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De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het hier om een informatieve sessie gaat.
Vervolgens houdt wethouder Baerveldt een korte inleiding op het onderwerp.
Dan is het woord aan de diverse raadsfracties.
De heer Çelik van de fractie van Velsen Lokaal geeft aan dat er veel verandert voor de mensen. In
hoeverre zijn de mensen hierop voorbereid; worden de sociaal zwakkeren goed bereikt? De sociale
wijkteams zijn van start gegaan, maar in hoeverre zijn ze erop voorbereid om hun taken naar behoren
te kunnen uitvoeren? De verevening komt in de IJmondcommissie, wanneer komt het naar onze raad
en wat voor risico's zijn hieraan verbonden?
Mevrouw Koedijker van de SP fractie merkt op dat het pleegzorgfonds naar de gemeenten is
overgegaan, is gemeente hier nog actief in? Alle AWBZ cliënten hebben een brief gehad, krijgen
mensen waarvan de zorg stopt ook een persoonlijk bericht. Is het vervoer van de leerlingen naar
speciaal onderwijs goed geregeld? Hoe gaat de gemeente om met arbeidsgehandicapten? Wat betreft
de eigen bijdrage voor de jeugd GGZ vraagt de SP of het mogelijk is om dit via de bijzondere bijstand
vergoed te krijgen. De fractie wil graag een financieel overzicht van de 3 d's met alle inkomsten en
uitgaven.
De heer Van Koten van de SP fractie refereert naar een artikel in de Volkskrant van 15 januari jl.,
waarin onder andere staat dat de gemeenteraden buiten spel zijn gezet. Graag ontvangt hij een reactie
op dit artikel. Hoe kan de Raad inkoop en kwaliteit controleren?
De heer Van den Brink van de VVD fractie vraagt of er klachten en/of complimenten ontvangen zijn van
cliënten over de overgang. Hij spreekt zijn waardering uit voor de drie wethouders die op de weekmarkt
stonden.
De heer De Winter van de fractie van de ChristenUnie merkt op dat de bijeenkomsten voorafgaand aan
de sessie werden gewaardeerd, net als de samenwerking met de IJmond gemeenten, werkbezoeken
en marktbezoeken van de wethouders. Ook is de fractie positief over de sociale wijkteams. Hoe ziet
het college de informatievoorziening naar de Raad in het komende jaar? Is er financieel iets te
melden?
Mevrouw Remkes van de fractie van de ChristenUnie vraagt of de toegang tot de jeugdzorg nu efficiënt
geregeld is.
De heer Hillebrink van de fractie van D66V vraagt inzake de sociale wijkteams of zij naast de 1e
lijnszorg, ook linken met Jeugd en Gezin. Hoe is het bereik van de doelgroepen geregeld? Hoe staat
het met de voorbereidingen met de ict, is dit goed geregeld?

Mevrouw Zorgdrager van de fractie van D66V merkt op dat er veel onrust is over de huishoudelijke
hulp. Hoe gaat de gemeente deze taakstelling vorm geven?
De heer Smeets van de fractie van D66V Smeets vraagt wat de eerste indrukken zijn van jeugd en het
pgb.
De heer Stam van de PWZ fractie vraagt naar de status van de ombudsman.
Mevrouw Gouda van de fractie van Forza! IJmond is blij dat er nu vier wijkteams zijn. Hoeveel mensen
worden er nu geholpen door de sociale wijkteams? Hoeveel uur zorg per week kan er maximaal
aangeboden worden aan een gezin en wanneer wordt er doorgestuurd naar de 1e en 2e lijnszorg.
Hoeveel gediplomeerden zijn er nu en hoeveel zijn er nu actief Wat zijn de reacties van de mensen op
de markt? Bij verwerking van een Wmo aanvraag is er nu al een achterstand, wanneer wordt die
ingelopen?
Ook mevrouw Dreijer van de gelijknamige fractie merkt op dat de Raad goed op de hoogte is
gehouden. Wat betreft de bezuinigingsoperatie, vraagt zij hoe wij de taakstelling huishoudelijke hulp
vorm gaan geven. Als Raad moeten wij vroeg in het proces uitspraken doen en randvoorwaarden
meegeven. Het is moeilijk om op deze onderwerpen een democratische controle uit te voeren.
