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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Participatie
- Tijdens de commissievergadering heeft u gemeld dat er ook in Oostzaan
cliënten zijn die een te hoge bijdrage moeten betalen en dat er een oplossing
op maat gezocht zal worden.
Om hoeveel personen gaat het en wanneer is dit probleem opgelost?
-In de rapportage m.b.t. de participatie geeft u aan dat u zoekt naar
goedkopere alternatieven dan een bewindvoerder om te helpen bij financiële
problemen (blz 7 1e alinea)
Weet u hoe hoog de kosten van zulke stichtingen zijn?
-U geeft aan dat de vraag naar bijzondere bijstand is toegenomen. Met
hoeveel is die toegenomen. (aantallen en bedrag)
-Wat zijn volgens u de oorzaken van die stijging?
-Hoeveel werkzoekenden met een beperking zijn er in Oostzaan en hoeveel
heeft u tot nu toe kunnen plaatsen bij reguliere werkgevers?
Jeugdzorg
Jeugdzorg
-De cijfers van de jeugdhulpaanbieders zijn nog niet bekend. Wanneer
komen die en wat doet u om dit te bespoedigen?
- Bij de jeugdzorg geeft u een waardering in cijfers (9, resp. 8) die door
cliënten is gegeven. Dit is slechts gebaseerd op 1 ingevuld formulier. Vindt u
dit niet wat voorbarig om dat dan nu al aan te geven?
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-Hoe denkt de gemeente de preventie bij de jeugdhulp te kunnen verbeteren,
terwijl er nu misschien ( met de nieuwe kracht erbij) net voldoende personeel
is om de huidige vragen aan te kunnen? Opzetten preventie kost toch ook
menskracht.
Zorg
- Het sociaal team wordt geprofessionaliseerd en er is extra inzet nodig
voor sturing. Wat houdt dit in?
- Hoe ver is de gemeente met de herstelactie(waar nodig) m.b.t tot de
uurtarieven voor de PGB’s?
- Is de uitbetaling van de PGB’s nu goed in orde?
- Hoe ver is men met de herindicatie van de bestaande gevallen? Is dat
voor het einde van dit jaar klaar?
- Hoe groot worden de problemen geschat als de facturering echt op
gang komt (i.p.v. de lump sum Financiering)?
- Er is nu al jarenlang sprake van dat ICT geen beleidsinformatie kan
genereren op grond van lopende aanvragen en verstrekkingen in de
WMO. Hoe komt dat en wanneer is dat wel mogelijk?
- Lukt het om alle aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen
en zo niet: hoe komt dat?

Greet Oosterbaan
Partij van de Arbeid
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