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De voorzitter heet iedereen welkom en geeft het woord aan de portefeuillehouder, de
heer Westerman. Hij geeft een korte inleiding over de visie op maatschappelijke
ondersteuning. Vervolgens is het woord aan de verschillende fracties.
Mevrouw Zorgdrager (D66Velsen) vindt dat een visie niet ambitieus genoeg kan zijn
maar het moet wel financieel haalbaar zijn. Opvallend is dat het inclusiefbeleid en de
agenda 22 summier genoemd worden in deze visie. De fractie wil hier binnenkort een
sessie over. Dit heeft al eerder op de agenda gestaan maar heeft het niet gehaald. Is
er al meer bekend over de bezetting van gesubsidieerde instellingen? Als suggestie
geeft zij mee om creatief na te denken en noemt een voorbeeld van een duur lease
contract aangaande een tandemfiets terwijl zo’n zelfde fiets in aanschaf veel
goedkoper kan. Wellicht kan hiervoor een incidenteel budget gerealiseerd worden. Zij
mist de ontmoetingsplaats in de Rijnstraat, is die vergeten en wordt er wel of geen
budget aan gegeven?
De heer Hillebrink (MH) vindt de visie ambitieus. De realiteit is dat er drastisch
bezuinigd moet worden op allerlei gebieden. Het college wenst de huidige uitvoering
in stand te houden, dat is een pittige uitdaging. In het nieuwe beleid zal er meer
gekeken moeten worden naar de capaciteiten en talenten van de burger. Hij geeft
aan dat er realistisch gekeken dient te worden naar wie precies de doelgroep is, wie
is de kwetsbare groep? Is het mogelijk dat de portefeuillehouder deze groep in kaart
brengt? Op 22 september is er een motie aangenomen om concrete doelstellingen
aan de Raad voor te leggen. In hoeverre geeft de portefeuillehouder gehoor aan
deze motie en wanneer worden de bereikte resultaten nader geformuleerd /
aangescherpt? Hij is voorstander van getrapte verantwoordelijkheid. Hoe zit het met
de gelden van de stichting MEE die van de provincie naar de gemeente gaan?
Aandacht voor de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is belangrijk. OGGZ en
ambulante hulpverlening dienen de aankomende periode in het lokaal beleid en op
het gebied van uitvoering beter inzichtelijk gemaakt te worden. Hij pleit ervoor om te
komen tot een EG-beleid en visie binnen de Wmo. Hierdoor staat men ook sterker

richting regionaal beleid. Het nieuw op te zetten welzijns-accommodatiebeleid heeft
als uitgangspunt 1 buurthuis per wijk, houdt dat wel stand? En zijn er wel zoveel
ontmoetingsactiviteiten nodig?
De heer Bal (LGV) is verheugd over het realiseren van één toegangsportaal. Hij
maakt zich net als de Wmo-adviesraad zorgen over de financiële haalbaarheid. Kan
er inzichtelijk gemaakt worden wat er per kamer besteedt zal worden. ‘Samen aan de
slag’ is een prachtige visie. Is het mogelijk om alle werkdocumenten van een tijdspad
te voorzien? Over het voorliggende stuk heeft hij nog enkele vragen, waaronder op
het gebied van de bijzondere bijstand, de stadspas, mantelzorg, PGB en de
seniorenagenda. De fractie is voorstander van regionale samenwerking.
Mevrouw Hermans (CDA) vindt het een goede en allesomvattende visie met een fors
ambitieniveau. Zij vindt een 2 jaarlijkse rapportage aan de Raad mager en stelt voor
om dit jaarlijks te doen. Zij maakt zich zorgen over de beschikbare capaciteit. Is het
mogelijk om bij alle onderdelen een planning te vermelden? Hoe wordt bepaald wie
er voor mantelzorg in aanmerking komt, worden daar criteria voor opgesteld? Kan er
inzichtelijk gemaakt worden hoe het college nieuwe taken wil implementeren
alsmede het daarbij behorende financiële plaatje. Wat is de reactie van het college
op de zorgen die de Wmo-adviesraad heeft geuit?