Agendeer de transformatie van de transities binnen de raad. Hiermee wil mevrouw Dreijer voorkomen
dat de Raad in een positie raakt, dat wij alleen nog maar kunnen slikken en stikken. Mevrouw Dreijer
vraagt of de gesloten contracten openbaar gemaakt kunnen worden. Ook wil zij graag een
totaaloverzicht van hoe de geldstromen lopen, waar ze vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Het
is belangrijk om nu zelf als raad weer te proberen om aan de voorkant van het proces te komen. Graag
wil zij ook weten hoe het nu zit met de uitwerking van een gemeentelijke klachtenfunctionaris. Inzake
afspraken met medische specialisten, huisartsen etc., heeft de gemeente hier alle stappen in gezet?
Hebben de samenwerkingsverbanden een juridische basis?
De heer Kwant van de LGV fractie wil weten of de financiën hier op orde zijn. Hij is er voorstander van
om periodiek geïnformeerd te blijven, met name richting 2016. De start is goed geweest; wij zijn nu
goed op weg. Ook regionaal moet de vinger goed aan de pols gehouden worden. Klopt het dat je de
controle niet meer hebt als je regionaal aanbesteed? We moeten z’n allen de schouders er onder
zetten. De burger/cliënt moet centraal blijven staan en niemand mag buiten de boot vallen.
Mevrouw Eggermont van de CDA fractie vindt het goed dat de sociale wijkteams gemeentebreed
geregeld zijn. Er moet zorgvuldig omgegaan worden met de privacy. Het is nu te vroeg om al een stand
van zaken te vragen. Het zou wel goed zijn om later in een vervolgsessie de financiën te bespreken.
Graag wil het CDA nog de stand van zaken met betrekking tot de daklozen weten.
Mevrouw Poen van de PvdA fractie merkt op dat eigenlijk alles al is gezegd door de andere partijen.
Ook de PvdA hoopt over een poosje weer bij elkaar te zitten over dit onderwerp.
Ook de heer Sitompul van de GroenLinks fractie constateert dat al zijn vragen reeds zijn gesteld.
Alle fracties spreken hun complimenten uit richting college en ambtenaren.
Dan is het woord aan wethouder Baerveldt. Zij merkt op dat de voorbereiding met de burgers in zijn
algemeenheid met de Infopagina is gedaan. Cliënten zijn met een brief geïnformeerd. De meeste
vragen gaan over huishoudelijke hulp en de eigen bijdrage; hier maken mensen zich zorgen over. Er
wordt in deze gemeente veel mantelzorg gegeven, hierover zijn mooie en leerzame verhalen. De
doorsnee bevolking verschijnt aan onze marktkraam. De sociale wijkteams zijn eerst in de schaduw
gestart om te oefenen en ze zijn nu dus voorbereid. Ze blijven zich wel door ontwikkelen. De 1e lijn
heeft contact met de huisartsen, dit loopt via de verpleegkundigen. De verevening komt op 17 februari
in de IJmondcommissie en wordt vervolgens in de eerstvolgende Raad daarna daar onze Raad
vastgesteld. Getracht wordt om alles binnen onze budgetten op te lossen en de risico's te beperken.
Het fonds voor pleegzorg wordt nu eerst voor een jaar overgenomen. Dit jaar wordt het verder
uitgedacht. Zorgen dat er continuering is. Passend onderwijs is geregeld. De
samenwerkingsverbanden hebben goed wek geleverd. Wat betreft een financieel overzicht met alle
inkomsten en uitgaven, daarvoor hebben wij de begroting. Na het 1e kwartaal kan de Raad wellicht
nader over alle inkomsten en uitgaven geïnformeerd worden. De Raad moet sturen op de kaders. We
maken budgettaire afspraken in onze financiële documenten. Hoe meer wij regionaal doen, dat kan op

gespannen voet staan. Wat is je gemeentelijke beleidsvrijheid dan nog. De komend periode nog eens
goed met elkaar over nadenken. Ook voor verevening soort vorm van gr onder leggen. Er zijn
waarschijnlijk nog geen klachten, maar wel mopperende mensen aan de marktkraam. Vragen gingen
veel over huishoudelijke hulp. Toegang jeugdzorg is goed geregeld, wel alert op blijven of het op de
juiste manier en zo efficiënt mogelijk is. Wat betreft de ombudsman, het volgende. De nationale
ombudsman heeft geadviseerd om niet meteen te beginnen met een gemeentelijke ombudsman. Er
zijn al zoveel punten waar mensen kunnen klagen; het moet wel een toegevoegde waarde hebben. Dit
punt wordt breed met de IJmond en Zuid Kennemerland bekeken. Wat betreft, de jeugd pgb, alle 50
cliënten hebben een persoonlijke brief ontvangen; dit moet goed lopen. De samenwerkingsverbanden
hebben geen juridische basis. Met regionale aanbesteding verliest u niet de controle. Wel moeten we
goed controle houden over de beleidskaders. In 2016 verder met de zachte landing. Een aanbesteding
gaat niet voor 2016 komen. De Raad wordt meegenomen in het nieuwe proces.
