur 

 Hoe spelen we beter in op behoeften van jongeren in armoede? 

 Eigen bijdrage  

 Pilot Beschermd Thuis  
 
 

. 
VakantieFun voor kinderen met jeugdhulp 

Voor kinderen met een zorgindicatie in het GGZ-spectrum (en hun ouders/verzorgers) 
organiseert Sport Z voor de gemeenten van Regio Alkmaar, het sportieve en creatieve 
programma VakantieFUN. De kinderen kunnen nog zeker drie jaar meedoen. Dat hebben de 
colleges van de zeven gemeenten besloten.  

Het is voor ouders/verzorgers vaak een uitdaging om zes weken zomervakantie te 
organiseren voor hun kinderen. Deze uitdaging is nog groter voor een kind met een 
zorgindicatie in het GGZ-spectrum. Er zijn weinig alternatieven voor deze kinderen in de 
vakantie. Maar voor kinderen met een zorgindicatie in het GGZ-spectrum (en hun 
ouders/verzorgers) in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest, 
Langedijk en Heerhugowaard is er nu goed nieuws: Zij kunnen nog zeker drie jaar meedoen 
aan het sportieve en creatieve programma VakantieFUN! En... er volgt zelfs een pilot om het 
programma ook in Herfstvakantie op te zetten. 

Sport-Z organiseert het actieve en creatieve vakantieprogramma ‘VakantieFUN’ voor 
kinderen met een zorgindicatie in het GGZ-spectrum (autisme, ADHD, etc.). Het programma 
is de afgelopen twee jaar als pilot georganiseerd en zo goed ontvangen dat de deelnemende 
gemeenten besloten hebben zich voor langere tijd aan het project te verbinden. Daarmee is 
de komende drie jaar samenwerking tussen de gemeenten en Sport-Z; de organisatie van 
VakantieFUN gegarandeerd.  

Wanneer? 
VakantieFUN 2018 vindt plaats in de eerste vier weken van de zomervakantie (23 juli tot en 
met 16 augustus), op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in sportcomplex De 
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Meent in Alkmaar. Als pilot wordt VakantieFUN dit jaar ook in de Herfstvakantie, op 
woensdag 24 oktober, georganiseerd. 
 
‘Appeltje Eitje-café’ Heiloo 

Op vrijdag 6 april heeft wethouder Elly Beens het eerste ‘Appeltje Eitje-café’ van dit jaar 
geopend. Tijdens het ‘café’ draait het – net als bij de bijeenkomsten in 2017 - om de 
verdeling van € 4.000,- uit het Appeltje Eitje-fonds. De Appeltje Eitje partners verdelen dit 
fonds tijdens de bijeenkomst samen en naar eigen inzicht.  

De partners verdelen (door te ‘stemmen’) het fonds over verschillende activiteiten die zij in 
2018 willen organiseren. Van tevoren zijn alle partners ‘uitgedaagd en uitgenodigd’ door de 
gemeente Heiloo om mee te doen. De activiteiten moeten bijdragen aan: een gezonde 
leefstijl, gericht zijn op inwoners van Heiloo en rekening houden met het thema van 2018 
‘Iedereen doet mee’. 

‘Iedereen doet mee’ in 2018 
Alle organisaties die in de periode 2013-2016 tot Appeltje Eitje-partner zijn benoemd, hebben 
deze titel in 2017 behouden. In januari 2017 besloot het college van Heiloo om het 
programma door te ontwikkelen. In de doorontwikkeling ‘Appeltje Eitje 2017’ hebben de 40 
partners daarom in het begin van 2017 doelstellingen en te behalen resultaten met elkaar 
afgesproken. Ook voor 2018 zet het college het programma voort, maar gaat Appeltje Eitje 
werken met een thema ‘Iedereen doet mee’.  Dat betekent dat er dit jaar speciale aandacht 
is voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een beperking, chronisch zieken of 
bijvoorbeeld eenzame mensen -mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te kiezen 
voor een gezonde leefstijl of ‘mee te doen’ in de samenleving. De partners kunnen in 2018 
hun aanbod en activiteiten voor Appeltje Eitje inrichten naar het thema. In 2018 zijn nieuwe 
partners ook welkom! 

