
   Wmo-adviesraad Molenwaard

Vergadering WMO-adviesraad 24 maart 2016

Vragen voor wethouder Piet Vat

1
Komen signalen en problemen die burgers ervaren met de Service Organisatie
Jeugd bij de gemeente door?

Antw.

Ja, meer dan alleen doorkomen. Er vindt maandelijks overleg plaats. De 
signalen komen wel laat binnen. Ook vanuit de Wmo-adviesraad graag bij 
signalen direct aan de bel trekken. De professionals moeten ook sneller 
reageren.

2
Wat kan de gemeente doen en wat heeft de gemeente al gedaan om er voor 
te zorgen dat de SO jeugd zijn taken goed uitvoert?

Antw. De lijnen zo kort mogelijk houden en strak sturen op de voorkant.

3
Een PGB brengt een administratieve druk met zich mee. Wat kan de 
gemeente hierin betekenen in die situaties waarin mensen geen andere keus 
hebben?

Antw.

Bij het gesprek aan de voorkant e.e.a. goed doorspreken met de zorgvrager 
en aftasten of deze dit wel aankan. De gemeente heeft geen helpdesk en ook 
geen box met vrijwilligers. Een Pgb voor bijvoorbeeld logeeropvang-
mogelijkheden levert extra problemen op. Vraag uitzetten bij de 
vrijwilligerscoördinatoren.

4
Wat zijn de verwachtingen die de gemeente heeft van de sociale 
opvoedomgeving en wat zijn tot nu toe de acties die de gemeente heeft 
ondernomen om die te versterken? Wat als een beroep hierop niet lukt.

Antw.

CJG = opvoedbureau / consultatiebureau.
Voor wat betreft het meer informelere traject (scholen, kerken etc.) heeft de 
gemeente regelmatig contact met de plaatselijke kerken. Het is een kwestie 
van blijven communiceren en signalen snel doorgeven aan het Soc. Domein 
c.q. de wethouder. Een waterdicht netwerk kan niet worden gegarandeerd.

5
Door de wijzigingen in de wetgeving zijn bepaalde voorzieningen gesloten 
(bijv. logeeropvang). Ook met een PGB is dit niet in te kopen. Wat doet de 
gemeente / kan de gemeente doen in dit soort situaties?

Antw. Voor 18+ komt een maximum aantal van 50 etmalen per jaar.
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6
Wat is de huidige stand van zaken rondom de invoering van een 
ouderbijdrage voor reguliere begeleiding van jongeren?

Antw.
De ouderbijdrage is per 1 januari 2016 afgeschaft en wordt met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 teruggestort.

7 Hoe ziet u onze rol / adviesfunctie ten aanzien van jeugd?

Antw.

Vanuit Molenwaard moeten we de lijnen open houden.
De adviesrol blijft.
De afgelopen tijd zijn veel zaken regionaal afgestemd, ondanks dat ging toch 
en advies vanuit de Wmo-adviesraad naar de gemeente.

8

Wij hebben gehoord dat een jeugdprofessional van het Sociaal Team zich 
heeft laten overplaatsen naar een andere gemeente omdat zij zich niet 
geaccepteerd voelde vanwege haar huidskleur.
• Is er aandacht / deskundigheid vanuit de leiding van het Sociaal Team 

voor de begeleiding van de medewerk(st)ers in dit soort situaties ?
• Hoe wordt met situaties waarin het niet klikt tussen hulpverlener en cliënt

of sprake is van discriminatie omgegaan?

Antw.

Inderdaad is dit helaas voorgekomen. Van de zorgvrager verwacht de 
wethouder geen onacceptabel gedrag en de zorgvrager wordt dan ook door 
de gemeente aangesproken op gedrag en bejegening. Er moet echter wel een
klik zijn tussen zorgvrager en –verlener. Ook kan de vertrouwenspersoon 
worden ingeschakeld. In het onderhavige geval was dit overigens een wens 
van de professional binnen het team.
Ook kunnen problemen ontstaan door bijv. piercings, lange broek, kort haar 
etc. De wethouder zegt toe hierover het gesprek te zullen aangaan met de 
leden van het Soc. Team.

9

Op veel terreinen wordt er nogal wat gevraagd van het Sociaal Team. Dit 
blijkt o.a. uit de rol die zij toebedeeld krijgen in regionale beleidsstukken, 
zoals :
• Ogen en oren in de wijken bij het signaleren van gezondheidsproblematiek;
• Het maken van keuzes ten aanzien van in te zetten wijkgerichte 

interventies en de uitvoering daarvan;
• Herkennen en omgaan met dementie;
• Tijdig inschakelen van een dementieconsulente;
• Etc.

Zijn de Sociale Teams voldoende toegerust (competenties, tijd) voor de 
veelheid van taken die zij op hun bord krijgen?

Antw.

We mogen trots zijn op ons Soc. Team, die hun werk met veel passie en 
betrokkenheid doet, hoewel niet volledig toegerust, waarop overigens wel 
wordt ingezet. Binnen de teams is een open houding en het zich kwetsbaar 
opstellen bespreekbaar. Voor wat betreft het gezondheidsbeleid is het Soc. 
Team de ‘ogen en oren’ in de wijk. Deze week vindt nog een overleg plaats 
met het Soc. Team.

10 Wordt in de gemeente het dementiebeleid vorm gegeven, en zo ja hoe?
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Antw.

Er vinden gesprekken plaats met Present, de stichting Alzheimer en een 
professional uit Rotterdam. Rond de zomer moet een eerste aanzet hoe e.e.a.
vorm te geven gereed zijn. Nog dit jaar moet hieraan handen en voeten 
gegeven worden.

11
Er bereiken ons signalen dat diverse verzoeken om een traplift en 
verhuiskosten worden afgewezen. Kunt u aangeven wat het beleid van de 
gemeente in deze is?

Antw.
Aanvragen voor een traplift en eventuele andere woningaanpassingen worden
beoordeeld op nut en noodzaak én langdurigheid.

12
Kunt u ons inzicht geven in de financiële kant (beschikbaar budget / uitgaven)
over 2015?

Antw.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de cijfers. Op 14 juni wordt 
de jaarrekening in de gemeenteraad behandeld. Op de Wmo blijkt fors geld 
over. In juni komt het rapport openbaar.
Op het gebied van Jeugdzorg is binnen Zuid-Holland zuid nog maar 40% 
gedeclareerd en vindt bevoorschotting plaats tot 80%.
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