
 

                                                                                                                                                   

MEDEDELINGEN  

Portefeuillehouder Maarten Hoelscher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 

 

Hieronder vindt u mededelingen over de voortgang van projecten en activiteiten in de 

programmabegroting 2019.  

 

Programma Sociale Infrastructuur 
 

10. Wijkcentrum de Draaikom voldoet zowel bouwkundig als op het gebied van duurzaamheid 

niet meer aan de huidige eisen. 

Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de noodzaak tot nieuwbouw van 

Wijkcentrum de Draaikom. Omdat op dat moment geen dekking voorhanden was voor de 

kapitaallasten bij nieuwbouw, is toegezegd dat bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020 in de 

raad van 4 juli 2019 een separaat voorstel aan uw raad wordt voorgelegd. Binnen de begroting zijn 

middelen beschikbaar om een externe partij in te huren om samen met de gemeente en de gebruikers 

(Versa Welzijn en Tijd voor Meedoen) onderzoek te doen naar de wensen van deze gebruikers, het 

daarbij benodigde bouwvolume en een stichtingskostenraming. Dit onderzoek is inmiddels gestart.  

 

 11. Actueel beleidsplan sociaal domein met visie en kaders voor de activiteiten in 2019-2022 

In de brede bijeenkomsten eind november met o.a. inwoners, professionals, raadsleden en 

belangenbehartigers hebben we veel input gekregen voor de aandachtspunten in het beleidsplan 

voor de komende jaren. Daarna hebben nog apart sessies plaatsgevonden met de uitvoerende 

afdeling, de BEL-combinatie en huisartsen. Momenteel verwerken we alle input. Na de bespreking van 

het 1e concept van het beleidsplan in het college in februari 2019, willen we de adviesraad sociaal 

domein voldoende gelegenheid te geven om advies uit te brengen. Om deze reden  is behandeling 

van het beleidsplan sociaal domein in de commissie sociaal domein verschoven van maart naar april 

2019. 

 

Programma Maatschappelijke Ondersteuning 
 

1. Economische en sociale zelfredzaamheid van statushouders. JH 

Zicht op Werk met intensieve begeleiding door jobcoach naar werk, werkstage, scholing: 

 

Ontwikkelingen 

1. Vanaf 4 februari start 1e groep van 15 statushouders met de training K!X Works van Movisie 

Beoogde resultaten: 

- De soft skills (sociale vaardigheden) en werknemersvaardigheden zijn vergroot; 

- De weerbaarheid is vergroot (empowerment door training); 

- Het belang van een netwerk en het vergroten hiervan; 

- De beroepshorizon is verbreed 

- De kennis van het onderwijssysteem en de werking van de arbeidsmarkt is opgebouwd 

- Verwachte uitstroom van 40% naar een opleiding, stage, vrijwilligerswerk, (bij-)baan, leer-

werkplek, regulier werk etc. 

De toegevoegde waarde van Movisie is dat zij de methodiek overdragen en waarborgen door een 

trainer van de gemeente gedurende de trainingen van 2 groepen te laten meelopen.  

Betreft   : Mededelingen van de portefeuillehouder  

Aan    :  Leden van de Commissie Sociaal Domein  

T.b.v.  : De Commissie Sociaal domein van 22 januari 2019 

Van  : M. Hoelscher 

Datum  : 17 januari 2019 

 



                                                                                                           
2. Op dit moment wordt de training ‘praktische taalvaardigheid’ vormgegeven 

Beoogde resultaten: 

- Praktijkgericht begrip en taalvaardigheden vergroten 

- Interculturele communicatie en taalvaardigheidsbevordering t.b.v. re-integratie  

- Beroep- en vakgerichte begrip en woordenschat vergroten c.q. ontwikkelen 

- Talenpracticum: oefenen taalvaardigheid en conversatie in praktijksituaties 

 

2. Voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wet inburgering in 2020 met als doel 

dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering.  

Zowel intern als met collega ambtenaren in de regio worden verkennende gesprekken gevoerd om te 

komen tot een implementatieplan, uitvoeringsafspraken en aanbesteding van inburgeringslessen 

 

Prestaties reguliere taken 

 
Implementatie plan van aanpak uitvoering VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een 

beperking in Huizen.  