‘Appeltje Eitje’ om te kiezen voor een gezonde leefstijl 
Onder de naam ‘Appeltje Eitje – Gezond voorbeeld Heiloo’ is de gemeente Heiloo in oktober 
2013 gestart met het verzamelen van initiatieven, die bijdragen aan een gezonde leefstijl. 
‘Appeltje Eitje’ is de uitwerking van het lokaal gezondheidsbeleid. Doel van dit beleid is om 
het voor inwoners vanzelfsprekender te maken om voor een gezonde leefstijl te kiezen door 
een omgeving na te streven waarin de gezonde keuze voor de hand ligt. Onder het mom 
‘goed voorbeeld, doet goed volgen’ stimuleert de gemeente organisaties in Heiloo om 
inwoners het goede voorbeeld  te geven ten aanzien van een gezonde leefstijl. 
 
Jeugdhulptarieven definitief 

Op 22 maart deelde de Netwerkorganisatie regio Alkmaar in een informatiebijeenkomst haar 
definitieve jeugdhulptarieven voor 2018 en de jaren erna. De tarieven zijn daarna in de 
colleges van de diverse gemeenten vastgesteld.  

De jeugdhulpaanbieders zijn tevreden over het proces van totstandkoming van de tarieven 
de afgelopen maanden en kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de uitkomsten. In 2017 
stelde de regio Alkmaar reeds tarieven voor jeugdhulp op. Een aantal jeugdhulpaanbieders 
konden zich destijds niet vinden in de hoogte van deze tarieven. Vervolgens heeft de regio 
Alkmaar het eerste kwartaal van 2018 uitgebreid onderzoek gedaan naar de tarieven voor 
ambulante jeugdhulp. Adviesbureau Berenschot is bij dit onderzoek betrokken, als ook de 
aanbieders zelf. Zij hebben inzicht gegeven in hun financiën. De definitieve tarieven zijn 
gepubliceerd op de website van Regio Alkmaar. 
 

 

http://hulpinregioalkmaar.nl/index.php?cID=347
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Heiloo start samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Op 19 april heeft burgemeester Hans Romeyn in de Cultuurkoepel in Heiloo het startsein 
gegeven voor de samenwerking van de gemeente Heiloo met het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur Noord-Holland. Vorig jaar besloot het college van Heiloo om in het kader van 
armoedebestrijding onder kinderen te gaan samenwerken met het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur voor de periode 2017-2020.   

Kinderen van minimagezinnen kunnen meedoen 
Door de samenwerking kunnen kinderen van minimagezinnen in de gemeente Heiloo 
meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Door te sporten of creatief bezig te zijn 
ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting. Het Jeugdfonds 
creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen 
worden van een sportclub of culturele vereniging. Het fonds betaalt de contributie en 
attributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten 
of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.   

Aanmelden via intermediairs 
Uitsluitend intermediairs kunnen kinderen aanmelden bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur: 
professionals uit de zorg- en welzijnssector, zoals huisartsen, jeugdzorg, het maatschappelijk 
werk, maar ook leerkrachten uit het onderwijs of de buurtsportcoach. Zij kunnen een 
aanvraag indienen via de website van het fonds: www.jeugdfondssportencultuur.nl 

Hoe spelen we beter in op behoeften van jongeren in armoede? 

Waaraan hebben jongeren die opgroeien in armoede behoefte, en hoe willen ze daarover 
geïnformeerd worden? Antwoorden en tips hebben we gekregen van de jongeren die in het 
project Speaking Minds daarnaar onderzoek deden.  

‘Meer interactieve communicatie, gerichte voorlichting op scholen, een 
jongerenambassadeur en beter bereikbare, laagdrempelige informatie via 
communicatiekanalen die jongeren gebruiken’ was het antwoord van de 13 jongeren van het 
project Speaking Minds aan de wethouders Sociaal Domein van de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. De wethouders gaven aan dat dat aansluit bij de acties die 
klaarliggen vanuit o.a. de gemeentelijke actieplannen Preventief Jeugdbeleid en 
Minimabeleid en financiële zelfredzaamheid. 
 
Jongeren spreken zelf 
De jongeren die het onderzoek uitvoerden, zijn tweedejaars leerlingen van het Horizon 
College Alkmaar. Sommigen van hen deden dat omdat zij zelf uit een minima-gezin komen, 
anderen deden dat vanuit sociale belangstelling; allen deden het op vrijwillige basis, onder 
de vlag van het project Speaking Minds. De projectleiders begeleidden hen op het gebied 
van achtergrondinformatie over o.a. gemeentelijke procedures en bevoegdheden, 
interviewtechniek en inzet van presentatiemiddelen. 
 
