Verantwoording van het Wmo-beleidsplan
“Iedereen voelt zich thuis in Velsen”
2008 - 2010
In 2008 zijn wij van start gegegaan met de brede invoering van de Wet op de maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Eerder in 2007 was de hulp bij het huishouden vanuit de Awbz overgeheveld
naar de Wmo (gemeenten). Hoewel de maatschappelijke discussie in de media zich op de hulp in het
huishouden concentreert, gaat deze verantwoording niet over individuele Wmo voorzieningen. In deze
verantwoording gaan wij in op de resultaten die vanaf 1 januari 2008 tot en met heden zijn bereikt op
het gebied van de collectieve voorzieningen van de Wmo. Deze collectieve voorzieningen hebben als
doel de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te bevorderen, mantelzorgers te
ondersteunen, vrijwilligers te stimuleren en de sociale cohesie in de wijken en dorpskernen te
bevorderen.
Het gemeentelijk Wmo-beleid is in een aantal gemeentelijke documenten verwoord:
 Het Wmo-beleidsplan 2008-2011 is vooral een inventarisatie van wat er is en wat wij willen
doen. Wat wij willen bereiken is in het beleidsplan verwoord in 69 actiepunten. Een selectie van
deze actiepunten is jaarlijks vervat in een uitvoeringsprogramma. In zeer algemene bewoordingen
staan in het Wmo-beleidsplan gewenste maatschappelijke effecten genoemd. Om deze reden
kunnen wij aan de hand van het Wmo-beleidsplan niet vaststellen of de beoogde effecten zijn
behaald.
 In de gemeentelijke begroting zijn meetbare doelstellingen en indicatoren opgenomen. Een
voorbeeld is de doelstelling dat “het percentage mantelzorgers dat regelmatig of voortdurend
knelpunten ondervindt” afneemt.
 In de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) is, voor wat betreft de drie grote
welzijnsinstellingen, getracht een relatie tussen de maatschappelijke effecten, resultaten en
prestaties van afzonderlijke welzijnsorganisaties te leggen.
In het kader van deze verantwoording zullen wij gegevens uit zoveel mogelijk bronnen combineren.
In het nieuwe Wmo-beleidsplan zullen deze gegevens zoveel mogelijk worden geïntegreerd, zodat er
een vloeiende lijn ontstaat van het Wmo-beleidsplan, via de doelstellingen en indicatoren in de
begroting naar de aansturingstructuur van de BCF, het uitvoeringsprogramma en de uiteindelijke
opdrachtformulering. Uiteraard zullen wij het nieuwe Wmo-beleidsplan in samenspraak met u en het
maatschappelijk middenveld ontwikkelen.
Opbouw
De Wet maatschappelijke ondersteuning benoemt 9 prestatievelden, waarover gemeenten naar de
gemeenteraad, het Rijk en de inwoners van Velsen, verantwoording dienen af te leggen. Aan de hand
van deze 9 prestatievelden is deze verantwoording opgebouwd:
1.
het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten ;
2.
op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders met problemen met opvoeden;
3.
het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4.
het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5.
het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem;
7/8/9 het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; het bevorderen van
openbare geestelijke gezondheidszorg; het bevorderen van verslavingsbeleid.
Het prestatieveld 6 betreffen individuele Wmo voorzieningen. Deze vallen buiten de reikwijdte van
deze evaluatie.
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Voor elk van de prestatievelden lichten wij de volgende punten toe:
A. de behaalde maatschappelijke effecten: gegevens hierover zijn terug te vinden in onder
andere de lokale leefbaarheidsmonitor en de onderzoeken van de GGD.
B. de uitkomsten van de Wmo-benchmark: in dit jaarlijks onderzoek geeft de SGBO, aan de
hand van enkele “thermometers”, weer waar de gemeente staat op het gebied van beleid, de
wijze waarop dit beleid tot stand gekomen is, de effecten van het beleid en de realisatie van
bepaalde voorzieningen. Aangezien de Wmo-benchmark 2010 (over 2009) op een aantal
punten qua methodiek anders is dan de Wmo-benchmark 2009 (over 2008), zullen in dit
document allean de uitkomsten uit het laaste jaar worden gebruikt.
C. de actiepunten uit het Wmo-beleidsplan: in het Wmo-beleidsplan staan 69 actiepunten
geformuleerd. Voor elk actiepunt staat zo mogelijk de status en een toelichting.
 Regulier betekent dat het actiepunt is gerealiseerd en opgenomen in het reguliere beleid. Er
is dan geen duidelijk eindpunt. Een voorbeeld is het het verbeteren van de contacten met de
eerste lijnszorg.
 Afgesloten betekent dat een eenmalige activiteit is afgesloten of dat een actiepunt haar
relevantie heeft verloren.
 Gepland betekent dat de uitvoering in voorbereiding is, maar nog niet gerealiseerd is.
Allereerst gaan wij kort in op de Wmo als participatiewet.

De Wmo als participatiewet
De Wmo heeft als doel inwoners te stimuleren een actieve rol te spelen in de samenleving. Daarnaast
vraagt de Wmo gemeenten om de deelname van burgers aan de Wmo-beleidsontwikkeling te
bevorderen. Op beide aspecten gaan wij in deze paragraaf in.

