
Ontwikkelingen Sociaal Domein:

 Terugkoppeling bijeenkomst Beleidsplan sociaal domein 
Afgelopen 26 november vond de bijeenkomst plaats, er waren ongeveer 50 professionals 
aanwezig. Hieronder volgen een aantal initiatieven die uit de bijeenkomst naar voren kwamen, 
met als kader het beleidsplan. 

o Enkele sportverenigingen/sportorganisaties werken samen aan gezonde kantines.
o Twee organisaties, waarbij de een werkt aan krachtige kinderen (7-12jr) en de andere aan 

krachtige jongeren (12-24jr), verkennen mogelijkheden tot samenwerking/kennisdeling.
o Sportorganisatie en zorgaanbieder verkennen mogelijkheden voor gebruik van elkaars 

faciliteiten.
o Een groep van diverse partijen (GGD, zorgaanbieders, Alzheimer NL, klankbordgroep 

Wmo) onderzoekt de mogelijkheden voor een waaier met activiteiten voor kwetsbare 
ouderen en de mogelijkheid van verspreiding van een signaleringskaart kwetsbare 
ouderen.

Vervolgbijeenkomst volgt voor de zomer. Invulling wordt nog uitgewerkt (bijvoorbeeld een van 
bovenstaande initiatieven aan het woord of bepaald initiatief verder uitwerken met aanwezigen).

 Kenter Jeugdhulp
Zoals eerder aangegeven zijn er zorgen over de liquiditeit van Kenter Jeugdhulp en daarmee voor 
de zorgcontinuïteit. Eerder is door de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond en de 
gemeente Haarlemmermeer afgesproken dat er een (extern) onderzoek plaats vindt onder andere 
om zicht te krijgen op de risico’s voor de continuïteit van Kenter Jeugdhulp. Om dit proces te 
begeleiden en slagvaardig te kunnen handelen is  – in regionaal verband - een stuurgroep 
(wethouders) en een projectgroep ingericht.  
Het (extern) onderzoek is uitgevoerd en onlangs afgerond. Dit onderzoek is mede gebaseerd op 
het door Kenter Jeugdhulp opgestelde verbeterplan (versie december 2019). Op basis van het 
verbeterplan én het externe onderzoek zijn door de projectgroep scenario’s uitgewerkt en is een 
advies voorbereid. Hierover vindt bestuurlijke afstemming plaats zodat binnenkort in de 
afzonderlijke gemeenten besluitvorming kan plaatsvinden. Wij zullen u hierover binnenkort nader 
informeren via een collegebericht. 

 Hulpmiddelencentrum
Op 15 oktober is de commissie geïnformeerd over vertraging in de levering van Wmo-
hulpmiddelen door het Hulpmiddelencentrum. Er is nog steeds sprake van een vertraging. U wordt 
z.s.m. via een collegebericht geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

 Kledingcadeaukaart
Ook in 2019 zijn weer kledingcadeaukaarten ter waarde van € 100 verstrekt aan kinderen van 
ouders met een laag inkomen. In totaal zijn er tot nog toe 159 kaarten verstrekt in Heemstede, 
ongeveer evenveel als vorig jaar (toen waren het er 162). Er kunnen nog een paar kaarten bij 
komen.

 Doelgroepenvervoer
Zoals eerder gemeld zijn er (verwachte) kostenoverschrijdingen en inmiddels ook klachten van 
inwoners over het leerlingenvervoer. Dit laatste heeft te maken met het feit dat er in Heemstede 
een vervoerder actief is die de gemaakte afspraken uit de nieuwe overeenkomst niet kan 
waarmaken. Er volgt binnenkort een collegebericht hierover.

 IHP
Rond de commissie van 11 februari wordt u in beslotenheid geïnformeerd over de stand van 
zaken rondom alternatieve locaties / Nicolaas Beets.


