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Armoedenota en Wmo beleidsplan

Geachte raadsleden,

Op 5 april 2016 stelde de fractie van het CDA enkele vragen over de Armoedenota 2016 en
het Beleidsplan Wmo 2016. Wij beantwoorden hierbij deze vragen.
Vragen met antwoorden over de Armoedenota 2016

1. Graag scherp aangeven wat door Zaanstad blijft uitgevoerd worden.
Tot 2017 voert Zaanstad volledig de Participatiewet uit inclusief het armoedebeleid. Per 1
januari 2017 is de intentie dat OVER de uitvoering overneemt. OVER zal de aanvraag
innemen, beoordelen en vervolgens betaalbaar stellen. Ook zal OVER de communicatie
verrichten. Zaanstad is per 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de daadwerkelijke betaling
deze wordt achteraf via betaallijsten met Oostzaan verrekend.
De betaling blijft in Zaanstad omdat we blijven werken op het systeem van Zaanstad.
Specialistische taken zoals de uitvoering BBZ,IOAZ,IOAW

, systeembeheer en
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uitkeringadministratie blijven in dit scenario ook door Zaanstad uitgevoerd worden. Deze
taken zijn voor gemeente Oostzaan niet interessant om meer regie op te voeren en vragen
om een specialisatie die op de schaal van OVER niet georganiseerd kan worden.

2. Is er een herstart inloopuur van bv. Sociale raadslieden, huisartsen enz. om bij te praten
en informatie uit te wisselen. Deze vraag kwam naar voren tijdens de armoedeconferentie.
De consulenten van het sociaal team organiseren twee keer per jaar een breed overleg voor
meerdere maatschappelijke partijen. Het overleg in het najaar van 2015 is vanwege
omstandigheden niet doorgegaan, vandaar dat tijdens de armoedeconferentie de indruk
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BBZ: Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

IOAZ: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
IOAW: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

gewekt werd dat het inloopuur herstart moest worden. In april 2016 zal een nieuw overleg
gepland worden.
Bekeken zal moeten worden of deze brede overlegvorm voldoende is, of dat er toch de
behoefte is om dit anders in te vullen, bijvoorbeeld via een inloopspreekuur.

3. Hoeveel Rijksbudget ontvangt Oostzaan voor armoedebestrijding?
Momenteel ontvangt gemeente Oostzaan jaarlijks ca. € 70.000 voor bijzondere bijstand in
de algemene uitkering. Dit wordt besteed aan kwijtschelding gemeentebelastingen
€ 25.000, armoedebeleid € 16.500 en bijzondere bijstand € 28.200.

4. Wat zijn de kosten voor de uitvoering door Zaanstad specifiek voor armoedebestrijding?
Er wordt één bedrag aan Zaanstad betaald voor de uitvoering van sociale zaken. Hoe hoog
de kosten specifiek voor de uitvoering van het armoedebeleid zijn is dus niet bekend.
Vragen met antwoorden over het Beleidsplan Wmo 2016

1. Is er genoeg budget om cliënten, die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, toch de
nodige gezondheidszorg te geven?
Van de lagere inkomens zijn geen signalen bekend dat de eigen bijdrage niet betaald kan
worden. Er zijn een aantal signalen bekend van inwoners met midden –en hogere inkomens,
die aangaven de eigen bijdrage niet te kunnen betalen. Naar aanleiding van deze signalen
wordt er gewerkt om de regels voor eigen bijdrage aan te passen. Eind april komt een
voorstel hiervoor in het college om te zorgen dat voor deze groepen de maximale eigen
bijdrage omlaag gaat. Hiermee voldoen wij aan de opdracht uit het besluit dat de raad heeft
vastgesteld op 10 november 2014 onder punt 1.c. “Wel een eigen bijdrage heffen voor
maatwerkvoorzieningen, uit te werken in nadere regels”. Over de inhoud van die uitwerking
zullen wij u actief informeren.

2. Hoe denkt u de communicatie wb eigen bijdrage te verbeteren?
Op pagina 46 in het beleidsplan is te lezen dat de communicatie een vaste rol krijgt binnen
het beleid van het sociaal domein. In het uitvoeringplan wordt een concrete invulling
gegeven hieraan.

