Adviesraad Samenleving Drechterland
Betreft: verslag periode december 2017-februari 2018

Traditiegetrouw een rustige periode. Niettemin valt het volgende te melden.

UITVOERINGSPLAN LOKALE SCHULDHULPVERLENING 2018
De gemeente raad heeft dit plan inmiddels vastgesteld op 19 februari jl. Al eerder hebben wij
ons advies hierop kunnen bespreken in een Ronde TafelGesprek (te lezen lezen onder ‘overige
publicaties’ op de gemeente site onder ‘Zorg en Ondersteuning’). In dit plan trekt de gemeente
geld uit om zowel aan de voor- als aan de achterkant de schuldhulpverlening in de steigers te
zetten. Deze hulpverlening is sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schulphulpverlening
een aantal jaren geleden een taak van de gemeente. Tot op heden werd op dit gebied het
hoog nodige uitbesteed. Vanaf dit voorjaar gaat dit dus structureel veranderen. Met grote
nadruk op preventie en vroeg- signalering en vooral maatwerk in de uitvoering.
VRAGENLIJSTEN CLIËNTERVARINGSONDERZOEK (CEO) WMO EN JEUGDHULP 2017
Elk jaar laat de gemeente een extern bedrijf deze onderzoeken doen door middel van online
vragenlijsten. Hiertoe is de gemeente verplicht. Zo’n onderzoek bestaat uit een aantal vaste
blokken met vragen waardoor de resultaten per gemeente vergelijkbaar zijn. Desondanks
bestaat de mogelijkheid om er een lokaal blokje eigen vragen aan toe te voegen. Wij hebben
ons hierover gebogen en wat accenten gelegd. Belangrijk vinden wij dat de invullers een
terugkoppeling van de resultaten zien. Tot op heden is dat niet gebeurd. Zie ook hierover ons
advies op de gemeentesite.
GESPREK MET SONJA EVERS VAN TEAM INZET
Zoals gebruikelijk vragen we geregeld een z.g. sleutelfiguur met als werkterrein Samenleving
in al haar facetten. Deze keer is het Sonja Evers, teamleider van team inzet. Dit is een lokaal
werkend team met expertise op gebied allerlei zorghulpvragen vanuit de inwoners. Zij geeft
ons het gevoel dat dit team de zaken goed voor elkaar heeft. Heel interessant en nuttig.
GESPREK MET DE WETHOUDER
Ter afsluiting van zijn raadsperiode heeft wethouder Te Grotenhuis op 16 maart een gesprek
met ons waarin we het een en ander over de afgelopen periode zullen evalueren.
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