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Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Voordracht  

 

Haarlem, 

 

Onderwerp: Beleidsprogramma Zorg&Welzijn 2009-2012, Meedoen in Noord-Holland 

 

Bijlage: ontwerpbesluit 

 

1. Inleiding. 

Met ingang van 2009 worden verschillende beleidskaders en –programma’s vervangen door 

één provinciaal Beleidsprogramma Zorg&Welzijn 2009-2012, Meedoen in Noord-Holland. 

Het gaat om:  

- het beleidskader Welzijn Werkt,  

- het Stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn, Zorg  

- de Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs 

- het Zorgvragersbeleid 

Buiten dit Beleidsprogramma valt het terrein van de jeugdzorg. Hiervoor is overeenkomstig 

het wettelijk voorschrift een eigen Beleidskader opgesteld.  

 

Ter voorbereiding heeft u op 23 juni 2008 besloten: 

A.  de Kadernota Programma Zorg&Welzijn 2009-2012 vast te stellen, en daarbinnen: 

1. de rol en positie van de Provincie Noord-Holland in het domein van Zorg&Welzijn, 

bestaande uit overheidsparticipatie, erkenning van de rol van gemeenten en 

maatschappelijk middenveld en de kennisrol van de provincie vast te stellen; 

2. de programmalijnen Gezond Opgroeien, Actief Meedoen en Vitaal Wonen en de 

nieuwe accenten daarbinnen vast te stellen. 

B. de Notitie Steunfunctiewerk Programma Zorg&Welzijn 2009-2012 vast te stellen, en 

daarmee: 

1. vanaf 1 januari 2010 binnen het budget voor Sociaal Beleid het flexibele deel van het 

budget ten behoeve van de uitvoering van het beleidsprogramma Zorg&Welzijn 

2009-2012 te verhogen naar 40% van het totale budget voor Sociaal beleid; 

2. als gevolg van hiervan vanaf 1 januari 2010 binnen het budget voor Sociaal Beleid 

het aandeel voor de steunfunctie-instellingen Welzijn en Sport ten behoeve van de 

uitvoering van het beleidsprogramma Zorg&Welzijn 2009-2012 te verminderen tot 

60% van het totale budget voor Sociaal Beleid; 

C. GS op te dragen om de kaders in de notitie Steunfunctiewerk en in de Kadernota 

Zorg&Welzijn 2009-2012 uit te werken in het Programma Zorg&Welzijn 2009-2012. 

 

2. Rol van de Provincie Noord-Holland in zorg en welzijn 

Het primaat op het gebied van zorg en welzijn ligt bij gemeenten (Wmo). Bij de uitvoering 

hiervan spelen tal van maatschappelijke organisaties belangrijke rol. In het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning heeft de provincie een wettelijke rol t.a.v. het beleid op het 

gebied van het steunfunctiewerk. Daarnaast heeft de Provincie eigen ambities en prioriteiten 

vastgelegd in het collegeprogramma. 
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Investering in de sociale en culturele infrastructuur is bovendien een investering in een 

duurzame, ‘toekomstvaste’ leefomgeving. Sterke actieve regio’s en gemeenten, en 

maatschappelijke organisaties zijn belangrijk om maatschappelijke problemen op te lossen. 

De provincie heeft een stimulerende, verbindende en voorwaardenscheppende rol. De 

Provincie draagt bij aan een sterke sociale infrastructuur door een actief partnerschap aan te 

gaan met gemeenten en maatschappelijke organisaties (overheidsparticipatie). 

 

3. Hoofdlijnen van het beleid 

In het bijgevoegde concept-Beleidsprogramma Zorg en Welzijn 2009-2012, Meedoen in 

Noord-Holland, is inhoud gegeven aan datgene wat u over de Kadernota en de Notitie 

Steunfunctiewerk heeft besloten. Dat wil zeggen: er is, op hoofdlijnen, een verdere 

uitwerking gegeven aan de  programmalijnen en de Notitie Steunfunctiewerk.  

Meedoen in de maatschappij is in deze uitwerkingen een centraal thema. De uitvoering van 

het beleid geschiedt nadrukkelijk in samenwerking en afstemming met gemeenten en 

maatschappelijke organisaties.  

Het terrein van zorg en welzijn is breed. Wij onderkennen binnen het integrale 

programmalijnen 3 programmalijnen:  

Gezond opgroeien 

Alle kinderen kunnen gezond opgroeien in een veilige omgeving die hen alle kansen biedt om hun 

talenten te ontplooien. 