3. Blz 50. Koppeling Jeugdwet/WMO. Wanneer zijn de knelpunten opgelost?
Na de transitie, de invoering van de decentralisaties, is hard gewerkt om knelpunten te
signaleren en mogelijk op te lossen. In de huidige situatie, de transformatie, wordt blijvend
gewerkt aan het signaleren van deze knelpunten en het oplossen hiervan. Zo ook bij dit
knelpunt: de eerste stappen zijn gezet om een “zachte” overgang te bewerkstelligen. Dit
proces vergt echter tijd en is voor een deel ook maatwerk. We kunnen u daarom niet een
exacte datum geven, wanneer dit knelpunt geheel is opgelost.
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4. Blz 50. Koppeling Participatie/WMO. Knelpunten psychische doelgroep. Om hoeveel
personen gaat het en wat doet u eraan om de knelpunten weg te nemen?
De maatwerkvoorzieningen die geboden worden aan de ‘nieuwe doelgroep’ zijn begeleiding
en beschermd wonen. Zoals in tabel 1 op bladzijde 15 te lezen valt gaat het in totaal om 36
inwoners.

5. Is de uitvoering tot nu toe meer of minder gestagneerd door het uitblijven van het
beleidsplan?
Nee, de uitvoering van het beleid is niet gestagneerd. De kaders voor het Wmo beleidsplan
waren al gesteld in het plan ‘Koers in het sociaal domein’.Daarnaast is voorgaand beleid een
basis voor nieuw beleid, waardoor de uitvoering van het beleidsplan ‘Kantelen om mee te
doen…’ voortgezet kon worden in tussenliggende periode, in combinatie met de nieuwe wet
maatschappelijke ondersteuning 2015.

6. Hoe groot is de achterstand door herindicaties huishoudelijke hulp en persoonlijke zorg?
Algemene lijn: de verwachting is dat we medio 2016 weer bij zijn. Wat de huidige
achterstand is door de herindicaties zal blijken uit de eerstvolgende rapportage. De
gemiddelde wachttijd, voordat een melding door de Wmo-consulenten in behandeling wordt
genomen is door de herindicatie 4 dagen langer dan de servicenorm. De verwachting is dat
medio 2016 de meldingen weer binnen de servicenorm van 14 dagen worden opgepakt,
nadat alle herindicaties HBH zijn afgerond. Bij de ontvangstbevestiging wordt reeds gemeld
dat
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herindicatiegesprekken. (bron: 4e kwartaalrapportage Wmo)
Onze inschatting is dat wij uiterlijk vrijdag 22 april alle TSN-cliënten hebben gesproken en
de rapportages hebben opgesteld. We hebben dan ruim de tijd om alle beschikkingen in
orde te maken, zodat alle oud HBH-cliënten voor CAK-periode 7 (vanaf 20 juni) in een
arrangement zitten.

7. blz 16. Persoonlijke zorg. Geen cijfers?
Nee.

8. blz 16. Veel trapliften. Worden deze aangepast en hergebruikt? Minder kosten!
Het aantal trapliften is het totaal aantal trapliften dat momenteel in gebruik is. Dit zijn dus
ook de trapliften die eerder dan 2015 zijn geplaatst. Trapliften worden in bruikleen verstrekt
aan inwoners. De leverancier van de trapliften beschikt over een depot waar trapliften
tijdelijk worden opgeslagen totdat zij worden herverstrekt. De leverancier zal in eerste
instantie een traplift verstrekken uit het depot. Pas wanneer dit niet mogelijk is wordt een
nieuwe traplift aangeschaft voor plaatsing.

9. blz 16. 33 krijgen begeleiding. Welke begeleiding?
Persoonlijke begeleiding of groepsbegeleiding.
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10. Blz 29. Weten alle vrijwilligers dat zij verzekerd zijn en waarvoor? Zo nee, hoe gaat u
informeren?
Zoals te lezen op bladzijde 46 is aangegeven dat inwoners niet voldoende op de hoogte zijn
van de huidige voorzieningen. In het uitvoeringsplan wordt hier concreet invulling aan
gegeven.

11. blz 31. De gemeente gaat huishoudelijke hulpgelden inzetten voor alle mantelzorgers?
Wat houdt het in en hebt u budget over?
Er zijn middelen beschikbaar vanuit de Hulp in huishouden toelagen regeling vanuit het Rijk
die wij hiervoor willen inzetten. Het ambtelijk voorstel is op dit moment om in september
een pilot te starten waarbij mantelzorgers zich kunnen aanmelden om gesubsidieerde
ondersteuning bij het huishouden te ontvangen.

12. Blz 34. Sinds wanneer valt het servicepunt onder de SHO?
Het Servicepunt wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de SHO. Het Servicepunt is altijd
onderdeel geweest hiervan.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A. van den Assem

R. Meerhof

secretaris

burgemeester
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