
Vragen Halfjaarrapportage Sociaal Domein eerste halfjaar 2018

Groen Links
1.   Vraag: pagina 7 
Via subsidiëring dagbesteding en individuele begeleiding onder andere meer maatwerk, lezen we in 
een na laatste alinea. Graag toelichting.

Antwoord:
Met de subsidiëring van de algemene voorzieningen dagbesteding en individuele begeleiding willen 
we onder meer bereiken dat de ondersteuning nog beter op de cliënt en zijn mogelijkheden wordt 
afgestemd (= maatwerk). Bijvoorbeeld door het lokaal organiseren in Plein1, is samenwerking tussen 
aanbieders en welzijnswerk eenvoudiger geworden en kunnen deelnemers over een weer aan 
activiteiten deelnemen die het best bij ze passen. Een voorbeeld is het organiseren van een activiteit 
gericht op kunst voor deelnemers met verschillende problematiek, bijvoorbeeld dementie of 
psychische aandoeningen.

2.  Vraag: pagina 21 en 22
a. Op pagina 21 staat een overzicht van de subsidieverstrekkingen Dagbesteding en individuele 

voorzieningen. Het aantal van 99 is herleidbaar naar Kennemerhart en Zorgbalans (pagina 22).
Graag toelichting op verschillen tussen de resterende aantallen op pagina 21 in relatie tot 
genoemde aantallen op pagina 22.

b. Wij tellen op pagina 21, 210 machtigingen en op pagina 22, 138. Vast verklaarbaar, maar wij 
snappen het niet.

Antwoord:
a. In het overzicht op pagina 21 bovenaan staat per grondslag het aantal afgegeven machtigingen 

vermeld. In het overzicht op pagina 22 staat het aantal cliënten per aanbieder vermeld. 
Voor de doelgroep ouderen komt het aantal afgegeven machtigingen (99) overeen met het aantal 
cliënten bij Kennemerhart en Zorgbalans (99). 

Voor de overige doelgroepen volgt uit het overzicht op pagina 21 dat er machtigingen zijn 
afgegeven voor 111 voorzieningen. Uit het overzicht op pagina 22 volgt dat Ons Tweede Thuis, 
Roads en RIBW K/AM in totaliteit ondersteuning bieden aan 75 cliënten. Dit betekent dat er 
cliënten zijn die zowel dagbesteding hebben als begeleiding individueel in de thuissituatie.

b. Volgens het overzicht op pagina 21 is voor 210 voorzieningen een machtiging afgegeven (dit is 
exclusief vervoer). Volgens het overzicht op pagina 22 bieden de 5 aanbieders die worden 
gesubsidieerd in het eerste halfjaar aan 174 cliënten ondersteuning. Het aantal voorzieningen is 
niet gelijk aan het aantal cliënten. Reden is dat een cliënt meer dan één voorziening kan hebben.

3.   Vraag: pagina 25 
Graag toelichting op post inkomsten Eigen bijdrage ad € 225.000 in relatie tot toelichting op pagina 26.

Antwoord:
In de begroting 2018 is zowel rekening gehouden met een bedrag ad € 225.000 als inkomsten uit 
eigen bijdrage als met een bedrag ad € 200.000. 
Door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten werden cliënten 
geconfronteerd met een hogere eigen bijdrage. Dit is door ons per 1 januari 2015 gecompenseerd 
door het verlagen van de eigen bijdrage Wmo. Voor de huishoudelijke ondersteuning is hier een 
bedrag van € 200.000 mee gemoeid. Dit laatste wordt toegelicht op pagina 26.

4.   Vraag: pagina 28 
Wat was er de komende jaren binnen de beschikbare middelen onmogelijk geworden als er niet 
gekanteld was (alinea 1)?

Antwoord:
Er wordt in deze alinea een link gelegd tussen enerzijds de kosten van de inzet van voorzieningen en 
anderzijds de aanwezige middelen (budgetten). Aangegeven is dat wanneer niet gekozen zou zijn 
voor de (nieuwe) gekantelde verwerving van algemene voorzieningen, de systematiek van inzet en 
bekostiging van individuele voorzieningen er toe zou leiden dat de uitgaven de beschikbare middelen 



zouden overtreffen met een financieel tekort tot gevolg. 

5.   Vraag: pagina 28 
Wat wordt hier bedoeld met het begrip ‘afschaling’ ten gunste van de aansluiting bij welzijnswerk 
(alinea 3)?

Antwoord:
In deze alinea wordt beschreven dat aanbieders de aansluiting met het welzijnswerk hebben gezocht.
Hierover staat het volgende: ‘Zo is er aansluiting gevonden bij het welzijnswerk (voor afschaling,…..)’.
Met afschaling wordt bedoeld dat ondersteuning vanuit een maatwerkvoorziening – afhankelijk van de 
mogelijkheden van de cliënt – op enig moment kan worden verminderd en/of afgebouwd, wanneer 
vanuit het welzijnswerk (deels) een passend alternatief kan worden geboden.