Thema’s: jeugdmonitor,  jongerenparticipatie, beeldvorming, Centra voor Jeugd&Gezin, 

alcohol- en drugsmisbruik, kwetsbare groepen, radicalisering. 

Actief meedoen 

Alle inwoners van Noord-Holland kunnen volwaardig, actief en zoveel mogelijk zelfstandig deelnemen 

aan de samenleving op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse acceptatie. 

Thema’s: arbeidsmarkt en onderwijs, vrijwilligers, mantelzorg, participatie, integratie en 

emancipatie, zorgvragersparticipatie, sport en  beweging, Wmo-beleidsondersteuning, 

telefonische hulpdiensten. 

Vitaal wonen 

Een passend huis voor iedereen in een omgeving met voldoende zorg en dienstverlening in de buurt en 

met de mogelijkheid voor iedereen om sociale netwerken te onderhouden. 

Thema’s: integratie wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid van kernen en wijken, 

kindvriendelijk wonen, multifunctionele accommodaties en dorpshuizen, wonen met zorg, 

kleinschalig wonen voor dementerenden en andere doelgroepen.  

 

4. Instrumenten 

De belangrijkste instrumenten voor het realiseren van de doelstellingen van programma zijn 

subsidies, opdrachten en de inzet van steunfunctie-instellingen. Het aanbod van de 

steunfunctie-instellingen blijkt deels niet goed aan te sluiten bij de vraag van de partners in 

het veld. Daarom streven wij enerzijds naar verbeteringen in de prestatieafspraken. 

Daarnaast wordt een groter deel van het budget vanaf 2010 flexibel ingezet. Ook subsidie-

regelingen worden aangepast om meer bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen. 

Veel waardering is er voor de kennisfunctie van de Provincie Noord-Holland. Wij streven 

ernaar deze functie in de komende beleidsperiode verder te ontwikkelen. 

 

5. Meten en evalueren 

In de drie programmalijnen is op deelonderwerpen voorzien in een tussentijdse evaluatie 
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(midterm review) en een eindtoetsing.  

De tussentijdse evaluatie is vooral bedoeld om zonodig de uitvoering van het beleid bij te 

sturen. 

In 2011 starten wij met de evaluatie van het Beleidsprogramma Zorg&Welzijn 2009-2012. 

Vragen zijn daarbij:  

- wat is er van tot en met 2010 van de beoogde resultaten bereikt?  

- wat is tot nu toe niet bereikt?  

- welke conclusies dienen wij te trekken voor het beleid in de resterende periode van dit 

Beleidsprogramma?  

- welke conclusies kunnen wij trekken voor het beleid in de periode na 2012? 

 

6. Financiën 

In het financiële hoofdstuk is het Beleidsprogramma per programmalijn in geld vertaald. Een 

deel van het beleid wordt uitgevoerd met bestaande middelen. Een deel van de 

investeringen wordt naar verwachting uit de  Exinh/Twinh-middelen gedekt.  

 

7. Communicatie 

Ter voorbereiding op dit Beleidsprogramma is intensief met gemeenten en een reeks groepen 

en organisaties gesproken. Dit zullen wij continueren tijdens de uitvoering van het 

programma. 

Op gebied van communicatie hanteert de provincie een drie sporenbeleid. Communicatie 

van de provincie richt zich op:  

1. interne communicatie  

2. communicatie met gemeenten, extern relaties en belanghebbenden  

3. Noord-Hollandse burgers en media 

Ook de communicatie over het voorliggende programma zal geschieden op basis van deze 

driedeling. 

 

8. Proces en procedure 

De hoofdlijnen van het beleid werken wij uit in tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma’s die 

wij vaststellen en u ter kennis zullen brengen. Op dit moment werken wij aan het 

uitvoeringsprogramma 2009 – 2010. Vaststelling hiervan gebeurt kort nadat u het 

Beleidsprogramma Zorg en Welzijn 2009-2012 , Meedoen in Noord-Holland heeft vastgesteld. 

 

9. Voorstel ontwerpbesluit 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter 

 

 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit 

 

Nr. 

 

Provinciale staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 23 september 2008 

 

gelet op het concept-Beleidsprogramma Zorg&Welzijn 2009-2012, Meedoen in Noord-Holland 

 

 

besluiten: 

 

het Beleidsprogramma Zorg&Welzijn 2009-2012, Meedoen in Noord-Holland vast te stellen.  

 

 

 

Haarlem, 

 

Provinciale staten voornoemd, 

 

 

                                                                   , voorzitter  

 

 

                                                                   , statengriffier 

 

 

 

 

 

 

 

 


