Technische vragen en antwoorden Voorjaarsnota 2016, 31 mei 2016
OCSW + WIZ: Programma 3 zorg/inkomensondersteuning/veiligheid
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Vraag
• Mag de Hulp bij huishouden Toelage (HHT) na 2017 anders ingezet worden? Wat zouden we ermee kunnen doen? Welke
kaders?
Ja, de overschotten 2015 mogen overgeheveld worden. 2016 nog niet duidelijk. Bestedingsruimte mag verbreed worden naar
verbetering kwaliteit zorg. In het najaar van 2016 wordt een plan voorgelegd.
• Doelstelling Voorkomen werkloosheid jongeren alleen voor Weert of regionaal?
Regionaal. Dit is door te vertalen naar Weert.
• Integreren statushouders ook door het verrichten van vrijwilligerswerk of werk in combinatie met taal?
Ja.
• Respijtzorg voor mantelzorg wordt onvoldoende gebruik van gemaakt. Klopt dat?
Land van Horne en Zorggroep en GZ-aanbieders bieden dit aan. Opvangbedden via gemeente zijn voldoende ingekocht. Wordt
echter weinig gebruik van gemaakt. Zorgverzekeraar biedt dit namelijk ook. In de praktijk blijkt dat de medische indicatie, vaak
via huisarts, leidend is. Vragen komen niet bij de gemeente terecht.
Nieuwe inkoopmethodiek (vanaf 2018), heeft dat invloed op CJG?
Nee. CJG is en blijft toegangspoort voor 2e lijn voorzieningen en uitvoerder voor eerstelijns ondersteuning voor ouder en kind
Wat is effect voor Wajongers dat ze een bijstandsuitkering gaan krijgen?
Zo ver komt het (nog) niet, onder andere door project van Werk.kom
Als straks tekort op BUIG-middelen, wanneer wordt raad geïnformeerd
Raad wordt continu geïnformeerd. Rechtszaken lopen, zodra uitspraak wordt raad geïnformeerd. Gemeente gaat beroep doen
op vangnetregeling.
Instroom ww-ers beperken via pilot. Wat gaan we doen?
Met UWV gezamenlijk trainingen geven 6 maanden voor einde WW.
Veiligheid: streven naar minder incidenten op scholen, maar hoe gaan we dat doen?
In eerste instantie is onderwijs verantwoordelijk voor veiligheid op school.
In het convenant Veilige School zijn aanvullende afspraken gemaakt over afstemming politie, onderwijs, gemeente.
Aandachtspunt zijn de vechtscheidingen en het voorkomen dat kinderen in criminele of drugscircuits terechtkomen.
Alle gemeentelijke preventieve onderwijsactiviteiten zijn in algemene zin gericht op een goede basis: vroegtijdig contact met
ouders, weerbaarheid, informatie door consulenten en aanwezigheid van jeugd-en gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd
en Gezin, schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk, combifunctionarissen en HALT op de scholen, versterken van de
basisvoorzieningen door trainingen Triple P. Dit vormt de basis, we blijven doorontwikkelen.
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