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Personeelstekort huishoudelijke ondersteuning Wmo
De sector ervaart een groot tekort aan medewerkers. Concreet merken we dat inwoners die de 
ondersteuning toegekend hebben gekregen enkele weken moeten wachten op de start van de 
ondersteuning. Bij inwoners die al ondersteuning ontvangen zien we dat als een medewerker uitvalt 
(vanwege ziekte, quarantaine of verlof) het lastig is vervanging te vinden. Vanuit de uitvoering 
informeren we inwoners over het tekort en de mogelijke wachttijd. In situaties waarbij het essentieel 
is dat direct wordt gestart met ondersteuning vindt overleg plaats met de aanbieder, dit wordt dan 
opgevangen. Aanbieders zetten veel in op werving, het zijn van een goede werkgever en het bieden 
van ontwikkelmogelijkheden. Ook overleggen aanbieders met elkaar om te zorgen dat inwoners niet 
tussen wal en schip vallen.

Kerkenvisie 
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2019-2021 middelen beschikbaar 
gesteld aan gemeenten voor het opstellen van kerkenvisies. In 2021 hebben vertegenwoordigers van 
de kerken in Heemstede gezamenlijk, begeleid door een bureau en ambtelijk gefaciliteerd, een 
strategische visie opgesteld voor een duurzame toekomst van de kerkgebouwen. Het gaat om een 
visie van en voor de kerken. Half december 2021 vond het laatste overleg hierover plaats en het 
rapport ligt nu voor een laatste check voor bij de kerken. Daarna zal het college de visie vaststellen 
en ter kennisname toesturen aan de commissie Samenleving.

BeleefHeemstede.nl
Het digitale culturele platform www.BeleefHeemstede.nl is op 24 december in een werkversie online 
gekomen. De culturele partners zijn zeer betrokken en hebben actief en enthousiast de nodige 
informatie aangeleverd. Nog niet alles werkt, maar de online werkversie geeft een concreet beeld 
van hoe het eruit komt te zien. Dit maakt het makkelijker voor alle partners om het platform verder 
te vullen met tekst en foto’s. De komende periode wordt BeleefHeemstede verder ontwikkeld. Als 
alles optimaal wordt werkt, volgt de echte ‘lancering’.

 

http://www.beleefheemstede.nl/