Stem van jongeren in armoede 
Speaking Minds geeft jongeren een stem. Zij denken, beslissen en werken mee als het gaat 
over het armoedebeleid van gemeenten. Deze ‘jongerendenktank’ buigt zich over concrete 
vraagstukken die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting. De adviezen en 
inzichten van jongeren geven gemeenten de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de 
wensen en behoeften van de doelgroep en dus meer resultaat oplevert. 
 
Wat heb je nodig om mee te (blijven) doen? 
De jongeren gingen tussen half februari en medio april aan de slag met twee vragen van de 
vier gemeenten. Bij de vraag ‘Wat heeft een jongere die opgroeit in armoede nodig om mee 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
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te kunnen doen in de maatschappij?’ wilden de gemeenten graag horen of het aanbod van 
de gemeenten hierin toereikend is. Concrete vervolgvraag was hoe de jongeren (het liefst) 
geïnformeerd willen worden over de mogelijkheden die de gemeenten bieden. 

De uitkomsten van het project en hun adviezen presenteerden zij op heel eigen wijze. 
Interactief, met beeldmateriaal, een informatiemarkt en een vlog op 23 april aan de 
wethouders Sociaal Domein van de vier gemeenten. 

Het project Speaking Minds is een initiatief van de organisaties Save the Children, Defence 
for Children en Stimulansz.   
 

Eigen bijdrage 
 
Voor de zomer van 2017 hebben de gemeenteraden de verordening sociaal domein 
vastgesteld en daarmee ook het eigen bijdrage beleid voor Wmo-voorzieningen in de BUCH-
gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat, aanvullend op rijksbeleid, de eigen bijdrage voor 
minima in alle vier de gemeenten is afgeschaft. Daarnaast zijn er aanvullende lokale keuzes 
gemaakt: Bergen heeft de eigen bijdragen voor dagbesteding, begeleiding en respijtzorg 
volledig afgeschaft en Uitgeest heeft dit gedaan voor dagbesteding, begeleiding, respijtzorg 
én huishoudelijke hulp. 
 
Ontwikkelingen: landelijk abonnementstarief vanaf 2019 
Het kabinet heeft in zijn regeerakkoord aangekondigd een abonnementstarief van €17,60 in 
te willen voeren. Dit komt in plaats van de huidige Wmo eigen bijdrage die afhankelijk is van 
het vermogen, inkomen, zorgomvang, leeftijd en huishoudsamenstelling. De bijdrage voor 
Wmo-voorzieningen wordt onafhankelijk van deze factoren. Er gaat dus een maximaal tarief 
van €17,60 per vier weken gelden voor iedereen. Op dit moment wordt het 
abonnementstarief nog nader uitgewerkt, maar uitgangspunt is dat dit per 1 januari 2019 
ingaat.  
 
Wat betekent dit voor het eigen bijdrage beleid in de BUCH-gemeenten? 
Op dit moment lijkt het erop dat gemeenten in 2019 nog steeds bepaalde inkomensgroepen 
en voorzieningen kunnen uitzonderen van het abonnementstarief. De VNG en VWS zijn nog 
in onderhandeling over de uitvoering van het abonnementstarief en raden gemeenten aan 
deze ontwikkelingen even af te wachten voordat men zelf handelt. Om het 
abonnementstarief in te kunnen voeren is een wijziging van de verordening sociaal domein 
nodig, die dan eind 2018 wordt voorgelegd aan de raden.  
 

Pilot beschermd thuis 

In februari is het transitieplan beschermd wonen vastgesteld door alle gemeenten in de regio 

Alkmaar. In het transitieplan worden de stappen omschreven die gezet worden tot de 

overgang van de inhoudelijke verantwoordelijkheid per 1-1-2020 van Alkmaar naar de 

regiogemeenten. Onderdeel van dit transitieplan is het uitvoeren van een pilot beschermd 

thuis. Deze pilot loopt tot het tweede kwartaal 2019 en richt zich op het bieden van 

intensieve ambulante begeleiding thuis, waardoor inwoners langer zelfstandig thuis kunnen 

wonen én vanuit de instelling een stap kunnen maken naar zelfstandig wonen. In de BUCH-

gemeenten gaat het om maximaal 10 cliënten. De uitkomsten van de pilot worden gebruikt 

om een beschermd thuis verder door te kunnen ontwikkelen en consulenten uit de regio 

kennis op te laten doen met de doelgroep. Hierdoor is een succesvolle transitie per 1-1-2020 

realistisch en haalbaar.  


