
Ontwikkelingen Sociaal Domein

Inkooptraject Jeugdhulp
Er wordt half januari een collegebericht verzonden waarin u wordt bijgepraat over de stand van 
zaken van de inkoop van Jeugdhulp per 2022. Eind januari wordt er een regionale 
raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over de verwervingsstrategie. Raadsleden hebben de 
mogelijkheid om tijdens deze bijeenkomst input te geven, die nog verwerkt kan worden in de 
definitieve versie van de verwervingsstrategie. Na deze bijeenkomsten zal de verwervingsstrategie 
worden opgesteld en aan de colleges ter besluitvorming worden aangeboden. Wij zijn voornemens 
deze in maart 2021 aan de commissie Samenleving voor te leggen ter zienswijze.

Plein 1
Afgelopen donderdag was er een filmploeg van SBS 6 op Plein 1 aanwezig om te filmen voor een 
aflevering van ‘Helden van nu’. In dit programma worden helden van organisaties in het zonnetje 
gezet. De presentator liep mee met de helden van Plein 1; de begeleider van dagbesteding 
Kennemerhart, Denise van Nieuwenhuizen en coördinator Caroline Kloppenburg. Daarnaast heeft er 
een interview plaatsgevonden over het sociaal domein en integratie met de gemeente. Naar 
verwachting vindt de uitzending van de aflevering ergens in februari plaats.

Kerkenvisie
De kerken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de kerkenvisie. In januari gaat het traject van start. 
Er zijn verschillende thema’s waarover we in gesprek willen met de kerkgemeenschappen, 
waaronder ontkerkelijking. Veel kerkgenootschappen hebben het moeilijk om hun kerkgebouwen in 
stand te houden. Uiteindelijk kan dit tot leegstand van kerkgebouwen leiden. Andere thema’s zijn 
verduurzaming, meervoudig gebruik, passende hergebruik van kerkgebouwen en de 
monumentenstatus. Zie voor meer informatie de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
www.cultureelerfgoed.nl. Het traject wordt begeleid door ICS adviseurs.

Gezondheid 
Rookvrije generatie, per januari 2021 is ook Plein 1 rookvrij. Vanwege gedeeltelijke sluiting door de 
corona maatregelen geven we hier nog niet veel ruchtbaarheid aan. Zodra Plein 1 weer helemaal 
opengaat wordt hiervoor de publiciteit gezocht. De rookvrije tegels en bordjes zijn gelegd en 
opgehangen. 

Motie Verhuiscoaching
In de vergadering van de raad van 9 november 2018 is de motie verhuiscoaching aangenomen. Het 
college geeft uitvoering aan deze motie door per 1 maart 2021 deel te nemen aan de ‘regeling ouder 
worden en prettig wonen’ en voor de inzet van de verhuiscoaching voor kwetsbare ouderen een 
incidentele subsidie aan Stichting WIJ Heemstede te verlenen van € 15.000 in 2021. De definitieve 
afhandeling van deze motie wordt voorgelegd in de commissie Ruimte van februari 2021 aangezien 
het afhandelingsvoorstel onder andere gaat om een besluit onttrekking aan de bestemmingsreserve 
sociale volkshuisvesting, ter bekostiging van de incidentele subsidie aan WIJ Heemstede.

Kinderopvang toeslag affaire
Zoals u in de media heeft vernomen is hier veel aandacht voor. In de gemeente Heemstede gaat het 
om 7 gezinnen. Het loket Heemstede coördineert de inzet van Heemstede. De belastingdienst heeft 
de gezinnen gewezen op de mogelijkheden voor ondersteuning bij loket Heemstede en onze 
contactgegevens doorgegeven. Tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld.
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