
Technische vragen van VVD voor de commissie Samenleving 

3  Integraal huisvestingsplan basisscholen
P3 Investering Kerklaan 61 is € 1,5 mln. Dit is een fors bedrag. In februari 2019 werd gemeld 
dat de renovatie € 1.105.000 bedroeg. De investering is nu € 400.000 meer. 

1. Wat zijn de belangrijkste kostenposten voor renovatie Kerklaan? 

Antwoord:
In het IHP zijn de kosten begroot op 1,1 miljoen. Deze schatting is door HEVO gemaakt. De 
kosten zijn naar boven bijgesteld in verband met de volgende uitgaven:
€ 240.000 Kosten geluidswerende voorzieningen Brabantflat. Naar aanleiding van een 

onderzoek door Geluidburo is het noodzakelijk geluidswerende voorzieningen 
aan te brengen zodat de overlast voor de bewoners binnen de geluidsnormen 
blijven.

€ 160.000 Maximale kosten projectleiding, zijnde management en financiële controle van 
de verbouwing van politiebureau.

2. Welke eventuele bezuinigingen op totaal bedrag van € 1,5 mln zijn mogelijk? 

Antwoord:
Geen.

3. Hoe wordt de tijdelijke huisvesting van Humanitas en Casca gerealiseerd en 4. wat 
worden de definitieve kosten? In februari 2019 waren de kosten ingeschat op € 1,7 mln.

Antwoord:
Op dit moment wordt nog gezocht naar alternatieve ruimte. De looptijd van het IHP heeft 
consequenties voor het aantal opties. Als daar definitief duidelijkheid over is zal het 
onderzoek gerichter plaats kunnen vinden. De werkelijke kosten zijn dan ook nog niet 
bekend. 

P5 bovenaan: 5. Is het financiële kader inclusief realisatie kinderopvang?

Antwoord:
De kosten voor kinderopvang zijn kostenneutraal omdat er inkomsten tegenover staan. Ze 
zijn dus wel meegenomen maar niet zichtbaar omdat ze op  € 0 uitkomen.

Uitvoering IHP in 20 jaar
6. Welke reacties heeft de wethouder van de schoolbesturen ontvangen op het voorstel 
‘realisatie IHP in 20 jaar’?

Antwoord:
De schoolbesturen hebben oog voor de financiële realiteit. Bij de start van het IHP traject 
was het uitgangspunt een plan te maken voor 15 á 20 jaar dus het nu voorliggende voorstel 
wijkt daar niet van af. Uiteraard zijn de schoolbesturen nog steeds voorstander van een 
versnelde uitvoering maar men heeft begrip voor de keuzes die de gemeente moet maken in 
het licht van andere opgaven. 

4  Beleidsplan Sociaal domein
P15 Doordecentralisatie: van ‘beschermd wonen naar beschermd thuis’ …..
1. Welke concrete maatregelen worden opgepakt om het doel te realiseren: mensen met een 
psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in hun eigen wijken te ondersteunen?



Antwoord:
Vanuit Haarlem (als centrumgemeente, in samenwerking met de regiogemeenten) is het 
beleidskader Opvang, wonen en herstel 2017-2020 ontwikkeld. Daarin zijn een aantal 
concrete actiepunten opgenomen om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel 
mogelijk in hun eigen wijken te ondersteunen. De belangrijkste daarvan zijn: 

-  Inzetten op preventie en inclusie
- Ondersteuning bieden op maat. 
- Creëren van voldoende passende woonvormen.

Deze actiepunten worden voor Heemstede ingebed in het beleid dat gemeente breed wordt 
ontwikkeld op de deze vlakken.

P18 
1. Op welke manier kunnen combinatiefunctionarissen worden ingezet voor 

‘talentontwikkeling jeugd’? 
2. Wat is de ervaring van andere gemeenten met ‘talentontwikkeling jeugd’? 
3. Met welke kritische succesfactoren moet rekening worden gehouden om ‘talenten’ 
daadwerkelijk te ontwikkelen?

Antwoord:
1. Combinatiefunctionarissen geven sport, bewegen, cultuur en leefstijl activiteiten waar 

jeugd hun talenten kunnen laten zien en ontwikkelen, vooral op vlakken waar ze 
vanuit huis niet direct mee in aanraking komen.

2. Diverse gemeenten zetten enerzijds in op naschoolse activiteiten (al dan niet 
gegeven door een combinatiefunctionaris en verbindingen met welzijn en 
verenigingen) en anderzijds op activiteiten in de buurt waar jeugd hun talenten 
kunnen laten zien en ontwikkelen.

3. Kritische succesfactoren: juiste begeleiding, positieve insteek, deelname (en dus 
aantrekkelijkheid van de activiteiten).

P19 voor de ondersteuning wordt een app ontwikkeld. 
1. Wat is het doel cq de meerwaarde van de app? 
2. Bestaat een dergelijke app al in omringende gemeenten?

Antwoord:
1. Er is geen concrete app in gedachte, het doel is om meer draagvlak te creëren onder 

inwoners inzake de omgang met kwetsbare mensen, daarnaast om prof en 
vrijwilligers te helpen bij het daadwerkelijk ondersteunen van deze inwoners. Hierbij 
willen we ook graag digitale tools inzetten.

2. Omdat we nog geen specifieke app in gedachte hebben is dit nog niet bekend, maar 
we maken gebruik van de eventuele mogelijkheden die in andere gemeenten zijn 
ontwikkeld.

P22: 38% van de volwassenen in Heemstede loopt een matig of hoog risico op een 
angststoornis of een depressie; voor ouderen is dit 41%
1. Hoe beoordeelt u die percentages precies? 
2. Welke (voor)zorgsmaatregelen zijn er op het vlak van angststoornis of depressie?

Antwoord:
1. Deze percentages komen naar voren uit de gezondheidsmonitor volwassenen en 

ouderen van de GGD uit 2016. Deze percentages liggen onder het landelijk 
gemiddelde (44% bij volwassenen en 42% bij ouderen), maar vragen wel om 
preventieve inzet.

2. Door de gemeente wordt ingezet op preventie op het vlak van GGZ problematiek 
vanuit het welzijnswerk, bijvoorbeeld in de vorm van ontmoetingsgroepen of het 



maatschappelijk werk. Daarnaast worden instellingen met GGZ expertise (GGZ 
Ingeest, Roads/Arkin en RIBW) gesubsidieerd voor preventieve inzet en een 
laagdrempelig ontmoetings- en begeleidingsaanbod. 

P 30 Tabel met overzicht nieuw beleid inclusief kosten en dekking
VVD ziet graag de tabel aangevuld met zowel de inschatting van pm posten (part time werk, 
jongeren, combinatiefunctionarissen en Jeugd/Preventief jeugdwet) als de dekking voor alle 
plannen in de jaren 2020 -2023.

Antwoord:
Er zijn PM posten neergezet in de tabel om aan te geven dat er op dit moment geen dekking 
is of dat de dekking gevonden kan worden door verlaging van de zorgkosten in de toekomst 
(dat is voor de POH GGZ jeugdarts en deskundigheidsbevordering van toepassing). In de 
kadernota zijn de andere producten en dus keuzes voorgelegd. Hierin ziet u voor de 
genoemde producten de kosten wel genoemd in programma 6. 