6.   Vraag: pagina 28 
Toelichting graag op de gebruikte aanduidingen ‘doorontwikkeling’, facilitering daarvan en 
optimalisering voor bewoners in de alinea’s 4 en 5.

Antwoord:
‘Doorontwikkeling van het aanbod’ moet hier vooral gelezen worden in relatie tot de samenwerking die 
door meerdere partijen vanaf 1 augustus 2018 geboden wordt vanuit Plein1. De locatie Plein1 
faciliteert de daar gehuisveste aanbieders bijvoorbeeld bij het in gezamenlijkheid vanuit zorg en 
welzijn ontwikkelen van een aanbod voor meerdere doelgroepen.

7.   Vraag: pagina 42 
Wat is de relatie tussen de feitelijke en geprognosticeerde kosten jeugdbescherming en 
jeugdreclassering op pagina 42 tot de feitelijke inspanningen (beschermingstafel 1, OTZ 0) zoals 
genoteerde op pagina 24 (dit staat op pagina 44)?

Antwoord:
De kosten die we maken voor de beschermingstafel (multidisciplinair casusoverleg) en voor een 
ondertoezichtstelling (dwang op basis van beschikking rechter) maken deel uit van het geheel aan 
kosten die we maken voor de jeugdbescherming (waaronder ook inzet vanuit drang in plaats van 
dwang) én de jeugdreclassering.

8.   Vraag: Transferium/jeugdzorgplus
Heemstede heeft samen met acht andere gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond een andere 
aanbesteding gedaan dan de 18 gemeenten boven het Noordzeekanaal. Deze gemeenten kiezen per 
1 januari 2019 niet langer voor plaatsing cliënten bij Parlan (Transferium in Heerhugowaard) maar bij 
Horizon in Rotterdam. Dat geeft veel commotie. Zelfs onderwerp in Nieuwsuur geweest.
In memo Sociaal Domein lezen we dat op dit moment niemand uit Heemstede in zorg niemand in zorg 
is bij Transferium. Mocht er de komende tijd wel weer sprake zijn van noodzaak tot plaatsing kunnen 
wij dan nog terecht bij Transferium?

Antwoord:
Uitgangspunt voor Parlan is dat Transferium beschikbaar blijft voor jeugdigen uit gemeenten in de 
regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond. Samen met de regiogemeenten volgen wij de ontwikkelingen 
in Noord-Holland Noord voor het aanbod Jeugdzorgplus van Parlan nauwgezet.

9.   Vraag
Waarom staat overigens in Bijlage 1, perceel 4, 4.2 bij Jeugdzorgplus Parlan genoemd en niet 
Transferium?

Antwoord:
Wij zijn een overeenkomst aangegaan met Parlan Jeugdhulp. Parlan biedt meerdere vormen van 
jeugdhulp op meerdere locaties. Transferium is één van de locaties. Op deze locatie biedt Parlan 
Jeugdzorgplus.

10.   Vraag
Hoe verhoudt zich de vermelding van de in perceel 4 genoemde instellingen tot hetgeen is vermeld in 
de memo Sociaal Domein onder het kopje Aanbesteding Jeugdbescherming en Jeugdreclassering?



Antwoord:
In de aanbesteding per 1 januari 2018 is in perceel 4 de hoogspecialistische jeugdhulp opgenomen. 
De Jeugdbescherming en Jeugdreclassering hebben geen deel uitgemaakt van deze aanbesteding en 
zijn derhalve niet opgenomen in genoemd perceel 4. Hiervoor is samen met andere regio’s in Noord-
Holland in 2018 een separate verwervingsprocedure gevolgd.

HBB
Vraag:
Sociaal domein reportage 
blz 24 onderverdeling uitstaande voorzieningen zin-pgb : De algemene voorzieningen zin gaan van 
30/40 in 2015 t/m 2017 ineens naar 335  in 2018. Is dat echt alleen doordat mensen langer thuis 
moeten blijven wonen? Of is hier ook nog een andere verklaring voor?

Antwoord:
De verklaring is dat dit een gevolg is van de kanteling per1-1-2018 van individuele voorzieningen naar 
algemene voorzieningen, met name in Plein 1. Het aantal van 335 is overigens inclusief 97 x vervoer.

CDA
Vraag:
Tijdens het politie bezoek hebben we vernomen dat er veel overlastgevende 60+ers zijn in 
Heemstede. Hoe staat dat in verhouding tot de toegenomen uren bemoeizorg van 6 naar 8 uur, is dat 
voldoende?

Antwoord:
Rondom deze overlastgevende 60+ groep zit een heel netwerk van ondersteuning, zoals via de 
loketten, politie en dus ook de bemoeizorg. Het aantal uren is een uitbreiding ten opzichte van de pilot 
in 2017 en daarmee na de pilot voldoende, er is zelfs nog wat ruimte om groei en pieken op te 
vangen. 


