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CONCEPTVERSLAG VAN DE RAADSINFORMATIEMARKT TRANSITIE SOCIAAL 

DOMEIN D.D. 21 AUGUSTUS 2014 VOOR DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE 

GEMEENTE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heer J.J.L. Amand (Trots), mevrouw A. Dekker (D66), mevrouw D. Huysse (GLH), mevrouw 

J. van Ketel (SP), mevrouw Z. Klazes (GLH), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw E. de Raadt 

(CDA), mevrouw N.U. Ramsodit (PvdA), mevrouw F. Simsek (CDA), de heer F.N.G. Smit (OPH), 

mevrouw M.A. Sterenberg (VVD), mevrouw F.C. Tempelaars (AP), de heer F.C. Visser (CU), de heer 

J. Vrugt (AP) 

 

Mede aanwezig: mevrouw L. van Zetten (voorzitter), mevrouw J. Spier (griffier), 

mevrouw S. Leensen, mevrouw L. van der Kooij, de heer P. Haker en de heer J.W. Duker (ambtenaren 

sociaal domein) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

De voorzitter opent de bijeenkomst om 18.00 uur. De bijeenkomst is mede voorbereid door de griffie 

en enkele commissieleden in het kader van de maandelijkse informatiebijeenkomsten dit najaar over 

de voortgang van de transitie in het sociaal domein ter voorbereiding van de politieke besprekingen in 

de commissievergaderingen van de navolgende weken. 

De heer Haker (programmamanager transitie sociaal domein) zegt dat het vanavond gaat over 

beschermd wonen en de uitvoeringsbesluiten die volgende week op de agenda van de commissie 

staan. Deze bijeenkomst past binnen de afspraken die de raad met het college gemaakt heeft om elke 

maand de voortgang van de transitie te bespreken in een informatiemarkt en in de 

commissievergadering. De analyses en de beleidskaders zijn al door de raad vastgesteld. Het gaat de 

komende maanden voornamelijk om de implementatiebesluiten. Over de subsidies heeft de wethouder 

nog een politiek debat toegezegd die voor de volgende maand op de agenda staat, evenals de 

specialistische zorg. Vanavond gaat het allereerst over de uitvoeringsbesluiten. In oktober komen de 

verordeningen, die nu voor advies bij de Participatieraad liggen. De komende drie maanden moet in 

ieder geval de inkoop geregeld worden – dat is een traject dat nu loopt –, de verordeningen en de 

inrichting van de eigen uitvoeringsorganisatie – die de volgende informatiemarkt aan bod komt. 

Als het gaat om de toegang tot de zorg verschilt de beleidsvrijheid van de gemeente per onderdeel. Bij 

de participatiewet is wettelijk voorgeschreven dat de gemeente de toegang in eigen hand dient te 

houden. Daar is dus geen beleidsvrijheid als het gaat om de toegang. Bij de jeugdzorg krijgt het CJG 

de belangrijkste rol. Bij de toegang tot de maatvoorzieningen van de Wmo doet zich de grootste 

verandering voor. Waar tot nu toe het proces in gang gezet werd door een aanvraag van een burger, 

begint het nu met een onderzoeksgesprek waarbij vastgesteld wordt welke taken de burger en diens 

omgeving nog zelf kunnen verzorgen. Een aanvraag voor een door de gemeente te leveren voorziening 

komt pas aan de orde als er geen andere mogelijkheden blijken te zijn. Het college stelt voor dit proces 

te laten uitvoeren door de professionals, het wijkteam en de CJG-coaches. Deze procedure geldt voor 

alle nieuwe aanvragen. De gemeente heeft van het zorgkantoor de namen doorgekregen van mensen 

die nu al een maatvoorziening hebben en de bedoeling is dit najaar nog gesprekken te voeren met deze 

mensen. Het principe van de Wmo is het uitgaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Hoe het 

recht op voorzieningen precies gaat lopen, wordt in de verordening geregeld. De professionals in het 

toegangsproces kunnen van verschillende disciplines afkomstig zijn, net als in het wijkteam, maar de 

bedoeling is wel dat ze zich in beginsel generalistisch opstellen. Op de achtervang zijn meer 

gespecialiseerde professionals beschikbaar voor raadpleging, net zoals dat nu ook al gebeurt. 