Beleidsparticipatie
Paticipatie in beleidsontwikkeling brengt de gemeente Velsen onder andere tot uitrdukking door:
 het ontwikkelen en onderhouden van een constructieve samenwerking met de Wmo-raad
en het Gehandicaptenberaad;
 het houden van participatiebijeenkomsten, waarbij burgers en het maatschappelijk
middenveld worden uitgenodigd hun inbreng te geven; naast de bijeenkomsten als
onderdeel van het invoeringstraject van de Wmo in Velsen hebben we
netwerkbijeenkomsten gehouden over “voorzieningen voor ouderen” én over “informele
zorg en de rol van vrijwilligers”. Daarnaast vinden er participatietrajecten plaats in het
kader van het speelplaatsenbeleid.
 het laten uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken door de welzijnsorganisties; deze
onderzoeken zijn bedoeld om kwaliteitsverbeteringen aan te brengen in de
dienstverlening.
 de adviescommmissies die buurthuizen en wijksteunpunten kennen;
 het eens in de twee jaar houden van een leefbaarheidsmonitor; deze monitor genereert
belangrijke gegevens welke verwerkt worden in ons Wmo-beleid.
 het voeren van regelmatig overleg met de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen
in Velsen.
Op de beleidsapaticipatie thermomether in de Wmo-benchmark 2010 scoort onze gemeente iets boven
het benchmarkgemiddelde en iets lager dan de gemeengrootteklasse (zie voor een toelichting de Wmobenchmark 2010 in de bijlage). In het plan van aanpak voor het nieuwe Wmo-beleidsplan 2012-2015
zullen wij aangeven hoe wij burgers, het maatschappelijk middenveld en u willen betrekken in de
beleidsontwikkeling.
Hieronder gaan wij kort in op de Wmo-raad en het Gehandicaptenberaad.
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De Wmo-raad is in 2007 door het college van bugemeester en wethouders benoemd. De Velsense
Wmo-raad bestaat uit leden die het College vanuit uiteenlopende achtergronden adviseert, waaronder
verslavingsproblematiek, mensen een lichamelijke beperking, ouderen, dak en thuislozen,
mantelzorgers, mensen met een psychische of psychosociale beperking en mensen met een
verstandelijke beperking. Wij waarderen deze verscheidenheid aan achtergronden. Hierdoor wordt de
integraliteit van de adviezen van de Wmo-raad gewaarborgd. De Wmo raad heeft op een aantal
onderwerpen advies uitgebracht, zoals: mantelzorg, voorzieningen die gericht zijn op ouderen, de
implementatienota huiselijk geweld, het regionaal kompas, de kadernota “Fit in Velsen”, het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Tijdens de Wmo-vergaderingen proberen wij de Wmo-raad in een zo vroeg
mogelijk stadium te informeren over beleidsontwikkelingen. Doordat wij de input van de Wmo-raad
in een vroegtijdig stadium meenemen is het voor de Wmo-raad in sommige gevallen niet meer
noodzakelijk om een (schriftelijk) advies uit te brengen.
Het Gehandicaptenberaad heeft in 2010 een rapport uitgebracht over de toegankelijkheid en
uitgankelijkheid van openbare gebouwen. In 2010 wordt een start gemaakt met het oplossen van de
knelpunten.
Participatie in de samenleving
Eén van de kerndoelstellingen van het Wmo-beleid is het bevorderen van de maatschappelijke
participatie. Uit de Wmo-benchmark 2010 (zie bijlage) blijkt dat de gemeente Velsen het goed doet op
het punt van participatie. Dit blijkt onder andere uit de cijfers over:
 de arbeidsparticipatie als aandeel van de beroepsbevolking:71,9% ten opzichte van 68,8% in
gemeenten met een vergelijkbare grootteklasse;
 het aandeel mantelzorgers op het totaal aantal inwoners: 26% ten opzichte van 18,1% in
gemeenten met een vergelijkbare grootteklasse;
 het aandeel vrijwilligers op het totaal aantal inwoners: 38% ten opzichte van 32,3% in gemeenten
met een vergelijkbare gemeenteklasse.
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1. Sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten
Gemeenten hebben een grote vrijheid om lokaal invulling te geven aan het prestatieveld “bevorderen
van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten”. Er zijn bovendien vele
manieren waarop gemeenten de sociale samenhang kunnen bevorderen. Zorgen voor aantrekkelijke
plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten is daar een voorbeeld van. Een wijkcentrum waar
verschillende zorg- en welzijnsfuncties worden gecombineerd, maakt het ander andere mogelijk dat
verschillende groepen elkaar regelmatig tegenkomen.
A.
Maatschappelijke effecten
Leefbaarheidsmonitor (vergelijking 2009 met 2007) / effectindicator
In de gemeente Velsen is het kerncijfer voor sociale kwaliteit1 (cohesie) constant gebleven op 6,4.
Velsen-Noord scoort het laagst (6,1) en Santpoort-Noord, Santpoort- Zuid en Driehuis het hoogst
(6,9). Gemeenten uit de zelfde grootteklasse scoren gemiddeld een 6,3
De woonomgeving krijgt als waardering het rapportcijfer 7,5. In 2007 was dat een 7,4. Velsen-Noord
scoort met een 6,9 het laagst, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Driehuis scoren met een 8,1 het
hoogst. Gemeenten uit de zelfde grootteklasse scoren gemiddeld een 6,0. Op dit punt doet gemeente
Velsen het dus goed.
Rapportages van GGD Midden Kennemerland (2007)
Volgens het GGD ouderenonderzoek is 6% van de Velsenaren tussen de 65 en 74 jaar ernstig
eenzaam. De cijfers zijn vergelijkbaar met het gemiddelde in de regio Kennmerland. Inwoners van
Velsen-Noord en IJmuiden in de leeftijdsklassen 65-74 jaar zijn beduidend vaker (zeer) ernstig
eenzaam (8,8%) dan overige inwoners van Velsen (3,0%). In 2011 houdt de GGD een nieuw
onderzoek onder ouderen. Op dat moment zijn ook de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk
beleid meetbaar. Eenzaamheid komt niet alleen bij ouderen voor: 7% van de volwassen Velsenaren
voelt zich ernstig eenzaam (GDD, 2008).
B.
Wmo-benchmark
Volgens het SGBO doen wij het in Velsen op het gebied van prestatieveld 1 beduidend beter dan in
andere gemeenten. De gemeente Velsen krijgt een score van 75% in de leefbaarheidsmonitor.
Gemeenten in de zelfde grootteklasse kregen een 68% score. Deze score is gebaseerd op een negental
indicatoren (zie voor een toelichting de Wmo-benchmark 2010 in de bijlage).

C.
Actiepunten uit het Wmo-beleidplan:
Nr.
Actiepunt
Gerealiseerd / stand van zaken
1.
Verbeteren van de dienstverlening Regulier. Voor alle wijken zijn inmiddels wijkteams
van de actoren van het
(een netwerk van uitvoerende actoren , waarbij ook
wijkgericht werken aan bewoners een vertegenwoordiging van het betreffende
en andere gebruikers van de wijk. wijkplatform aanwezig is) operationeel. Binnen dit
netwerk worden er werkafspraken gemaakt voor
zaken die in de wijk spelen en een integrale aanpak
behoeven.
2.

1

Verbeteren van de samenwerking
en afstemming tussen de actoren
van het wijkgericht werken.

Regulier. Zie hierboven, echter aangevuld met de
verwachting is dat eind oktober 2010 de wijkplannen
in concept gereed zijn. Hierin zijn zowel de

Dit kerncijfer is opgebouwd uit een aantal stellingen: a) de mensen in deze buurt kennen elkaar
nauwelijks; b) de mensen gaan in deze buurt prettig met elkaar om; c) ik woon in een gezellige buurt
waar veel saamhorigheid is; d) ik voel mij thuis bij mensen die in deze buurt wonen.
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3.

Het stimuleren van de
betrokkenheid van burgers op de
leefbaarheid en veiligheid alsook
de ontwikkeling en het (sociaal)
beheer van hun wijk.

