
!
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Heiloo !!!

Heiloo, 29 mei 2014  !
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 39 Rvo !
Geachte voorzitter, !
De fractie van de PvdA maakt zich ernstig zorgen over de invoering van de decentralisaties in 
Heiloo. Na het raadsbesluit om niet mee te doen aan de SRA en de aankondiging van het college dat 
de gemeente de decentralisaties samen met Bergen en Castricum gaat uitvoeren is het erg stil 
geworden. Dit alles is voor de fractie aanleiding om het college de volgende vragen ex artikel 39 
Rvo te stellen. !
Vragen: 

1. Hoe is de borging van de organisatorische kaders nu niet wordt meegedaan aan de SRA? 
2. Hoe is het gemeentelijk apparaat van Heiloo voorbereid op de decentralisaties? Welke 

analyses zijn gemaakt en wat zijn de uitkomsten van die analyses en hoe wordt sturing 
gegeven aan deze omvangrijke taakuitbreiding? 

3. Hoe wordt zorg gedragen dat de noodzakelijke maatschappelijke ondersteuning aan de 
burgers wordt gewaarborgd die per 1 januari 2015 en welke klachtenprocedures zijn er voor 
de burgers? 

4. Wat is de stand van zaken in de vorming van wijkgerichte teams en hoe en wanneer wordt 
de wijze van inkoop van de zorg aan de raad voorgelegd? 

5. Hoe ziet de gemeente de rol van de vrijwilligersorganisaties (zorg en welzijn en 
mantelzorgers) met betrekking tot de decentralisaties. Welke concrete acties gaat de 
gemeente ondernemen samen met betrokkenen? 

6. Wat is de impact van de overdracht van de jeugdzorg zowel organisatorisch als budgettair 
voor de gemeente Heiloo? 

7. Hoeveel jongeren gaan onder de nieuwe Jeugdwet vallen en welke voorzieningen en 
budgetten zijn hieraan gekoppeld voor de jaren 2015 t/m 2018 en is dit financieel 
afdoende? 

8. Wat heeft de gemeente tot nu toe bereikt met betrekking tot de wijkgerichte aanpak. Met 
welke sleutelorganisaties wordt hierbij samengewerkt en wat is de status van die 
samenwerking? 

9. Hoeveel burgers met V&V zzp 1 t/m 4 indicatie wonen zelfstandig thuis, welke toename is 
in de periode 2015 t/m 2018 te verwachten en hoe wordt gezorgd dat het zolang mogelijk 
thuiswonen mogelijk is? 

10. Wat is de verwachte ontwikkeling in de periode 2015 t/m 2018 op het vlak van de Wmo zorg 
in de categorie verstandelijk gehandicaptenzorg en welke maatregelen worden getroffen? 

11. Welke garantie geeft het college dat burgers alle adequate zorg ontvangen in deze 
collegeperiode na de invoering van de decentralisaties op de drie domeinen? 

12. Hoe wordt de taak van dagbesteding inclusief het vervoer uitgevoerd in deze 
collegeperiode? 

13. Hoe garandeert het college de privacy van betrokkenen in het kader van de nieuwe taken? !!!
Met vriendelijke groet, !!!
Cees Rootjes 
Fractievoorzitter PvdA


