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1. Inleiding 

Het Rijk heeft de decentralisatie-uitkering ‘Gezond in de Stad’ verlengd. De regeling liep 

eind 2014 af, maar is nu verlengd voor de periode 2015 tot en met 2017. De middelen zijn 

bedoeld voor een wijkgerichte en integrale aanpak om gezondheidsachterstanden terug te 

dringen. Het budget ‘Gezond in de Stad’ voor de nieuwe periode is verlaagd, maar zijn er 

tegelijkertijd middelen ‘Zichtbare Schakels’ toegevoegd, bestemd voor het versterken van de 

preventieve taak van de wijkverpleegkundige. In deze nota staat de besteding opgenomen en 

daarmee kunnen de middelen, via de Kadernota/Bestuursrapportage 1 2015,  in de begroting 

worden overgeheveld naar Programma 1 Maatschappelijke participatie.   

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de middelen ‘Gezond in de Stad’ voor de jaren 2015 tot en met 2017 

inclusief ‘Zichtbare Schakels’ in te zetten voor preventieve gezondheidszorg op wijk- en 

buurtniveau. 

2. De kosten van dit besluit bedragen van 2015 tot en met 2017 jaarlijks € 139.000,--. De 

dekking vindt plaats uit de vanuit het Rijk ontvangen decentralisatie-uitkering ‘Gezond in de 

Stad’. De financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de Kadernota/ 

Bestuursrapportage 1 2015 (programma 1, kostenplaats 671001-44252).  

3. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

De inzet op preventieve gezondheidszorg op wijk- en buurtniveau wordt voortgezet en draagt 

bij aan het ontwikkelen en behouden van eigen kracht en zelfredzaamheid van de 

Haarlemmer.  

 

4. Argumenten 

De projecten Gezond in de Stad en Zichtbare Schakels sluiten aan op de 

programmabegroting. 

De inzet op wijk- en buurtgerichte preventieve gezondheidszorg draagt bij aan programma 1 

Maatschappelijke participatie binnen het cluster sociaal. Specifiek sluit het aan bij 

beleidsveld 1.2 Bevorderen zelfredzaamheid, minder gezondheidsverschillen.  

 

De bestaande projecten passen binnen ingezet beleid. 

Uit de beschikbare middelen worden momenteel de projecten Gezonde School en Gezonde 

Wijk gefinancierd. De afspraken hierover zijn gemaakt bij de subsidieafspraken 

basisinfrastructuur sociaal domein voor de periode 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015. 

Voor de periode vanaf 1 januari 2016 is de subsidie-uitvraag in voorbereiding en wordt 

opnieuw beoordeeld welke inzet gewenst is. De beoordeling vindt plaats in samenhang met 

alle andere inzet in de basisinfrastructuur voor de komende periode zodat overlap wordt 

voorkomen.  

 

Nieuwe projecten passen binnen de doelstelling van de regeling. 

De nieuwe middelen ‘Zichtbare Schakels’ worden in 2015 ingezet voor het versterken van de 

preventieve taak van de wijkverpleegkundige. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de 

verbinding tussen zorg en welzijnsvoorzieningen te verbeteren. De huisartsen werken al met 

‘Welzijn op recept’ waar bij psychosociale klachten in plaats van een doorverwijzing naar 
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zorg of hulpverlening er een doorverwijzing naar het welzijnswerk plaatsvindt. Problemen of 

klachten worden in een aantal gevallen door sociaal-maatschappelijke problemen 

veroorzaakt, bijvoorbeeld eenzaamheid, en een verwijzing naar het welzijnswerk biedt dan 

mogelijk een oplossing. In 2015 wordt onderzocht of deze methodiek, waarbij er een actieve 

koppeling tussen verwijzer en welzijnscoaches wordt gemaakt, ook binnen de 

tweedelijnszorg kan werken. Voor 2016 en verder kunnen daar dan (subsidie)afspraken over 

worden gemaakt in de basisinfrastructuur. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De regeling loopt tot en met 2017, de afspraken in de basisinfrastructuur tot en met 2019. 

De decentralisatie-uitkering is door het Rijk met drie jaar verlengd. Voor de afspraken in de  

basisinfrastructuur sociaal domein is gekozen voor een subsidieperiode tot 2020 (Nota 

Subsidies basisinfrastructuur sociaal domein vanaf 2016, 2014/420648). Bij de 

subsidieafspraken die gefinancierd worden uit de decentralisatie-uitkering zal een 

voorbehoud worden gemaakt in verband met de kortere termijn. 

 

6. Uitvoering 

Voor ‘Zichtbare Schakels’ worden subsidieafspraken gemaakt. 

Voor 2015 zijn de afspraken voor de inzet Gezonde School en Gezonde Wijk reeds gemaakt. 

Er worden nog subsidie- en prestatieafspraken gemaakt met welzijnsorganisaties en 

zorgaanbieders over het onderzoek naar de verbreding van Welzijn op Recept. De afspraken 

voor 2016 en verder lopen mee in de subsidie-uitvraag basisinfrastructuur die momenteel 

wordt voorbereid. 
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