4.

Het opstellen en bewaken van
prestatieafspraken waarbij de
actoren elkaar kunnen
aanspreken op het niet nakomen
van afspraken.
Het verbeteren van de
woonomgeving en van de sociale
leefomstandigheden van de
vurgers
Het versterken van de relatie
tussen burgers en de organisaties
die in een wijk actief
Zijn.

5.

6.

7.

8.

9.

Maatschappelijke organisaties
zetten beroepskrachten en
vrijwilligers meer in bij
sportactiviteiten voor de jeugd.
Sportactiviteiten dienen aan te
sluiten bij de jeugd. De
gemeente stelt hiervoor
prestatieafspraken op met de
aanbieder(s).
Maatschappelijke organisaties
leggen het accent meer op sporten spelactiviteiten in
aandachtsgebieden. De activiteit
‘Spel in de buurt’ van de SWV,
wordt al ingezet
voor jeugdigen tot 16 jaar in
Velserbroek, maar zou ook in
Velsen-Noord moeten
worden ingezet.
Jongerenwerkers worden meer
ingezet op sport- en

aandachtsgebieden als de integrale aanpak in de wijk
benoemd.
Regulier. Hiervoor hebben wij een budget
wijkinitiatieven. Burgers kunnen aanspraak maken
op dit budget als ze een idee hebben en dit met de
bewoners willen realiseren. Stichting Vrienden voor
Velsen Noord is een project gestart genaamd “Busje
komt zo”. Hier is de stichting eenmalig financieel in
gefaciliteerd door de gemeente. Zo zijn er nog
meerdere initiatieven die uit dit budget zijn
gefaciliteerd.
Daarnaast wordt er binnen de wijkteams steeds vaker
een beroep gedaan op de jongerenwerkers van
Stichting Welzijn Velsen en de inzet van een
ambulant jongerenwerker om de betrokkenheid bij
bepaalde vraagstukken in de wijk te vergroten. Een
vorbeeld is de aanpak in de Wieringeraak waarbij
SWV een spil was als het gaat om het betrekken van
de burgers.
Gerealiseerd & regulier. Dit najaar zijn de
wijkplannen in concept gereed. In deze wijkplannen
zijn de werkafspraken tussen de actoren opgenomen.

Regulier. Het kerncijfer woonomgeving is van een
7,4 (2007) toegenomen naar een 7,5 in 2009. De
gemeente Velsen scoort op dit punt goed
(Leefbaarheidsmonitor 2007 en 2009)..
Regulier. Hiervoor zijn wijkteams in het leven
geroepen waarin het wijkplatform vertegenwoordigd
is. Zie ook actiepunt 3: door inzet van (ambulant)
jongerenwerk is een start gemaakt.
Regulier. Stichting Welzijn Velsen zet
beroepskrachten in voor de buurtsportactiviteiten.
Stichting Welzijn Velsen werkt daarnaast samen met
sportverenigingen om het lidmaatschap hiervan te
bevorderen.

Regulier. In Velsen wordt Stichting Welzijn Velsen
gesubsidieerd voor de uitvoering van
buurtsportactiviteiten in Velserbroek , Velsen-Noord
en Zee- en Duinwijk.

Gerealiseerd. Zie actiepunt 7 en 8.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

spelactiviteiten.
Het leveren van een bijdrage in de
voortgang van het proces dat
moet leiden tot de
ontwikkeling van een brede
basisaccommodatie/wijksteunpunt
op het voormalige
Kennemer-Gasthuisterrein.
Velsen-Noord: verschillende
groepen ontwikkelen meer
onderlinge activiteiten op wijk-,
buurt en straat niveau: doel is om
zoveel mogelijk mensen zich
thuis te laten voelen.
Velsen-Noord: er wordt een
sociaal wijkplan opgesteld om
structuur te geven aan een
wijkgerichte
aanpak van versterking van de
sociale cohesie.
Velsen-Noord: jongeren moeten
passende en zinvolle activiteiten,
als invulling van hun (vrije) tijd
krijgen aangeboden.
Het inrichten van ‘het Polderhuis’
ten behoeve van de functies van
een basisaccommodatie voor
Velserbroek.

Nieuwbouw basisaccommodatie
‘Het Terras’ in Santpoort-Noord.

(Nog) niet gerealiseerd. Op 2 april 2009 heeft de
Raad ingestemd met de ontwikkeling van de
Multifunctionele Accommodatie “De Binnenhaven”.
Zorgbalans heeft de gemeente laten weten
problemen te hebben met de ontwikkeling i.c.
vervreemding van haar eigendom (grond). Dit
stagneert de uitvoering van de door de Raad
vastgestelde overeenkomsten.
Regulier. In het wijkteam worden activiteiten van
diverse organisaties op elkaar afgestemd.
Buurtbewoners en wijkplatform zijn hierbij
betrokken. Voor specifieke activiteiten (jeugd)
is/wordt een passende oplossing gezocht.
Gerealiseerd. zie actiepunt 3 en 11.