Wethouder Verkaik geeft aan dat hij, wat betreft garantiebanen, aan de portefeuillehouder Personeel
gevraagd heeft om te zorgen dat de gemeente een voorbeeld functie hierin krijgt. Hier is dus aandacht
voor. Inzake de vraag om bijzondere bijstand voor de bijdrage jeugd ggz merkt wethouder Verkaik op
dat er voor lage inkomens geen eigen bijdrage is. Als de stapeling van kosten te hoog wordt, dan is
maatwerk nodig en wordt bijzondere bijstand ingezet. Maatwerk naar draagkracht.
Daklozen in Velsen krijgen een postadres en dan hebben ze recht op een uitkering. Velsen heeft geen
daklozenopvang, die in Beverwijk en Haarlem wordt gebruikt. Voor de kosten daarvan is Velsen
verantwoordelijk . Voor de reizende daklozen zijn het de centrum gemeenten die de kosten krijgen.
Wethouder Te Beest merkt op dat de kwestie huishoudelijke hulp per definitie geen decentralisatie is.
Qua indicering deden wij dit al. Het houdt de mensen wel enorm bezig. De landelijke
bezuinigingsopdracht van het Rijk nemen wij niet 1 op 1 over. Wij willen het opvangen door goed en
scherp te indiceren. Mochten wij er op deze wijze niet uitkomen, dan komen wij naar de Raad terug.
Als het gaat om strak indiceren, dan voorzie ik geen Velsense toestanden. Strak indiceren moet wel
verantwoord indiceren zijn. Het blijft maatwerk. Wij bieden wat nodig is, maar niet meer dan dat. Wij
gaan voor een zorgvuldige werkwijze. Als een indicatie afloopt dan zoeken wij zelf contact op met de
cliënt. Er worden geen extra randvoorwaarden gecreëerd, want dan belemmer je het maatwerk.
Velsen heeft een extra huishoudelijke hulp toelage aangevraagd bij het Rijk en heeft de afgelopen
week hier uitsluitsel over gekregen. Velsen krijgt € 614.000 voor twee jaar toegewezen. Dit impliceert
dat wij de zachte landing huishoudelijke hulp nog extra vorm kunnen geven. Het wordt regionaal
weggezet ter ondersteuning van mantelzorgers en opleidingen van mensen in de zorg. Het heeft dan
ook een werkgelegenheidselement in zich. Hierover komt dinsdag een collegebericht.
Wat betreft de achterstanden Wmo, de wachttijden waren iets langer dan ons lief was, maar er wordt
met man en macht gewerkt om deze achterstanden in te lopen. Dit gebeurt binnen de beschikbaar
gestelde budgetten.
Mevrouw Dreijer van de gelijknamige fractie merkt op dat in het zwartboek GGZ stond dat er met
klachten niets gedaan wordt, ook al worden deze gegrond verklaard. Het heeft zeker een toegevoegde
waarde om met externe ogen als gemeente naar de klachten te kijken. De inwoners moeten centraal
gezet worden.
Wethouder Baerveldt zegt dat er zorgvuldig omgegaan wordt met klachten. Instellingen moeten hun
eigen klachten registreren. Als een instelling niet goed functioneert dan ga je daar als gemeente op een
gegeven moment niet meer mee verder. Je moet er niet van uitgaan dat het niet deugt. Veel
instellingen hebben een onafhankelijke klachtencommissie.
De winter stelt voor om 1 x per kwartaal bijgepraat te worden over dit onderwerp.
Afsluitend merkt de voorzitter op dat er duidelijk behoefte is bij de Raad om regelmatig geïnformeerd te
worden over dit onderwerp. Aan de Agendacommissie wordt gedelegeerd hoe de Raad de komende
periode geïnformeerd gaat worden.