In de uitvoeringsnota worden ook nog enkele losse einden geregeld, waarvoor in het kader van de 

decentralisatie wel geld is meegenomen in de AWBZ-overheveling, maar waarvoor de gemeente wel 

zelf beleid moet ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mantelzorg. Het college legt de raad 

twee opties voor. De kosten van de varianten zijn nog niet precies doorgerekend, omdat het college 

eerst het advies van de commissie wil horen. Feit is wel dat individuele toekenning, zoals nu door de 
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SVB gebeurt, veel geld kost vanwege de controle van aanvragen. Een collectieve voorziening in de 

basisinfrastructuur, bijvoorbeeld een respijtvoorziening waar alle mantelzorgers gebruik van kunnen 

maken, zal goedkoper uitvallen. Voor de cliëntondersteuning wordt 2015 een overgangsjaar waarin de 

middelen voor MEE worden voortgezet. In 2015 zal dan mede op advies van de Participatieraad 

uitgezocht worden hoe de transitie verder geregeld gaat worden. Ook voor de inloopgelden GGZ, die 

nu belegd zijn bij drie organisaties, geldt 2015 als een overgangsjaar. Dat hangt ook samen met de 

discussie over de inrichting van de basisinfrastructuur in het kader van de nieuwe subsidiesystematiek. 

Bij de tegemoetkoming meerkosten gaat het om de overheveling van de landelijke regeling voor 

chronisch zieken en gehandicapten. Die overheveling gaat gepaard met een forse korting van 50% op 

een bedrag van 3,6 miljoen euro. In de komende nota Minimabeleid zal nader uitgewerkt worden hoe 

men met dit gehalveerde budget moet omgaan. Hij zal desgevraagd laten uitzoeken wanneer die aan de 

orde komt. Het college wil in ieder geval vasthouden aan de bestemming van dit budget voor deze 

doelgroep. Verder gaat het bij de Participatiewet om het regelen van de tegenprestatie, waarbij het 

coalitieprogramma een minder verplichtend karakter wil dan de wet lijkt voor te schrijven. Het college 

wil zoveel mogelijk op koersen dat minder verplichtende karakter. 

 

Sociale wijkteams 

 

Mevrouw Van der Kooij geeft een toelichting op de sociale wijkteams die gezien kunnen worden als 

een combinatie van de andere, meer coachende benadering van de burger en de andere, 

multidisciplinaire manier van organiseren van participatie, welzijn en zorg. In 2014 zijn na een pilot in 

2012 twee wijkteams begonnen in Haarlem en er zijn er inmiddels vier. De bedoeling is heel Haarlem 

te voorzien van deze laagdrempelige functie die ook helpt het beroep op de dure specialistische zorg te 

verminderen door vroegtijdig te signaleren en in te grijpen. De wijkteams worden ook gezien als een 

belangrijk vliegwiel voor de transitie en de transformatie. De wijkteams zijn niet de hele week op volle 

sterkte in de wijk aanwezig, maar hebben er wel een uitvalsbasis die ze in wisseldienst bemensen. Ze 

laten zich vooral zien in de wijk door de plekken op te zoeken waar veel mensen toch al komen en 

direct af te gaan op signalen. De ervaring leert dat maar weinig mensen de deur gesloten houden voor 

een wijkteam. Waar nodig worden sleutelfiguren of vertrouwde personen ingeschakeld. Meldingen 

kunnen rechtstreeks of via organisaties binnenkomen. Er komt een privacyconvenant dat aansluit bij 

de landelijke regeling. Plannen maken en het doorgeven van vertrouwelijke informatie geschiedt altijd 

in overleg met de betrokkenen in aansluiting op de coachende werkwijze. 

De financiering van de wijkteams vindt voor een deel plaats door de inzet van de organisatie binnen de 

huidige gemeentesubsidie en voor een deel vanuit het rijksbudget voor sociale wijkteams en de 

kanteling van de huidige individuele AWBZ-begeleiding. De wijkverpleegkundige wordt betaald door 

het zorgkantoor. 

