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BUCH KLANKBORDGROEP SOCIAAL DOMEIN – WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2017 

Aanwezig:  

Ada van der Veen-Greuter (PvdA Castricum), Dorien Veldt (CDA Castricum), Gerrit Branderhorst (CDA 

Castricum), Fred de Haan (VVD Castricum), Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks Castricum), Paula 

Blankendaal (BES Bergen), Tanny Glas – de Raadt (KIES Lokaal Bergen), Hannie Kaan-Brink (CDA 

Heiloo), Matthijs de Moel (Heiloo Lokaal), Alexandra Otto – van der Ende (D66 Bergen), Femke 

Ouendag (GroenLinks Bergen), Wim Rodenburg (CDA Uitgeest), Ineke Braak – van Kasteel (GroenLinks 

Bergen), Natasha Voordewind (D66 Uitgeest), Ad Corten (CDA Uitgeest) en Erik Smits (PvdA Heiloo) 

Bestuurders: Jan Mesu, Elly Beens, Wim Swart, Kees Rood, Antoine Tromp 

Ambtelijke ondersteuning: Eline van Braak, Sipke Diepbrink, Marijn Korver  

Voorzitter: Annemiek van Vliet 

Griffie: Rosanne Slootweg 

Rapporteren over beleidsresultaten & concept uitvoeringsagenda 2017 – 2018 

Aan de hand van een ‘stille wand discussie’ en bespreking van hetgeen daar is opgetekend geeft de 

klankbordgroep het volgende mee: 

Evaluatie sociaal domein 

UITGANGSPUNTEN 

- Landelijke monitor geldt als minimale gegevensuitvraag 

- Relatie met wijken (gegevens op wijkniveau) 

- Graag overzicht over klachten: hoeveel en waarover 

INDICATOREN 

- Administratieve last kleine zorgaanbieders 

- Arbeidsvoorwaarden zorgverleners bij grote zorgaanbieders 

- Evaluatie vanuit het sociaal wijkteam: hoe vinden jullie het gaan, wat hebben jullie 

nodig om je werk goed/beter te kunnen doen. Beschikken jullie over voldoende 

middelen en sturingsinformatie? 

- Direct contact zoeken met de cliënt en niet schriftelijk allerlei formulieren in laten 

vullen 

- Stellen van doelen = meten. Bepalen of je ermee door moet gaan of andere aanpak 

of hulpverlening/hulpverlener moet wisselen. 

- Volgen van mensen na re-integratie: is er na 1, 2 jaar nog succes? Dan pas loslaten! 

Uitvoeringsagenda 

ALGEMEEN 

- In aanvulling op aanpak personen met verward gedrag: zorgmijders/ontwijkers 

- Bestrijding eenzaamheid 

- Alcohol en drugsgebruik jongeren en controle op alcohol (verstrekking) in horeca en 

feestgelegenheden 

- Sociale mediagebruik en misbruik jongeren: voorlichting en discussie voor en met 

jongeren/ouders/docenten 

- Schuldhulpverlening 

- Dementievriendelijke gemeente: iedereen doet mee! 
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- Uitkijken voor overbelasting van de vrijwilligers en mantelzorgers (ook jonge 

mantelzorgers) 

AANPAK PERSONEN MET VERWARD GEDRAG 

- Rol GGD 

- Selectie BAD, Mad or SAD voor richten van hulpverlening/opvang 

- Registratie van aantallen om bij veel te signaleren richting landelijk 

- Vallen mensen met dementie hier ook onder of is daar apart beleid voor? 

- Haalbaarheid van de opvang: kan de gemeente het aan? Is er voldoende 

professionele hulp? 

- Aanspreekpunt voor omwonenden bij calamiteiten 

- Sociale omgeving familie/vrienden/buurt niet buitenspel zetten 

- Wees open en eerlijk bij communicatie met betrokkenen, begeleiders en omgeving 

- Zorgmijden/ontwijken zoveel mogelijk voorkomen, een goed toegangsbeleid moet 

hier ook onderdeel van zijn 

FACILITEREN MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN 

- De vraag welk doel/rendement dat oplevert voor je gaat investeren etc: 

eenzaamheid? Sociale cohesie? Talentontwikkeling? Overlastbestrijding? 

- De snelle jongens moeten de stillen niet overrulen 

- Van ontmoediging naar bemoediging 

- Ruimschoots gebruikmaken van de expertise onder inwoners 

- Platvorm zijn: initiatieven aan elkaar koppelen voor bv. locatie/netwerk etc. 

- Betrek vrijwilligersorganisaties, maar ook individuele burgers actief bij het ontwikkelen 

van initiatieven 

- Maatschappelijke relevantie: wat biedt het de gemeenschap/inwoners!! 