Regulier. In Velsen Noord vinden sinds 2009
buursportactiviteiten plaats voor jongeren. Zie
actiepunt 8.
Gerealiseerd. In 2008 is buurthuis de Veste in Het
Polderhuis geopend. In het kader van de Nota
accommodatiebeleid zal het functioneren worden
geëvalueerd. Het gemiddelde aantal personen dat
deelneemt aan activiteiten is vergelijkbaar met
andere buurthuizen.Het gemiddelde aantal
deelnemers aan cursussen is lager dan in andere
buurthuizen. De inloop verloopt beneden gemiddeld.
Gepland. Het nieuw te bouwen Het Terras wordt
onderdeel van een huisvestingscomplex voor
senioren. Voor deze gehele nieuwe accommodatie is
een RFK vastgesteld. Het nieuwe Terras zal ook
ruimte kunnen bieden aan jongeren en
maatschappelijke organisaties. Naar verwachting
wordt Het Terras begin 2013 opgeleverd. Tot die tijd
kan Het Terras gebruikmaken van tijdelijke
huisvesting elders in Santpoort-Noord.
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2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen
Het prestatieveld 'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en
van ouders met problemen met opvoeden' heeft betrekking op de in de gemeente wonende jeugdigen –
en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om
ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond
van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Het gaat daarbij om het
geven van informatie en advies, het signaleren van problemen, het bevorderen van de toegang tot het
hulpaanbod, licht-pedagogische hulp en coordinatie van het zorgaanbod.
A.
Maatschappelijke effecten
Het gemeentelijk beleid is er op gericht de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te bevorderen en
ontwikkelingsachterstanden te verkleinen. Bijbehorende indicatoren dienen nog verder ontwikkeld te
worden. Door het onderwijs is het behalen van de inspanning om het voortijdig schoolverlaten te laten
dalen. Het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2008-2009 met 1%
gedaald ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Het streefcijfers voor 2010 van 186 leerlingen
wordt waarschijnlijk gerealiseerd en voor de komende jaren zal de effectiviteit van de
gemeenschappelijke inspanning en aanpak van het onderwijs en het jeugdbeleid blijken.
B.
Wmo-benchmark
De gemeente Velsen scoort gelijk aan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse. (zie voor een
toelichting de Wmo-benchmark 2010 in de bijlage).
C.
Actiepunten uit het Wmo-beleidplan
Nr.
Actiepunt
Gerealiseerd / stand van zaken
16. Toename van het aantal plaatsen voor
Regulier. De huidige capaciteit aan VVE
deelname aan VVE: in 2007 zijn er 225 plaatsen is 173. Deze capaciteit voldoet aan de
plaatsenbeschikbaar.
vraag.
17. Jaarlijks neemt de procentuele
Regulier. Augustus 2009 is er een programma
deelname van de leeftijdsgroep in
gestart om het aantal doelgroepkinderen uit te
kwestie aan voor- en
breiden. In 2009 waren er gemiddeld 117 VVE
vroegschoolse educatieprogramma’s
peuterspeelzaalplaatsen bezet. De gemeente
toe (nulmeting 2007). Gestreefd wordt
Velsen kende in 2009/2010 een bezetting van
om een bereik van alle
154 VVE-plaatsen.
doelgroepkinderen te verkrijgen.
18. Resultaatgerichte afspraken met de
Regulier. Jaarlijks worden er met Stichting
aanbieders van VVE op basis van de
Welzijn Velsen, in het kader van de
jaarlijks op te stellen educatieve
beleidsgestuurde contractfinanciering,
agenda.
afspraken gemaakt over het aantal te realiseren
VVE-plaatsen.
19. Uitbreiding van het Zorg AdviesteamGepland. Hierover vindt nog overleg plaats. In
voorziening naar de basisschoolleeftijd. 2011 dient het Zorg Adviesteam uitgebreid te
zijn naar de basisschoolleeftijd.
20. Opening van een Centrum Jeugd en
Gepland. Het streven is om voor eind 2010 nog
Gezin.
een inlooppunt van het Centrum Jeugd en
Gezin gerealiseerd te hebben.
21. Breed onderzoek onder de in Velsen
Gepland.
opererende schoolbesturen naar de
Vanaf het schooljaar 2009/2010 subsidiëren wij
brede behoefte
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
aan schoolmaatschappelijk
voor het maatschappelijk werk. In 2011 worden
werk/versterking van de zorgstructuur
nader financiering onderzocht
rond basisscholen en
scholen voor voortgezet onderwijs.
7

3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
Met 'geven van informatie en advies' wordt gedoeld op activiteiten die de burger de weg wijzen in het
veld van maatschappelijke ondersteuning. Het kan hierbij zowel gaan om algemene voorzieningen
zoals (voldoende) informatiepunten, als om meer specifieke voorzieningen zoals een individueel
advies, of hulp bij de verheldering van een ondersteuningsvraag. Het Wmo-loket en het WWZ-loket in
de Rijnstraat vervullen deze rollen in de gemeente Velsen. Daarnaast hebben alle organisaties binnen
de Wmo een eigen informatie en adviesfunctie. Voor de burger is het belangrijk waar hij informatie
kan krijgen over het welzijns en zorgaanbod in de gemeente Velsen. Ook de huisartsen zijn zo’n eerste
aanspreekpunt. Om deze reden vindt er periodiek overleg plaats met de eerstelijnszorg.
A.
Maatschappelijke effecten
In vergelijking tot anderen gemeenten zijn relatief minder ouderen in Velsen onbekend met het Wmoloket (Bron: Ouderenonderzoek Midden Kennemerland, GGD, 2008). Om de bekendheid van het loket
te vergroten hebben wij in 2009 een folder uitgebracht en deze verspreid onder een groot aantal
organisaties (huisartsen, apotheken, wijksteunpunten). Met regelmaat staan er in de Jutter/Hofgeest
artikelen over Wmo-activiteiten. Ook staan in de Jutter/Hofgeest de openingstijden van het
KCC/Wmo-loket vermeld. In het nieuwe Wmo-beleidsplan zullen wij ons communicatiebeleid
herijken.
B.
Wmo-benchmark
De Gemeente Velsen scoort, in vergelijking tot andere gemeente, gemiddeld op de
“loketthermometer” in de Wmo-benchmark (zie voor een toelichting de Wmo-benchmark 2010 in de
bijlage). Op het ogenblik werken we aan de verbetering van beleidsinformatie door soort en aantal
informatie- en adviesaanvragen bij het Wmo-loket te inventariseren.
C.
Actiepunten uit het Wmo-beleidplan
Nr.
Actiepunt
Gerealiseerd / stand van zaken
22. Samenvoegen van de front-office van
Nog niet gerealiseerd. Medewerkers van beide
het WWZ-loket (in de Rijnstraat) met
loketten stemmen met regelmaat hun werkwijze
die van het WMO-loket tot één
/ doorverwijzingen op elkaar af. De
gezamenlijk loket in het stadhuis.
totstandkoming van een WWZ-loket op de
Binnenhaven wordt ernstig vertraagd. Om
reden hiervan heeft Zorgbalans / COB een aan
het huidige WWZ-loket gerelateerde functie, te
weten Wonen Plus, elders gehuisvest. In
overleg met de partners zal onderzocht worden,
ook in relatie tot de gemeentelijke
taakstellingdiscussie en de digitale
mogelijkheden via het KCC, op welke
eenduidige wijze zowel de front-office-functie
als de back-office-functie versterkt kunnen
worden. De onafhankelijkheid in de
gemeentelijke regiefunctie blijft daarbij centraal
staan.
23. Bijdragen aan de opzet van een ‘backZie actiepunt 22
office’ dat fysiek in de nabijheid van
het Wmo-loket is gelegen. Bij voorkeur
nemen hierin zoveel mogelijk
aanbieders van diensten op
het gebied van zorg, welzijn en wonen
plaats.
24. Een pilot waarin wordt
Afgesloten. In 2009 is een pilot GGZ loket op
geëxperimenteerd met een ‘loket op
locatie gestart. De pilot loopt nog tot eind 2010.
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25.

26.
27.