Mevrouw van Ombergen (Velsen Lokaal) heeft het gevoel dat het proces niet goed
gevolgd is. Begin dit jaar zouden er menukaarten met benoemde effecten komen,
waar zijn deze gebleven? De visie staat bol van de ambities. Zij deelt de zorgen van
de Wmo-adviesraad over het ontbreken van voldoende financiën. Is er zicht op dat er
een toegangsportaal voor maatschappelijke ondersteuning gerealiseerd zal worden
in Velsen? Er ligt veel druk op mantelzorgers, zij maakt zich daar zorgen over. Wordt
het doel niet voorbij geschoten door wellicht teveel energie en geld aan
mantelzorgers te besteden? Ook zij is voorstander van minimaal een jaarlijkse
rapportage aan de Raad. Kunnen de bestaande aangepaste woningen in kaart
gebracht worden zodat er goed op ingespeeld kan worden als een dergelijke woning
vrij komt. De fractie vindt ook dat er soms creatiever nagedacht kan worden op het
gebied van dure leasecontracten voor bijvoorbeeld een fiets of rolstoel.
De heer van Koten (SP) fractie vindt het een ambitieuze visie. De nieuwe opzet
spreekt de SP aan. Participatie als middel is een noodzakelijke voorwaarde voor
samenhang en sociale cohesie. Er dient aandacht te zijn voor bestaanszekerheden.
Als de zorgparticipatie niet betrekken in ons participatiebeleid missen we belangrijke
aanknopingspunten voor het lokale ondersteuningsbeleid. De fractie ziet met
belangstelling de nieuwe aanbesteding van de huishoudelijke hulp tegemoet. Let op
de draagkracht van gezinnen en kwetsbare groepen en verricht onderzoek naar de
zelfredzaamheid van de kwetsbare burgers.
De heer Meinema (PvdA) fractie ziet bij het thema zelfredzaamheid graag
toegevoegd met wie en welke instanties men de gestelde doelen wil bereiken. Een
nieuwe ontwikkeling op dit gebied zijn co-patiënten die nieuwe patiënten kunnen
bijstaan. Hij vraagt aandacht voor de suggestie van de gehandicaptenraad om de
toegankelijkheid voor gehandicapten in bijvoorbeeld winkels te verbeteren. Op het
gebied van accommodatiebeleid dient de afstand per doelgroep het uitgangspunt te
zijn.

De heer van den Brink (VVD) geeft zijn complimenten voor dit goed leesbare stuk,
waarin echter wel veel vakjargon wordt gebruikt. Is het mogelijk een overzicht te
ontvangen van alle uitwerkingen voorzien van een tijdspad? Hij mist in dit stuk de
financiële paragraaf, wanneer kan deze verwacht worden? De fractie ontvangt bij
voorkeur elk half jaar een rapportage.
De heer Stoop (GroenLinks) kan zich goed vinden in de gestelde ambities en is blij
met de invoering van één loket. Naast de huidige mantelzorgers dient er ook
gekeken te worden naar het activeren van potentiële mantelzorgers bijvoorbeeld
door bewustwording. Het grootste risico bij de overheveling van een gedeelte van de
AWBZ naar de Wmo is volgens de fractie het feit dat er nog niet in kaart is gebracht
hoe groot deze doelgroep zal zijn.
Mevrouw Remkes (ChristenUnie) kan zich goed vinden in het maatwerk.
Klanttevredenheidsonderzoeken zijn goed maar ook zeer duur. Wellicht kan er vanuit
het werkveld onderzoek verricht worden. Dit is kostenbesparend. Zij heeft waardering
voor hoe de gemeente de mantelzorgers wil ondersteunen, aangezien de druk op de
mantelzorger zal toenemen. Op het gebied van de OGGZ is zij benieuwd naar welke
locaties er zijn voor thuis- en daklozen, en of dit aanbod voldoende is. Zij juicht het
plan om mensen met een uitkering in te zetten voor woonplus-diensten toe en doet
de suggestie om hierbij samenwerking te zoeken met het werkplein IJmond.
Buurthuiswerk kan mogelijk ingezet worden als activeringsmiddel voor mensen met
een uitkering en inburgeraars.
De portefeuillehouder, de heer Westerman is dankbaar voor de complimenten over
de gestelde ambities. Of het ambitieniveau haalbaar is in tijden van bezuiniging is
een uitdaging.