HANDHAVING 

- Duidelijke communicatie naar de aanvragen, goede kaders 

- Handhaving mag niet tot armoedeval leiden. Bij terugvordering rekening houden met 

redelijke termijnen of gedeeltelijke kwijtschelding 

- Actie --> reactie: bij foutief gebruik ook echt concreet handelen (maatregelen treffen) 

- Binnen BUCH gemeenten: dezelfde afspraken/normen maken 

- Zorgvuldige intakes dienen te voorkomen dat er handhaving moet plaatsvinden 

- Stroomschema’s ontwikkelen (i.v.m. duidelijke communicatie) 

BEWEGEN EN SPORT 

- Relatie met openbare ruimte: fiets/wandelroutes, recreatieplekken, bootcamp, 

fitnessmogelijkheid, skatemogelijkheid 

- Oproep maatschappelijke organisaties/verengingen om met initiatieven te komen 

(niet alles zelf bedenken) 

- Gericht op alle inwoners, m.n. jongeren, ouderen, statushouders, kwetsbaren 

- Wat doe je met de mensen die geen zin hebben, ‘mensvrees’ hebben, niet bereikbaar 

zijn? 

- Rekening houden met de verschillende behoeften van doelgroepen 0-100 jr 

- Ook jongeren en kinderen die steeds minder/te weinig bewegen door gebruikt ICT of 

social media en zorg i.v.m. overgewicht/obesitas 

- Goede begeleiding, zeker voor jongeren met een beperking 

- Graag meer voor ouderen, ook i.h.k.v. eenzaamheid 

- Ook uitdagingen voor de ‘geest’ 
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BESCHERMD WONEN 

- Balans toezicht versus privacy betrokkenen 

- Mogelijke overlast omwonenden: handhaving/afspraken 

- Kwaliteitseisen aan hulpverleners/instellingen 

- De ‘duur’ van het verlenen van hulp: soms duurt het langer, gaat aandoening niet 

over 

- Integrale benadering met huisvestingsbeleid 

- Deel van deze categorie kan best een soort werk aan. Daar actief op inzetten, relatie 

met WNK 

- Vooral integreren in sociale omgeving 

PRIVACY 

- Niet alleen digitaal/dossiers zijn een probleem, Maar ook ‘de buurvrouw werkt achter 

de balie’. Hoe daar mee om te gaan? 

- Stroomlijnen software pakketten. Korte heldere afspraken maken over omgang 

ermee! 

- Blijf zichtbaar, toegankelijk, menselijke maat 

- Duidelijke en heldere communicatie en zichtlijnen m.b.t. privacy en bescherming 

- Oog hebben voor  mensen die niet bij de overheid geregistreerd willen staan, bv. 

jeugd ggz. Hier dreigt een tweedeling van mensen die zelf de hulp kunnen betalen en 

mensen die dat niet kunnen 

- ICT-beveiliging 

- Zorgvuldigheid m.b.t. privacy 

VERNIEUWDE BEKOSTIGING JEUGDZORG 

- Toegankelijke instap naar hulpverlening/laagdrempelig 

- Duidelijke communicatie over het hoe, wat en waar 

- Accent op lichtere hulp en preventie 

- Zorg dat de bureaucratie de zorg niet in de weg gaat zitten: momenteel teveel 

onduidelijkheid in zowel: verwijzing, contracten en vergoedingen. Betere 

communicatie en afspraken tussen gemeente, verwijzer (huisarts) en 

hulpverlener(sinstantie)! 

- Voldoende plekken bij aanbieders: op dit moment wachttijden te lang: hoe deze terug 

te brengen 

- Niet vergeten dat, hoe verleidelijk ook qua kosten, preventie nooit zware psychische 

problemen oplost of kan voorkomen. Die hulp moet altijd open blijven. 

Evaluatie van de betaalbaarheid schoonmaakondersteuning 

De presentatie is als bijlage bijgevoegd.  

Naar aanleiding van de presentatie wordt gediscussieerd aan de hand van de volgende 

twee vragen: 

1. Wat vindt u van het voorstel om de bijdrage voor minima te verlagen, maar wel in 

stand te houden. Hoe hoog zou de bijdrage moeten zijn? 

2. Hoe staat u tegenover het idee de aanbieders van schoonmaakondersteuning de 

ruimte te geven een rol te spelen bij vroegsignalering en eenzaamheidsbestrijding? 
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Vervolg 

- In november wordt de evaluatie sociaal domein ter vaststelling aan de vier raden 

aangeboden. 

- In januari wordt een wijzigingsverordening sociaal domein ter vaststelling 

aangeboden m.b.t. de betaalbaarheid schoonmaakondersteuning. In het 

raadsvoorstel wordt informatie opgenomen over de huidige situatie en wordt 

vergelijkingsinformatie opgenomen over hoeveel personen in de oude situatie gebruik 

maakten van compensatieregelingen.  

- De actieplannen worden door de colleges vastgesteld en ter kennisname aan de 

raden aangeboden.  

- Er is tijdens deze klankbordgroep een informatiebehoefte gebleken rondom 

Beschermd Wonen. Er wordt bekeken of dit aan de orde kan komen tijdens de 

volgende BUCH klankbordgroep sociaal domein. 

- De volgende BUCH klankbordgroep sociaal domein zal naar verwachting in 

november plaatsvinden.  

 

   