28.

locatie’: via spreekuren in de
nabijheid van groepen mensen die
vanwege hun beperkingen moeilijk in
staat zijn om zelf het loket te
benaderen.
Onderzoeken van mogelijkheden om te
komen tot afspraken met daartoe
geschikte vertegenwoordigers van voor
het loket moeilijk bereikbare
doelgroepen, om als
verbindende schakel hulpvragen vanuit
de doelgroep naar het loket door te
geleiden;
Versterking van de onafhankelijke
functie van vraagverheldering;
Intensivering van de contacten met de
eerstelijnszorg, vanuit hun positie als
eerste aanspreekpunt voor burgers die
zorg en ondersteuning nodig hebben.
De eerstelijnszorg kan een belangrijke
intermediaire rol vervullen tussen
burgers en het WMO-loket.
Onderzoeken van mogelijkheden om
op termijn te komen tot meerdere
‘toegangspoorten’
voor het WMO-loket, fysiek en/of
digitaal.

Mede vanwege de bezuinigingen is het de vraag
of deze activiteit wordt voortgezet.

Afgesloten. De leden van de Wmo-raad en hun
organisaties vertegenwoordigen een breed
spectrum van verschillende doelgroepen van de
Wmo.

Zie actiepunt 22.
Regulier. De huisartsen in Velsen zijn intensief
betrokken bij de lokale ontwikkelingen binnen
de Wmo. Zo zijn er meerdere bezoeken aan het
Wmo-loket gebracht en zijn thema’s als
mantelzorg, ondersteunende begeleiding en
aanpak huiselijk geweld gespreksonderwerpen.
Zie 22.
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4.

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Met de invoering van de Wmo is mantelzorg als nieuwe beleidstaak bij gemeenten terecht gekomen.
Het stimuleren van vrijwilligerswerk gebeurde al, maar is met de invoering van deze nieuwe wet een
nieuwe taak geworden. De centrale gedachte van de Wmo is dat de samenleving meer
beleidsproblemen eventueel met steun van de lokale overheid zelf moet oplossen. Een groot verschil is
dat mantelzorg voortvloeit uit een bestaande relatie. De mantelzorger heeft hierzelf niet voor gekozen.
Vrijwilligerswerk doen is een vrije keuze. Op het moment dat een vrijwilliger overbelast is kan hij
zijn vrijwilligerwerk beëindigen. Het Ministerie van VWS heeft basisfuncties van mantelzorg en
vrijwilligerswerk opnieuw gedefinieerd.
A.
Maatschappelijke effecten
In Velsen is het percentage inwoners dat aan vrijwilligerswerk doet toegenomen van 34% in 2007 naar
38% in 2009. Op basis van signalen uit het veld lijkt het tekort aan vrijwilligers toe te nemen.
Waarschijnlijk komt dit doordat vrijwilligers zich over het algemeen zich steeds minder willen
vastleggen om vrijwilligerswerk te doen op vaste tijdstippen. Het percentage inwoners dat
vrijwilligerswerk doet in de sector zorg of hulpverlening is tussen 2007 en 2009 toegenomen met 3%.
Het tekort aan vrijwilligers in de informele zorg blijft onverlet groot.
Het percentage inwoners dat aan mantelzorg doet (zichzelf als mantelzorger beschouwt) is
toegenomen van 20% in 2007 naar 26% in 2009. Het percentage mantelzorgers dat regelmatig of
voortdurend knelpunten ervaart is afgenomen van 18% in 2007 naar 13% in 2009.
Het percentage mantelzorgers dat “zeker” behoefte heeft aan mantelzorgondersteuning is gelijk
gebleven op 7%.
B.
Wmo-benchmark
Op de informele hulpthermometer uit de Wmo-benchmark scoort de gemeente Velsen ongeveer gelijk
aan gemeenten met dezelfde grootteklasse (zie voor een verdere toelichting de Wmo-benchmark in de
bijlage).

C.
Nr.
29.

30.

31.

Actiepunten uit het Wmo-beleidplan
Actiepunt
Zowel (dreigende) tekorten aan als
overbelasting van
vrijwilligers/mantelzorgers te
Voorkomen.

Gerealiseerd / stand van zaken
Regulier. Mantelzorgers worden in de
gemeente Velsen o.a. ondersteund door
respijtzorg (verricht door zorgvrijwilligers),
lotgenotengroepen,
deskundigheidsbevordering,, informatie en
advies. Zie verder hierboven (onder het kopje
maatschappelijke effecten).
De diversiteit in het vrijwilligerswerk
Regulier. Onderdeel van het gemeentelijk
te bevorderen, waaronder de inzet van
beleid is om jongeren via maatschappelijke
jongeren en die van ‘kwetsbare’
stages te interesseren voor vrijwilligerswerk.
groepen, zoals bijvoorbeeld leden van
Stichting Welzijn Velsen(SWV) ondersteunt
de GGZ-doelgroep.
maatschappelijke organisaties die deze
stagesplaatsen aanbieden. Daarnaast begeleidt
SWV kwetsbare personen die in buurthuizen als
vrijwilliger actief zijn.
De diversiteit in de mantelzorg te
Regulier. In de subsidieafspraken met Tandem,
(h)erkennen.
Stichting Thuiszorg Gehandicapten en Stichting
Welzijn Beverwijk (Maatjesproject) is aandacht
voor verschillende doelgroepen (bijv. kinderen,
mensen met psychische beperking,
dementerende ouderen etc.).
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32.

Een vraaggericht ondersteuningsaanbod te bevorderen, gericht op
vrijwilligers en mantelzorgers, waarbij
met de diversiteit onder deze groepen
rekening wordt
Gehouden.

33.

De inzet van niet-beroepsmatige
actieven rond vrijwilligerswerk en
mantelzorg vergroten.

34.

De huidige ondersteuningsstructuren
van vrijwilligers- en
mantelzorgactiviteiten meer
te concentreren. Te denken valt aan een
bundeling van de activiteiten van onder
meer Tandem, COB/Zorgbalans,
Wonen plus en het Servicecentrum
Vrijwilligerswerk.

35.

Het gemeentelijk WMO-loket meer in
te richten op vrijwilligerswerkmantelzorgsociale
activering in de vorm van verwijzing,
bemiddeling, informatie- en advies.

36.

Buurtgebonden vrijwilligersinitiatieven
te faciliteren.

