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1. Het college besluit ten aanzien van de toegang tot de nieuwe 

voorzieningen Jeugd, Beschermd Wonen en Wmo: 

a) het CJG - naast de wettelijk aangewezen professionals - de 

mogelijkheid te geven om te beslissen over de inzet van zorg voor 

jeugd.  

b) het sociaal wijkteam en de gecontracteerde zorgprofessionals een 

centrale rol te geven in het toegangsproces door hen de 

mogelijkheid te geven het onderzoeks-gesprek met de klant te 

voeren alvorens een aanvraag voor maatwerkvoorzieningen Wmo 

of Beschermd Wonen bij de gemeente wordt ingediend. 

2. Het college besluit ten aanzien van de Wmo 2015: 

a) in 2015 een integraal Wmo beleidsplan op te stellen. 

b) het mantelzorgcompliment per 2015 om te zetten in collectieve 

mantelzorg-ondersteuning in de basisinfrastructuur. 

c) De inloopgelden GGZ ad € 430.000 in het belang van 

zorgcontinuïteit voor de cliënt en conform de verwervingsstrategie 

in 2015 door middel van een eenjarige subsidierelatie te beleggen 

bij de huidige aanbieders die nu door het Zorgkantoor zijn 

gecontracteerd.  

d) aan MEE in het belang van zorgcontinuïteit en conform de 

verwervingsstrategie in 2015 subsidie te verlenen ad € 1.654.000 

ten behoeve van de deelname aan de sociaal wijkteams, de Centra 

voor Jeugd en Gezin en de gemeentelijke informatie en 

adviesfunctie, kortdurende cliëntondersteuning aan mensen met een 

(verstandelijke) beperking en regionale taken. 

e) de "tegemoetkoming meerkosten bij zelfredzaamheid en 

participatie" te betrekken bij de actualisering van het minimabeleid 

2015. 

f) ten aanzien van het Persoonsgebonden Budget geen nadere 

voorwaarden te stellen anders dan de wet voorschrijft. 

3. Het college besluit ten aanzien van Zorg voor Jeugd: 

a) Kontext, MEE en JGZ Kennemerland te verzoeken tot een ontwerp 

te komen voor de vorming van een CJG-organisatie ten behoeve 

van de doorontwikkeling van het CJG en het werkgeverschap van 

de CJG-medewerkers. 

b) In het functioneel ontwerp als kerntaak van het CJG te benoemen 

het organiseren van adequate samenhang en samenwerking binnen 

het jeugdstelsel in Haarlem en het bieden van informatie, advies en 

gezinscoaching. 

4. Het college besluit ten aanzien van de Participatiewet het vergroten van 

de kansen en talenten voor mensen die een uitkering levensonderhoud 
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op grond van de Participatiewet ontvangen, als uitgangspunt te nemen 

bij de invulling van de tegenprestatie. 

5. Het college besluit ten aanzien van de sociaal wijkteams: 

a) per 1 januari 2015 een stedelijke dekking te realiseren met 8 sociaal 

wijkteams. 

b) met de betrokken partners een privacyconvenant te sluiten en deze 

aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

6. De (juridische) gevolgen van deze besluiten worden vertaald in de 

verordeningen sociaal domein die in oktober aan de gemeenteraad 

worden aangeboden. 

7. De financiële gevolgen van deze besluiten worden op basis van de 

meicirculaire van het Ministerie van BZK verwerkt in de 

programmabegroting 2015. 

 

 

 

Samenvatting/Doel/grond besluit 

Met het vaststellen van de transitienota specialistische ondersteuning en de 

beleidskaders Jeugd, Awbz, Hulp bij het huishouden en participatiewet,  

heeft de raad beleidskeuzes gemaakt voor de inrichting van het toekomstige 

sociale domein.  

 

Inmiddels is ook de Wmo 2015 in de Eerste Kamer vastgesteld. Hieruit 

blijkt dat op lokaal niveau nog enkele bestuurlijke besluiten genomen 

moeten worden om de Wmo 2015 straks adequaat uit te kunnen voeren. 

 

Bij de commissie- en raadsbehandeling van de beleidskaders hebben wij 

gemeld dat de uitwerking ervan uiteindelijk wordt vertaald in de 

verordeningen die wij in oktober aan de gemeenteraad willen aanbieden. Er 

zijn echter een aantal specifieke onderdelen waarover wij vroegtijdig met 

de commissie Samenleving van gedachten willen wisselen.  
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