 

Beschermd wonen 

 

Mevrouw Leensen merkt op dat pas in november 2013 besloten is beschermd wonen voor mensen met 

een GGZ-indicatie ook bij de decentralisatie te betrekken. Het gaat om een klein deel van de cliënten 

die in de intramurale zorg verblijven, maar op termijn geschikt lijken te zijn voor zelfstandig wonen. 

De GGZ-indicatie geldt voor maximaal vijf jaar en wordt nu afgegeven door zorgaanbieders. Een 

indicatie kan na afloop telkens weer vernieuwd worden. Er moet nog het een en ander uitgezocht 

worden, maar de gemeente wil hen ook in de toekomst die indicaties laten blijven uitvoeren. Er zijn 

volumeafspraken met de zorginstellingen en er zijn ook wachtlijsten. Dat zal waarschijnlijk zo blijven; 

ook de gemeente zal volumeafspraken hanteren. Het budget van 37,1 miljoen euro wordt zonder 

korting overgeheveld naar Haarlem als centrumgemeente, maar net als bij de overige decentralisaties 

is het wel de bedoeling mensen meer naar zelfredzaamheid te begeleiden. Er valt dus ook een 

verschuiving te verwachten naar meer ambulante zorg. Er lopen nu al diverse projecten om terugval te 

voorkomen en die zullen voortgezet worden. 

Bij een inventarisatie bleken er in de regio’s IJmond, Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland 

1010 personen met een GGZ-indicatie te zijn, van wie 75% een of andere vorm van zorg ondergaat in 

een RIBW, in een andere instelling of via een persoonsgebonden budget. Verder is er een wachtlijst 

van 270 personen. Er moet nog uitgezocht worden hoe het precies zit met de mensen op de wachtlijst 
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en met de mensen met een pgb. Zij weet niet waarom dat niet eerder is uitgezocht en wijst erop dat het 

pas kort bekend is dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor dit veld. Ook kan zij er nog geen 

uitspraak over doen of dit soort zaken in de verordening al meteen geregeld kan worden. 

Het beleidskader wordt volgende week in de commissie besproken en past binnen de uitgangspunten 

van de nota Samen voor elkaar. In samenspraak met de zorgaanbieders zijn specifieke doelstellingen 

voor beschermd wonen geformuleerd, die grotendeels ook al aansluiten bij de huidige praktijk: 

 herstel en stabilisatie van het gewone leven 

 veilig en gezond wonen 

 het bevorderen van zelfredzaamheid 

 eigen kracht leren ontwikkelen en inzetten 

 vermaatschappelijking (gelijkwaardig burgerschap) 

Voor 2015 is het bieden van zoveel mogelijk zorgcontinuïteit en een zachte landing van belang. In die 

vergadering komt ook het inkoopdocument aan de orde. De verwerving zal voor de komende twee jaar 

plaatsvinden via een 2B-aanbestedingsprocedure, waarbij in principe de huidige aanbieders en 

volumes worden aangehouden. Na consultatie met de zorgaanbieders zijn vijf percelen en drie 

speerpunten vastgesteld. Aan de zorgaanbieders is gevraagd hun productie- en realisatiecijfers van de 

afgelopen jaren aan te leveren, omdat de indruk bestaat dat het over te hevelen budget door VWS te 

laag is vastgesteld. Door de feitelijke gegevens bij elkaar op te tellen kan worden vastgesteld of dat 

budget inderdaad voldoende is. Voor de mensen op de wachtlijst is er overbruggingszorg waarvan het 

budget ook bij de overheveling is inbegrepen. De eigen bijdragen blijven vooralsnog hetzelfde. 

Desgevraagd door de heer Visser (CU) zal spreekster het verslag van de bijeenkomst met de 

zorgaanbieders op 26 augustus aan de commissie sturen, vóór de commissievergadering van volgende 

week. 