Regulier. In 2009 is het ondersteuningsaanbod
voor vrijwilligers uitgebreid met cursussen voor
vrijwilligers. De cursussen worden door
Stichting Welzijn Velsen gecoördineerd. Er
worden cursussen geselecteerd op basis van een
vraagpeiling. Ook kunnen vrijwilligersorganisaties bij het Servicepunt Vrijwilligers
(SWV) terecht met vragen over nietgemeentelijke subsidies en mogelijkheden voor
sponsoring. Ook is de website van het
Servicecentrum Vrijwilligers vernieuwd. Tot
slot is de algemene informatie en advies functie
van het Service Centrum
Vrijwilligerswerkversterkt.
Op basis van de vraag wordt het aanbod van
voorzieningen ter ondersteuning van
mantelzorgs jaarlijks aangepast. De vraag naar
informatie en advies en informele zorg is groot.
In 2011 wordt bekeken of zogenaamde
“netwerkcoaches” mantelzorgers kunnen
ondersteunen om het natuurlijke netwerk
(familie, buren, vrienden) rondom de client te
versterken.
Afgesloten. Het OK-project (Onbenutte
kwaliteiten) en vrijwilligerswerk voor licht
verstandelijk gehandicapten bieden voldoende
arbeidsplaatsen ondersteunde begeleiding als
voorloper op een reguliere arbeidsplaats.
Met de komst van De Binnenhaven zouden de
hiergenoemde activiteiten en organisaties hun
activiteiten bundelen. Nu De Binnenhaven
ernstige vertraging heeft opgelopen, blijven de
organisaties samenwerken. Dit najaar vindt er
een tweede netwerkbijeenkomst plaats, waarin
organisaties die zich met informele zorg en
vrijwilligers bezighouden worden uitgenodigd.
Op deze wijze willen wij onze regierol
versterken.
Niet (volledig) gerealiseerd. Met de komst van
de Binnenhaven zouden de hiergenoemde
verschillende functies gebundeld worden. In de
tussentijd is de keuze gemaakt om het KCC en
het Wmo-loket te vervlechten. In het kader van
het nieuwe Wmo-beleid wordt opnieuw
bekeken welke informatie en adviesfuncties
waar ondergebracht geworden. De
medewerkers van het Wmo-loket zijn opgeleid
om over alle prestatievelden van de Wmo
informatie en advies te geven.
Regulier. De gemeente ondersteunt financieel
(door subsidieverstrekking) aan een breed scala
van organisatie steun. Enkele organisaties,
zoals De Drempel, Stichting Layle en het
Gehandicaptenberaad Velsen worden door
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37.

De match tussen vraag en aanbod te
verbeteren.

38.

Vanuit de sociale activering
vrijwilligerswerk te bevorderen.

39.

Ook via de sociale activering aandacht
te besteden aan jongeren.

40.

Integraal werken binnen de eigen
gemeentelijke organisatie;
Maken van toetsbare resultaatafspraken
met uitvoeringsorganisaties voor wat
betreft aantallen succesvolle
bemiddelingen van vrijwilligers en
vraaggerichte ondersteuning
voor vrijwilligers en mantelzorgers.
Nader onderzoeken of en zo ja op
welke wijze de huidige
financieringsstromen via de
WWB en de WSW de inzet op
vrijwilligerswerk en mantelzorg van
inwoners met verklaarde afstand tot de
arbeidsmarkt kunnen vergroten.
Nader onderzoeken of via individueel
maatwerk in de vorm van een
stimulerings- en ontheffingenbeleid het
vrijwilligerswerk en de mantelzorg van
inwoners van Velsen is te stimuleren.

41.

42.

43.

44.

45.

In samenspraak met de
maatschappelijke organisaties de
informatie- en adviesactiviteiten
verstevigen via onder meer het
gemeentelijk (WMO)loket, de
media, informatiezuilen als
ondersteuning voor het
vrijwillgerswerk – mantelzorg sociale activering.
Met belangenorganisaties in overleg
treden over de vraag of en zo ja op
welke wijze de professionele

Stichting Welzijn Velsen begeleid. Daarnaast
ondersteunt de gemeente wijkinitiatieven.
Regulier. Het gemeentelijke beleid bestaat er in
eerste instantie uit om verenigingen en
stichtingen zelf in staat te stellen om
vrijwilligers te vinden en te binden. Het
Servicepunt vrijwilligerswerk werkt niet alleen
aanbodgericht, maar ook vraaggericht.
Regulier. Dit gebeurt wanneer mensen
vanwege hun beperking een te grote afstand
hebben tot de arbeidsmarkt.
Regulier. Zie actiepunt 38. Via de
maatschappelijke stages worden jongeren
geïnteresseerd voor vrijwilligerswerk.
Regulier. Dit vormt onderdeel van ons
werkproces.
Regulier. Jaarlijks worden met de Stichting
Welzijn Velsen afspraken gemaakt over het
aantal te bemiddelen vrijwillligers (zie hiervoor
de eerder ontvangen gegevens van de
beleidsgestuurde contractfinanciering over de
jaren 2008 en 2009.
Afgesloten. Zie actiepunt 38.

Regulier. In 2009 heeft de gemeente een
collectieve verzekering afgesloten voor alle
werkzaamheden die Velsenaren in het kader
van vrijwilligerswerk verrichten. Hieronder
vallen onder andere een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor risico’s die
bestuurders lopen. Secundair wordt
vrijwilligerwerk en mantelzorg gestimuleerd
door middel van het aanbieden van cursussen.
Uit een inventarisatie is gebleken dat de
admnistratieve lastendruk in de gemeente
meevalt (bijvoorbeeld het aanvragen en
verantwoorden van subsidies).
Regulier. Zie punt 32

Regulier. In 2010 heeft er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden over ondersteunde
begeleiding en vrijwillige inzet. Een van de
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organisaties een vraaggerichte,
ondersteunende rol kunnen vervullen.

46.

In overleg treden met jeugd- en
onderwijsgerelateerde organisaties over
een competentiegerichte aanpak gericht
op het werven en het behouden van
jonge vrijwilligers.

47.

Het in kaart brengen en zo mogelijk
voorkomen van overbelasting van
jonge mantelzorgers.

48.

Ter voorkoming van overbelasting van
mantelzorgers onderzoeken op welke
wijze hun
rol meegewogen dient te worden bij de
indicatiestelling voor huishoudelijke
hulp.
Onderzoeken of bij uitval van
mantelzorgers zonder een herindicatie
respijtzorg en/of
aanvullende hulp bij het huishouden
kan worden ingezet.
Bij de subsidieverlening aan de
maatschappelijke organisaties het
vrijwilligersbeleid ook kenmerken als
facetbeleid.
Een herijking van de erkenningsbijdragen voor
vrijwilligersorganisaties.

49.

50.

51.

52.