Er wordt veel regionaal samengewerkt en ook op dat gebied loopt men tegen de
financiën aan.
Zo is er op het gebied van de OGGZ een opvangcentrum in Haarlem die ook mensen
uit Velsen opvangt. Het college is voornemens om minimaal eens in de twee jaar te
rapporteren, vaker rapporteren doet een enorm beslag op de ambtelijke capaciteit.
De Raad ontvangt ook de benchmark en het klanttevredenheidsonderzoek. Er zijn in
deze sessie veel suggesties en (technische) vragen gesteld die mee genomen zullen
worden bij het uitwerken van de verschillende kamers. Voor wat betreft Agenda 22 is
getracht om duidelijk te maken dat de Wmo een participatie wet is en dat betekent er
afgestemd moet worden op mensen. De huishoudelijke hulp wordt in 2012 een
nieuwe aanbesteding. De benodigde hulp wordt gegeven en blijft aandacht
verdienen. Het PGB is niet voor iedereen geschikt, en noemt een voorbeeld waarin
het creatief denken inzake dure leasecontracten niet zal werken. Er wordt
geprobeerd de mantelzorg zo goed mogelijk op te vangen. De tijdlijnen van de
verschillende kamers zullen in de eerste twee kwartalen van 2012 afgetikt kunnen
worden en daarmee ook bijdragen in de voorjaarsnota en de begroting. Hierbij kan
de Raad, voor zover mogelijk, ook de financiële kaders aantreffen. Het is niet precies
duidelijk wat er in de tweede kamer wordt besloten over overheveling van de AWBZ
naar de Wmo.

Het woord is aan portefeuillehouder de heer Te Beest. Voor wat betreft
bezuinigingen in relatie tot het accommodatiebeleid is het uitgangspunt één
accommodatie per wijk. De gemeente heeft te maken met de bestaande situatie die
zo optimaal mogelijk benut zal moeten worden waarbij de spreiding goed in de gaten
wordt gehouden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Welke accommodaties
worden verder gefaciliteerd en welke op termijn minder. Daar zijn al wat keuzes in
gemaakt, onder andere dat men op een andere manier met de integratie van jong en
oud wil omgaan. Toegankelijk en beschermd wonen zijn thema’s die bij de woonvisie
aan de orde zullen komen. De lokale seniorenagenda wordt naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2012 aan de Raad gepresenteerd.
De fracties krijgen nogmaals het woord waarop de portefeuillehouder, de heer
Westerman reageert. Voor wat betreft onderwijs bij Heliomare schrijft de wet voor dat
de gemeente waar de school gevestigd is het financiert, daar geeft het Rijk ook geld
voor. Op het gebied van opvang daklozen zijn er met de gemeente Haarlem allerlei
processen gaande. Ambulante begeleiding is een onderdeel wat van de AWBZ naar
de Wmo wordt overgeheveld voor wat betreft de individuele aanpak en jeugdzorg. De
toegankelijkheid van bijvoorbeeld winkels voor gehandicapten kan de gemeente niet
zelf bepalen. Voor de Agenda 22 kan de gemeente aandacht vragen maar formeel
niet sturend in optreden. Deze Agenda wordt zeer serieus genomen en er zal bij het
uitwerken van de kamers rekening mee gehouden worden. Het leasen van een
tandem of andere hulpmiddelen kan in sommige gevallen goedkoper en dat gebeurt
in verschillende gevallen al. Hij is het volkomen eens met de compensatieplicht en wil
op dat gebied maatwerk leveren.
De heer Doeleman (beleidsambtenaar) geeft aan dat men op dit moment
onvoldoende weet over de paragraaf financiën. Het zal een dynamisch verloop
krijgen. Het past beter in de voorjaarsnota en de begroting
De heer Te Beest verteld dat de motie omtrent de stadspas nog zal terugkomen in de
vorm van een terugkoppeling. Hij doet de toezegging om minimaal éénmaal per jaar
de Raad te rapporteren in plaats van tweejaarlijks.
De voorzitter inventariseert, na een gevoerde discussie over de procesgang, dat het
onderwerp debatrijp is voor de vergadering van 1 december 2011. Hij sluit de
vergadering.

Toezeggingen
Er zal jaarlijks aan de Raad gerapporteerd worden (ipv 2-jaarlijks)

