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Ontwikkelingen Sociaal Domein 
commissie 12 mei 2020

Zwembad Sportplaza Groenendaal is voornemens om 18 mei haar deuren te openen. Op dit 
moment wordt door de zwembond een protocol uitgewerkt om volgende de RIVM richtlijnen open 
te kunnen gaan. Aan de hand daarvan zal het zwembad een eigen protocol maken van opening, 
hierover afstemming zoeken met de gemeente en vervolgens samen over communiceren.

De Bibliotheek Heemstede in Plein1 is vanaf maandag 18 mei overdag op werkdagen open. Ook 
op zaterdag van 10:00 – 14:00 uur. Voorlopig alleen lenen en terugbrengen van materialen. Ze 
hebben iets meer tijd nodig om alles in de verschillende vestigingen gereed te maken volgens de 
RIVM richtlijnen.

 Er kan geen gebruik worden gemaakt van de cataloguspc’s
 De toiletten en horeca zijn gesloten
 Computers, leestafels, studieplekken zijn voorlopig niet in gebruik
 Op elke verdieping is een medewerker aanwezig voor vragen en advies, maar beperkt 

beschikbaar
 Om technische redenen is het voorlopig helaas niet mogelijk om materialen te reserveren 
 De telefonische dienstverlening bij digitale vaardigheden en taal wordt uitgebreid 
 Bezorgservice voor kwetsbaren is in voorbereiding
 Op de website van de bibliotheek staat de actuele informatie, openingstijden en de 

veiligheidsmaatregelen

Start dagbesteding Plein 1 inclusief vervoer van NOOT
Op maandag 11 mei is Kennemerhart gestart met twee kleine groepjes (2 groepjes van 4 inwoners 
in 2 shifts per dag) dagbesteding op Plein 1 voor de meest kwetsbare inwoners of ter ontlasting 
van de meest overbelaste mantelzorgers. Alleen voor deze groep zijn toiletten geopend, deze 
worden door Kennemerhart zelf extra schoongemaakt. Plein 1 is verder gesloten. Vervoerder NOOT 
heeft het vervoer overgenomen, zij werken met 3 vaste chauffeurs, alle 3 Heemstedenaren. Er 
volgt in juni een collegebericht over de wijzigingen in het vervoer van de dagbesteding.

Stand van zaken HMC
Het Hulpmiddelencentrum is per 3 april failliet, hierover is commissie op 3 april geïnformeerd via 
collegebericht. 

Kenter Jeugdhulp (besluitvorming college 19 mei, raad juni)
Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder van gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp in de 
gemeenten in de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond. In 2019 ontstonden zorgen over de 
bedrijfsvoering en de liquiditeit bij deze aanbieder. Samen met de gemeenten in Zuid-
Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer is besloten om een onafhankelijk onderzoek in te 
stellen naar de bedrijfsvoering bij Kenter Jeugdhulp. Dit heeft geresulteerd in een verbeterplan, dat 
op dit moment door Kenter Jeugdhulp wordt uitgevoerd. Dit laat onverlet dat de liquiditeit onder 
druk staat. Om de zorgcontinuïteit te kunnen garanderen, verwachten we op zeer korte termijn 
hierover een voorstel aan u te kunnen voorleggen.

Diversen jeugdhulp (verwachte besluitvorming college 19 mei)
De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp aan haar inwoners. 
Hiervoor zijn na een aanbesteding in 2017 per 1 januari 2018 3-jarige overeenkomsten afgesloten 
met een groot aanbieders. Deze overeenkomsten kunnen tweemaal met één jaar verlengd worden. 
Het voorbereiden van een nieuwe verwerving neemt tijd in beslag. Het is niet realistisch om dit voor 
het einde van dit jaar uit te voeren en af te ronden. We zijn daarom voornemens om de huidige 
overeenkomsten met één jaar te verlengen.
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Voor een beperkt aantal producten ambulante jeugdhulp is het voorstel om deze – totdat nieuwe 
overeenkomsten ingaan –apart in te kopen. We hebben eerder geconstateerd dat de tarieven voor 
deze producten voor een aantal aanbieders niet reëel zijn. Helaas bleek het juridisch niet mogelijk 
om de tarieven voor alleen deze producten en voor zover deze de jeugd- en opvoedhulp betreffen 
aan te passen binnen de huidige inkoop. Om de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp voor een 
aantal specifieke producten zo snel als mogelijk reële tarieven te betalen, zijn we voornemen om 
hiervoor alvast een korte inkoopprocedure (open house) op te starten. De overeenkomsten die hieruit 
volgen lopen tot 1 januari 2022. 

Samen met inwoners, aanbieders, en andere betrokken partijen (zoals het onderwijs), willen we 
verkennen hoe de jeugdhulp er op termijn uit zou moeten zien. Eerste stap daarin is het 
(her)formuleren van onze visie en ambities. Voorgesteld wordt om te starten met de voorbereiding 
van een nieuwe verwerving resulterend in nieuwe overeenkomsten die ingaan op 1 januari 2022. 

Compensatie vervoer (vastgesteld in college op 12 mei)
RegioRijder voert voor 8 deelnemende gemeenten (Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk, Velsen en Zandvoort) het doelgroepenvervoer (Wmo- en 
Leerlingenvervoer) uit. Door de coronamaatregelen is het vervoer per 16 maart bijna tot stilstand 
gekomen. Dit heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering van de 4 vervoerders binnen 
RegioRijder. Om te voorkomen dat de vervoerders hierdoor in financiële problemen komen en 
hierdoor failliet dreigen te gaan, is gezamenlijk afgesproken om met een compensatievergoeding 
(voorschot) voor de komende periode (tot 1 juni) te komen. Dit betekent een vergoeding van 70% 
van de omzet (berekend over de laatste 6 maanden).  Naderhand zal afrekening plaatsvinden, 
waarbij de rijksregelingen en andere vergoedingen voorliggend zijn.

Paswerk 
Omzet
Paswerk heeft in april een moeilijke maand gehad; de omzet is ruim 25 procent gedaald ten 
opzichte van de begroting. Op dit moment denkt men aan een verlies van ongeveer € 2 miljoen op 
jaarbasis.

Compensatie SW-sector
Het ministerie van SZW heeft samen met de VNG en brancheorganisatie Cedris een plan gemaakt 
voor de compensatie van de SW-sector. De verwachting is dat hierover in mei een positief besluit 
genomen wordt. Als dit het geval is wordt het verlies van Paswerk voor een groot deel 
gecompenseerd.

Corona maatregelen
Tot nu toe is Paswerk Corona vrij en zit ongeveer 20 procent van de mensen bij toerbeurt uit 
veiligheidsoverwegingen thuis. Er wordt hard gewerkt aan het ‘Coronaproof’ maken van de 
werkplaats, zodat ook deze mensen snel weer aan de slag kunnen. Al met al gaat het gezien de 
omstandigheden goed bij Paswerk. Dit komt mede dankzij het grote pand, waarin ruimte is voor 
aanpassingen.

Onderhandelaarsakkoord CAO-SW 2020
Wij zijn als college gevraagd of we het eens zijn met het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO-SW 
2020. Het is een neutraal akkoord voor 1 jaar, dat alle Sw-ers iets meer te besteden geeft. Het is 
gelinkt aan het Wettelijk Minimum Loon (WML), dat standaard twee keer per jaar wordt verhoogd. 
Wij bespreken het akkoord binnenkort nog in het college, maar onze eerste indruk is positief. Ook 
directie Paswerk adviseert positief.