Nader onderzoeken of de huidige
gemeentelijke arbeidsvoorwaarden het
verrichten van vrijwilligerswerk en
mantelzorg kunnen bevorderen.

uitkomsten was een betere samenwerking
tussen de formele en de informele sector
bijdraagt aan de doelstellingen van de Wmo.
Financiele administratie thuis en
buurtbemiddeling zijn voorbeelden waarbij
vrijwilligers op basis van een goede
professionele begeleiding ondersteuning bieden
aan Velsenaren.
Regulier. In het kader van de maatschappelijke
stages worden jongeren bekend gemaakt met
maatschappelijke organisaties en
vrijwilligerswerk. Stichting Welzijn Velsen
adviseert maatschappelijke organisaties op dit
gebied.
Regulier. De overbelasting van jonge
mantelzorgers wordt veroorzaakt door de
combinatie van het hebben van werk, het
verlenen van zorg en de dagelijkse zorg van het
gezin. Voor jonge mantelzorgers staan dezelfde
voorzieningen open als voor inwoners van
Velsen in het algemeen.
Afgesloten. Op basis van het compensatiebeginsel kan hulp bij het huishouden
aangevraagd worden. De draagkracht van het
huishouden als geheel staat hierbij centraal.

Regulier. Zie actiepunt 35 en 48.

Gerealiseerd. Binnen het sport-, cultuur-,
welzijnsbeleid en het wijkgericht werk gebeurt
dit (deskundigheidsbevordering en/of
begeleiding van diverse groepen).
Gepland. Een eerste stap is gemaakt met de
subsidies boven de 50.000 euro te herijken. Een
eerste begin is gemaakt met de subsidies tussen
de 0 en 10.000 euro (erkenningsbijdragen) en
de subsidies tussen de 10.000 en 50.000 euro te
herijken. Op enkele terreinen dienen
inhoudelijke criteria te worden vastgesteld op
basis waarvan subsidieaanvragen gehonoreerd
kunnen worden. De verwachting is dat dit
actiepunt in 2011 gerealiseerd wordt.
Gerealiseerd. De vigerende Wet Arbeid en
Zorg biedt voldoende mogelijkheden voor
mantelzorgers. Het preventieproject School's
cool biedt mentorbegeleiding aan kinderen die
extra risico lopen op schooluitval in het
voortgezet onderwijs. Deze begeleiding wordt
gegeven door serieuze vrijwilligers, die over
voldoende opleiding en levenservaring
13

beschikken en affiniteit hebben met
schoolgaande jeugd. Personeelsleden van de
gemeente Velsen kunnen dit werk gedeeltelijk
in eigen doen.
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5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer
Onder het prestatieveld 'bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en over het
zelfstandig functioneren van mensen’ vallen algemene maatregelen die eraan bijdragen dat mensen
langer zelfstandig kunnen wonen en algemene maatregelen die tot doel hebben dat mensen kunnen
participeren in de samenleving. In de gemeente Velsen denken wij zo veel mogelijk beleidsinclusief:
op verschillende terreinen zoals de openbare ruimte, welzijn, sport, leisure en cultuur wordt rekening
gehouden met mensen met een beperking. Het gehandicaptenberaad adviseert het College op dit vlak.
A.
Maatschappelijke effecten
In de begroting staat als indicator opgenomen dat mensen zolang mogelijk in hun eigen huis moeten
kunnen blijven wonen. In de gemeente Velsen woont 90% van de ouderen zelfstandig. Dit cijfer is
onveranderd gebleven. Dit cijfer is vergelijkbaar met andere gemeenten.
B.
Wmo-benchmark
Velsen scoort op de thermometer “wonen, zorg en toegankelijkheid” in de Wmo-benchmark 2010
gelijk aan het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse.
C.
Actiepunten uit het Wmo-beleidplan
Nr.
Actiepunt
Gerealiseerd / stand van zaken
53. Prestatieafspraken maken met
Afgesloten en opnieuw gepland. In 2008 zijn
woningbouwverenigingen over
prestatieafspraken gemaakt met de
levensloopbestendigen
woningbouwcorparaties. Hierin zijn onder
aanpasbaar-bouwen, terwijl tevens
andere afspraken gemaakt over de eisen met
rekening wordt gehouden met
betrekking tot levensloopgeschiktheid van
uitgankelijkheid
nieuwe woningen en het “ opplussen” van
en bezoekbaarheid;
bestaande woningen. Op basis van het
woonwensenonderzoek en het onderzoek
“Geschikt wonen in Velsen” wordt er een
nieuwe woonvisie ontwikkeld en worden
daaraangekoppeld nieuwe prestatieafspraken
met de woningbouwcorporaties gemaakt.
54. Onderzocht zal worden of het
Gerealiseerd. In 2009 en 2010 zijn de
bestaande aanbod van diensten actueel
bestaande haal- en brengdiensten onderzocht op
is en aansluit bij
actualiteit. Vastgesteld is dat er een groter
de huidige behoefte (periode 2008wordende groep mensen moeilijkheden heeft
2011).
met de eigen financiële administratie. Om deze
reden hebben we “Financiële administratie
thuis” toegevoegd aan de bestaande
voorzieningen.
Daarnaast is besloten om commerciele diensten,
zoals de pedicure en de thuiskapper, niet langer
te subsdieren. Deze diensten bestaan nog
steeds, alleen nu onder het Servicepaspoort (een
commerciele tak van Zorgbalans). In 2011
onderzoekt Stichting COB of commerciele
partijen individuele maaltijden aan huis beter
kunnen uitvoeren.
55. De toegankelijkheid van accomodaties Gestart – nog niet afgerond. Het
meenemen in de prestatieafspraken
Gehandicaptenberaad heeft een inventarisatie
(BCF) met
gemaakt van onder andere de
maatschappelijke organisaties;
welzijnsaccommodaties in Velsen. In 2010
wordt een start gemaakt met het oplossen van
knelpunten in de toe- en uitgankelijkheid.
Afhankelijk van de uitkomsten van het
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onderzoek “Eén accommodatie per wijk”
worden de overige knelpunten opgelost.
56.

De gemeente Velsen heeft een
voorbeeldfunctie. Er zal dan ook
onderzocht worden op
welke wijze de toegankelijkheid, van
onder meer het stadhuis, verbeterd kan
worden.