Het toegankelijkheidspanel heeft prioriteiten gesteld voor de drie gemeentelijke panden, die als 

eerste nóg toegankelijker moeten worden. De knelpunten en gewenste aanpassingen voor 

rolstoelgebruikers zijn geïnventariseerd in deze panden. Voor inwoners met overige beperkingen (bv. 

slechtziend) moet deze inventarisatie nog plaatsvinden. Verder zijn afspraken gemaakt over de 

rolstoeltoegankelijkheid van evenementen, bv. rijplaten leggen bij onverhard terrein en de 

aanwezigheid van rolstoeltoegankelijke toiletten bij (grote) evenementen (op of in de directe 

nabijheid van het evenemententerrein) en de bewegwijzering daar naar toe.  

 
Implementatie project Rookvrije Generatie 

De Wijngaard, een school voor speciaal basisonderwijs aan het Ellertsveld, is sinds 4 december 2018 

officieel een rookvrije school. Dit houdt in dat zowel in school als op het schoolplein niet gerookt mag 

worden. Dit draagt bij aan de wens de jonge generatie rookvrij op te laten groeien en hen niet of zo 

min mogelijk in aanraking te breken met ro(o)k(enden). De gemeente, de GGD e.a. werken eraan om 

meer scholen en ook de daaraan grenzende openbare ruimte rookvrij te maken. 

 

Overige mededelingen 

 

Verhoging tarieven Wmo taxi en hulp bij het huishouden 

Hulp bij het huishouden 

Per 1 april 2018 is de cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) aangepast met daarin 

een nieuwe (hogere) loonschaal voor hulp bij het huishouden. Gemeenten in Gooi- en Vechtstreek 

moeten deze loonschaal betrekken bij het vaststellen van de tarieven voor de huishoudelijke hulp, 

zowel volgens de contractbepalingen in de overeenkomst hulp bij het huishouden als op grond van 

de AMvB Reële kostprijs. Gelet op de krappe arbeidsmarkt in de zorgsector is een fatsoenlijke 

salariëring van de medewerkers hulp bij het huishouden ook wenselijk. De gemeenten in Gooi & 

Vechtstreek hebben zich altijd al sterk gemaakt voor goede arbeidsvoorwaarden voor de 

medewerkers hulp bij het huishouden.  Na afstemming in het regionale portefeuillehouders overleg, 

heeft Huizen dan ook ingestemd om de nieuwe loonschaal te verwerken in het regionale contract 

voor huishoudelijke hulp. Dit betekent concreet: 

 

1. de kostenstijging voor aanbieders in de periode april 2018– december 2018 compenseren via een 

eenmalige uitkering aan aanbieders. Naar verwachting komt deze eenmalige uitkering neer op een 

bedrag van € 232.500,- voor de hele regio en op ca. € 42.000,- voor de gemeente Huizen.   

2. een tariefsverhoging van 2% voor de hulp bij het huishouden basis en de hulp bij het huishouden 

plus vanaf 1-1-2019, met een verwacht effect voor Huizen van € 56.000 in 2019. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqdqc8bjKAhXFqQ4KHWpiANwQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2203.html&psig=AFQjCNGTNUD7pCcyl9bWwufnvwi3iy0Weg&ust=1453396285117450


                                                                                                           
De voorwaarden van de invoering van de salarisschaal waren nog niet duidelijk toen de verlenging 

van het contract hulp bij het huishouden werd voorbereid. Daarom heeft besluitvorming over de 

verhoging van de tarieven pas na de verlenging van het contract plaatsgevonden.  

 

Wmo taxi 

Na regionale afstemming, hebben wij ermee ingestemd om de reizigersbijdrage voor de Wmo taxi 

per 1 januari 2019 te verhogen van € 0,55 naar € 0,60 per zone. Gebruikers van de Wmo taxi zijn 

hierover schriftelijk geïnformeerd. Ook de vervoerder is op de hoogte gebracht.  

 

De reizigersbijdrage is de afgelopen 5,5 jaar niet verhoogd. Dit zorgt voor extra kosten voor 

gemeenten. De Wmo-taxi is op dit moment zelfs goedkoper dan het openbaar vervoer. Om het 

gebruik van OV te vergroten onder de doelgroep van de Wmo-taxi is het verstandig om de 

reizigersbijdrage te verhogen met  de 3% BTW verhoging per 1-1-2019 en om ook de indexatie over 

2018 hierin door te berekenen. Doordat een kleine groep nog contant betaalt (bv. vanwege 

bewindvoering), wordt de reizigersbijdrage afgerond op € 0,60 per zone. Deze groep kan anders niet 

met de Wmo taxi.  