 

Doelgroepenvervoer 
 

De heer Duker zegt dat volgende week ook een tussenrapportage op de agenda staat van een 

onderzoek dat met steun van de provincie is uitgevoerd in het kader van de decentralisatie van het 

AWBZ-vervoer naar dagbestedingslocaties. Het AWBZ-deel van dit vervoer krijgt te maken met 

dezelfde korting die op het hele AWBZ-budget van toepassing is. Bekeken is of slimme combinaties 

gemaakt kunnen worden met andere vormen van doelgroepenvervoer voor leerlingen of in het kader 

van de Wmo die ook onder druk staan. Daar blijken inderdaad mogelijkheden voor te zijn, al was het 

alleen maar door stroomlijning van contracten. Er lijken ook besparingen realiseerbaar door een 

kanteling van mobiliteit in de richting van openbaar vervoer, eigen vervoer en vrijwilligersvervoer. 

Ook valt er veel winst te behalen door een efficiëntere planning en meer regie. Wanneer contracten 

met de regiotaxi en andere uitvoerders in 2015 aflopen, kan men zaken op een andere leest gaan 

schoeien. In 2015 zal het AWBZ-vervoer nog via zorgaanbieders blijven verlopen, maar zal wel 

bekeken worden waar dan ook al efficiencywinst te behalen valt. De onderzochte regio omvatte 

aanvankelijk vijftien gemeenten, maar nu is gekozen voor beperking tot de regio’s Haarlemmermeer, 

IJmond en Zuid-Kennemerland, waar meer samenhang is in de vervoersstromen en waar bijgevolg ook 

meer winst te behalen valt. Besluitvorming over dit onderwerp zal in het najaar plaatsvinden, waarbij 

de commissie betrokken zal worden. De strekking van het verhaal is dat de gemeente de organisatie en 

regie meer naar zich toe haalt, maar dat de uitvoering door een andere organisatie blijft geschieden. 

Desgevraagd door mevrouw Ramsodit geeft de heer Duker aan dat bij de kanteling naar 

vrijwilligersvervoer ook gedacht kan worden aan de inzet van informele knooppunten of sociale 

media. 

 

Afsluitende ronde 

 

De heer Visser (CU) informeert waarom er een aparte stichting RIJK is ingeschakeld voor de 

aanbesteding. Verder is hij benieuwd naar de gevolgen van het uittreden van de gemeente Uitgeest uit 

de regio IJmond. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) informeert naar hoe het staat met het protocol voor calamiteiten. 
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Mevrouw Ramsodit (PvdA) informeert naar de mogelijkheid van verschillen tussen gemeenten als het 

bijvoorbeeld gaat om verwijzing naar specialistische zorg. 

 

De heer Vrugt (AP) vraagt of de gemeente Haarlem hoort bij de 10% van de Nederlandse gemeenten 

die de privacygevoeligheid in het sociaal domein afdoende geregeld hebben. 

 

De heer Haker antwoordt dat de stichting RIJK een samenwerkende organisatie is van de 

regiogemeenten waarmee de gemeenschappelijke inkoop plaatsvindt. Waar de gemeente zelf de 

leidende rol heeft, bijvoorbeeld bij de Wmo-maatwerkvoorzieningen, doet de gemeente zelf de 

aanbesteding. De stap van de gemeente Uitgeest heeft vooralsnog geen budgettaire gevolgen zolang 

die gemeente niet uit het regionaal verband met Haarlem is gestapt. 

De gemeente heeft op het gebied van de transitie drie prioriteiten gesteld voor dit najaar en daar hoort 

het protocol calamiteiten niet bij. Dat neemt niet weg dat er op onderdelen wel aan wordt gewerkt. 

Op landelijk niveau is het zeer goed denkbaar dat er verschillen optreden tussen gemeenten. In de 

regio zitten alle gemeenten tot dusver op dezelfde koers. Het is uiteindelijk wel de bevoegdheid van de 

gemeenteraden om verordeningen vast te stellen. 

VNG en KING zijn landelijk nog volop in discussie over de privacyregelingen. Die discussie is nog 

niet uitgekristalliseerd. Wie nu al alles geregeld denkt te hebben, zou dus te maken kunnen krijgen met 

de wet van de remmende voorsprong, De gemeente is wel al bezig om privacyconvenanten te maken 

rond de CJG-coaches en sociale wijkteams. 

 

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 19.00 uur en merkt op dat men bij technische vragen nog altijd 

per telefoon of per e-mail een beroep kan doen op de ambtenaren. 