Gepland. De toegankelijkheid van het stadhuis
wordt verbeterd gedurende de renovatie van het
(oude gedeelte van) het stadhuis.
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7/8/9 Openbare geestelijk gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en
verslavingsbeleid
Onder het bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt verstaan: het signaleren en
bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken
en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen
van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van
afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke
gezondheidszorg. Daarnaast vallen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang onder deze
prestatievelden. Het verslavingsbeleid betreft de ambulante zorg en concentreert zich op preventie.
A.
Maatschappelijke effecten
In de begroting zijn voor deze prestatievelden geen indicatoren opgenomen.
B.
Wmo-benchmark
Velsen scoort op de opvangthermometer van de Wmo-benchmark lager dan gemiddeld (zie de Wmobenchmark 2010 in de bijlage). In 2009 is het beleid Regionaal Kompas vastgesteld door alle colleges
in de veiligheidsregio Kennemerland, inclusief de centrumgemeente Haarlem. Daarmede zijn formeel
alle afspraken tussen centrumgemeente en regiogemeente vastgelegd. De afgelopen 2 jaren (2008 en
2009) is al een aantal slagen gemaakt met betrekking tot de ketenzorg in de OGGZ. Deze worden dit
jaar en de komende jaren verder uitgewerkt. Het afgelopen jaar is er in Midden Kennemerland een
maatschappelijke opvang van dak en thuislozen gerealiseerd zodat mensen in deze subregio niet
genoodzaakt zijn om naar Haarlem of Haarlemmermeer te gaan. Het is helaas nog niet gelukt om het
aantal vrouwenopvangplaatsen te vergroten. Echter de capaciteit van de vrouwenopvang is ook
afhankelijk van de rijksmiddelen en de toeleiding van het aantal vrouwen buiten de regio. Door
economische veranderingen worden steeds vaker dreigende huisuitzettingen gemeld. Deze
huisuitzettingen kunnen daardoor worden tegengegaan. In 2010 is gewerkt aan een regionaal
registratiesysteem zodat er goed zicht is op de Oggz doelgroep en de dak en thuislozen in de regio. Er
wordt gewerkt aan een koppeling tussen bemoeizorg en signalering / aanpak huiselijk geweld.

C.

Actiepunten uit het Wmo-beleidplan
Prestatieveld 7/8/9

57.

Deelname aan en afstemming/
samenwerking met partners in het
ketennetwerk OGGz
Midden- en Zuid- Kennemerland.

58.

In kaart brengen van aard en omvang
van de OGGz-doelgroepen in de
gemeente en hun hulpvraag.

59.

In kaart brengen van aard en omvang
van de MO/ V-doelgroepen in Velsen
en hun hulpvraag (medio 2008).
In overleg met woningbouwcorporaties
en de partners in de regio IJmond
realiseren van een gedifferentieerd
aanbod van woonvoorzieningen voor
dak- en thuislozen in

60.

Het bieden van maatschappelijke opvang,
het bevorderen van verslavingsbeleid.
Regulier. In 2010 is er een OGGZ convenant
gesloten waarbij alle partijen bij betrokken zijn.
Er is halfjaarlijks overleg. In de regio MK is er
een afstemmingsoverleg tussen de voorzitters
van de Noodteams
Afgesloten. In 2008 is er een notitie over de
aard en omvang van de OGGZ doelgroepen
geschreven. Daarin is een indicatie beschreven.
Eind 2010/ begin 2011 dient er aansluiting te
zijn met de centraal gerealiseerde registratie
van de OGGZ doelgroepen.
Afgesloten. Zie actiepunt 58.

Regulier. In 2009 en 2010 zijn 11 kortdurende
en 11 langdurende plaatsen voor
Maatschappelijke Opvang in Beverwijk
gerealiseerd. In 2010 is een nieuw
samenwerkingsovereenkomst gerealiseerd
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Velsen (voor kortdurende opvang,
zorgdakwoningen en beschermende
woonvormen voor langdurig verblijf).

61.

62.

63.

64

65.

66.

67.

68.

69.

In overleg met de centrumgemeente en
overige gemeenten verder beleid rond
Maatschappelijke Opvang (aanpak
Stedelijk / Regionaal Kompas 2007)
ontwikkelen;
De registratiesystemen van partners in
de regio op elkaar afstemmen;
Prioriteit geven aan preventie van
alcohol- en drugsverslaving onder
jongeren in Velsen;
Stappen ondernemen die ertoe moeten
leiden dat ook leden van deze
doelgroepen in
voorkomende gevallen de weg naar het
WMO-loket weten te vinden.
Deelname aan bestuurlijke en
ambtelijke regio-overleggen huiselijk
geweld.
Lokale inbedding nieuwe regionale
visie preventie huiselijk geweld, waarin
aandacht is voor het hele systeem
(slachtoffer/ dader/ omgeving).

In samenwerking met regio partners
uniforme registratie- en
signaleringssystemen
bevorderen, het protocol
kindermishandeling verder ontwikkelen
en gerichte
publicitiet en PR-activiteiten opzetten;
Samenwerking met politie en SMDMK rondom het Advies en Steunpunt
Huiselijk
Geweld (ASHG) versterken (zie ook
prioriteitstellling politie
Kennemerland).
Aandacht voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het
onderwijs.

tussen wooncorporaties, de gemeente en
zorginstellingen voor Kanswoningen
(voormalige zorgdakwoningen en
contingentwoningen). Daarnaast zijn we aan het
onderzoeken of het mogelijk is
containerwoningen te realiseren voor
overlastgevenden.
Afgesloten. In 2009 is een nota Regionaal
Kompas vastgesteld. In 2010 worden de
uitgangspunten en de afspraken in deze nota
vastgelegd in een convenant.
Zie ook punt 58 en 59. In het verlengde
daarvan; registratiegegevens dienen geen
overlap te hebben.
Regulier. In 2010 en 2011 wordt het project
Gezonde school en genotmiddelen uitgevoerd
voor jongeren tussen 11 en 17 jaar.
Afgesloten. Pilot GGZ loket op locatie is daar
een concreet voorbeeld van. Zie actiepunt 24.

Regulier. In 2010 wordt onderzocht of er een
casusoverleg Huiselijk geweld gerealiseerd kan
worden. (lokaal of regionaal).
Regulier. De uitvoering van de notitie
“Aanpak Huiselijk Geweld” loopt. De
gemeente Velsen sluit aan bij de regionale
campagne en uitvoering van deskundigheidsbevordering huiselijk geweld. Structurele
uitvoering vindt plaats vanaf 2009.
Regulier. Het protocol kindermishandeling is
de uitvoering van het RAAK (De Regionale
AAnpak Kindermishandeling). Het Steunpunt
Huiselijk Geweld wordt volgens nieuwe
richtlijnen opgezet voor de hele regio. Er loopt
een ‘aanbestedingsprocedure’.
Regulier. Er zijn concrete afspraken tussen de
politie en het Steunpunt huiselijk geweld
gemaakt voor het delen en registreren van
gegevens. In het kader van de Wet Tijdelijk
Huisverbod worden in 2010 afspraken gemaakt
over prioritering hulpverlening.
Zie actiepunt 66.
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