 

De Kanjers van 2018 
Vorig jaar is de gemeente Huizen gestart met de ’17 van 2017”. Hier is een vervolg aan gegeven met 

‘de kanjers van 2018’. Aansluitend op de nieuwjaarspeech van de burgemeester op 8 januari jl. werd 

een filmpje getoond met een aantal jonge Huizers die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben 

gedaan. De verhalen van deze jongeren dienen ter inspiratie van anderen. De Vrijwilligerscentrale en 

Jongerencentrum Connect zorgen ervoor dat de kanjers gedurende het jaar te volgen zijn via 

Facebook, Youtube en Instagram. Via onderstaande link presenteren vast negen kanjers zich. Het gaat 

bijvoorbeeld om sponsorgeld ophalen, gastlessen geven voor Amnesty, voorlichting geven over 

autisme, inzet voor de lokale politiek, het Jeugdpreventieteam of sporttrainingen geven. Zie ook: 

https://www.vchuizen.nl/meer-informatie/kanjers-van-2018/_524____NL   

 

Landelijke verlaging Eigen bijdrage Wmo 
Vooruitlopend op het in het regeerakkoord aangekondigde abonnementstarief voor Wmo 

voorzieningen, is de maximale Eigen Bijdrage voor Wmo voorzieningen vanaf 1 januari 2019 landelijk 

verlaagd naar maximaal € 17,50 per 4 weken. Deze eigen bijdrage is inkomensonafhankelijk, zodat de 

verlaging financieel gunstig is voor huishoudens met hogere inkomens.  

 

De lagere maximale Eigen bijdrage heeft naar verwachting een aanzuigende werking, doordat 

inwoners met een hoger inkomen in de toekomst een beroep gaan doen op de Wmo. Zowel 

inwoners, die nu zelf voorzieningen hebben geregeld (bv. hulp bij het huishouden) als inwoners, die  

vanwege een hoge eigen bijdrage eerder hebben afgezien van een voorziening (bv. dagbesteding.  

Gemeenten worden door het rijk gecompenseerd voor het directe verlies aan eigen bijdrage. Hierbij is 

echter geen rekening gehouden met de aanzuigende werking. Op voorhand hebben de HBEL 

gemeenten wel al rekening gehouden met de financiële consequenties van de aanzuigende werking, 

voor Huizen gaat het om € 222.000,- extra in 2019. Dit bedrag is gebaseerd  op macrocijfers zoals 

deze door het CPB zijn genoemd in haar notitie “Herberekening budgettaire effecten 

abonnementstarief in de WMO”.  

 

We monitoren het aantal aanvragen, de caseload van consulenten en de uitgavingsverplichtingen 

nauwgezet en informeren u over de financiële en personele consequenties, zodra dat nodig is.  

 

Informatie symbolische prijs Nibud 

Op 27 november heb ik toegezegd u te informeren over gebruik van de geldplannen van het NIBUD  

binnen HBEL gemeenten en de symbolische prijs van het Nibud. De symbolische prijs bestond uit een 

(eenvoudige) medaille en een chocoladeletter.  De prijs is toegekend omdat de HBEL gemeenten de 

snelste stijger waren in het gebruik van de geldplannen. De geldplannen van het NIBUD worden in 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqdqc8bjKAhXFqQ4KHWpiANwQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2203.html&psig=AFQjCNGTNUD7pCcyl9bWwufnvwi3iy0Weg&ust=1453396285117450
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HBEL  gepromoot door middel van flyers (in wijkcentra, wachtkamers van huisartsen, 

woonvoorzieningen e.d.) social media, de website van de Gemeente Huizen, door de consulenten 

sociaal domein, de schuldhulpmaatjes, de voedselbank, maatschappelijk werk enzovoort.  

 

Geldplannen zijn anoniem, er wordt geen informatie van of over de gebruiker vastgelegd. Het NIBUD 

registreert alleen het aantal ingevulde plannen. Hieronder het totaal gebruik van de geldplannen 

vanaf oktober 2017.  
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