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Bijlage 2: 

Concept Uitvoeringsagenda 2017-2018 

 Beschermd wonen: Onder beschermd wonen verstaan we het bieden van onderdak en 
begeleiding aan personen met een psychische aandoening. Beschermd wonen valt vanaf 1 
januari 2015 onder verantwoordelijkheid van centrumgemeente Alkmaar en de middelen 
worden per 1 januari 2020 verder gedecentraliseerd naar alle gemeenten. De BUCH 
gemeenten werken binnen de regio Alkmaar aan het opstellen van een visie waarin 
omschreven wordt hoe de samenwerking tot en ná 1-1-2020 eruit komt te zien. Deze visie 
wordt nog dit jaar opgeleverd. De visie richt zich op vier punten: toewerken naar 
resultaatsturing, in beeld brengen van de woonzorgopgave, de huidige én toekomstige 
samenwerking tussen gemeenten. 

 Aanpak personen met verward gedrag: Per 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten 
afspraken hebben gemaakt over de opvang van personen met een verward gedrag. Het 
proces om te komen tot deze afspraken wordt vastgelegd in een actieplan. Vanwege de 
grote betrokkenheid van de regionaal werkende (zorg)organisaties en de politie- c.q. 
veiligheidsregio, is er gekozen voor een verdere uitwerking van de benodigde afspraken met 
de gemeente Alkmaar en zo mogelijk met de hele regio Alkmaar. Omdat Uitgeest onder een 
andere veiligheidsregio valt wordt er voor Uitgeest op een later moment een apart plan van 
aanpak opgesteld.  

 Bewegen en sport: Na het zomerreces wordt gestart met het opstellen van het actieplan 
Bewegen en sport. Voor alle gemeenten is het verplicht een lokaal gezondheidsbeleid te 
hebben. Dit stellen we op vanuit het concept positieve gezondheid waarbij onder andere 
focus ligt op bewegen en sport. Het concept positieve gezondheid sluit aan op de 
uitgangspunten van het integraal beleidskader. Accent ligt op wat mensen kunnen. 

 Faciliteren maatschappelijke initiatieven: Organisatiebreed wordt gewerkt aan acties om 
meer ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven, samenspel, right to challenge en 
participatie. Doelen zijn het creëren van een cultuur van samenspel, het stimuleren van 
initiatieven uit de samenleving en het inzetten van nieuwe technieken om het samenspel te 
bevorderen. Inmiddels is er een expertmeeting geweest met betrokkenen uit diverse 
domeinen die koploper zijn op het gebied van samenspel. Op basis van de uitkomsten wordt 
hier in 2018 e.v. uitvoering aangegeven. In het kader van right to challenge is in regio 
Alkmaar verband een bestuursopdracht opgesteld. Aan de hand hiervan wordt een plan van 
aanpak gemaakt. Het doel is om vraag en aanbod van sociale ondernemingen bij elkaar 
brengen op een digitale marktplaats, impact van sociale ondernemingen te meten, het 
inkoopbeleid van gemeenten aan te passen zodat sociale ondernemingen bij voorkeur 
worden gecontracteerd en overige gecontracteerde partijen hun Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO)-doelstellingen kunnen realiseren door in te kopen bij 
sociale ondernemingen uit de regio. 

 Handhaving: we maken een start met het opstellen van een integraal handhavingskader en 
uitvoeringsplan, zoals vastgelegd in de Verordening sociaal domein. Met de invoering van de 
decentralisaties is het belang van handhaving nog groter geworden. Handhaving zorgt 
immers dat zorg en sociale zekerheid op de juiste plekken terecht komt. Maar met 
handhaving kunnen ook kosten worden teruggedrongen en baten worden vergroot. Doel is 
voorkomen dat inwoners verkeerd of oneigenlijk gebruik maken van voorzieningen en 
afspraken vastleggen over hoe we acteren wanneer dit wel gebeurd. 
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Naast deze inhoudelijke onderwerpen zien we meer organisatorische ontwikkelingen. Het gaat hier 

voor het komend jaar in ieder geval om de volgende onderwerpen: 

 Privacy (waarbij het sociaal domein onderdeel is van organisatiebreed project over dit 
onderwerp): Vanuit de sociale teams, de backoffice en beleid is in een aantal werksessies 
aangegeven welke verbeterpunten er zijn. Komend jaar werken we aan de hand van de 
uitkomsten van deze werksessies aan: 

o kaders voor het delen van informatie binnen het domein samenleven en met derden,  
o de bewustwording van de waarde van de gegevens waarmee gewerkt wordt bij 

medewerkers verhogen. Dit willen we bijvoorbeeld doen door scholing en het 
evalueren en indien nodig herzien van de toestemmingsverklaring die inwoners 
tekenen om gegevens met derden te mogen delen, 

o het afsluiten van verwerkersovereenkomsten tussen de BUCH werkorganisatie en 
onze partners in de sociale teams. 

 Vernieuwde bekostiging Jeugdzorg: De planning is om in de regio Alkmaar per 1 januari 2018 
met een nieuwe werkwijze van bekostiging van ambulante jeugdhulp van start te gaan. Deze 
vernieuwde manier van bekostigen ondersteunt het bieden van maatwerk onder meer 
doordat we cliënten voor (bijna) alle ambulante jeugdhulp via één systeem van hulp kunnen 
voorzien. Voorheen werkten we met diverse gescheiden percelen en werd er op 
verschillende manieren gefinancierd. In het nieuwe systeem gaat dat voor alle soorten 
ambulante hulp op eenzelfde manier. Daarnaast moeten de aanpassingen uiteindelijk leiden 
tot vereenvoudiging van administratieve druk en het directer en meer op maat kunnen 
inzetten van hulp. 

 


