Beantwoording van de Technische vragen Gemeentebelangen over de 2de
halfjaarrapportage Sociaal Domein 2017
1. WMO
Citaat: De toename van het aantal cliënten begeleiding kan verklaard worden doordat problematiek
complexer wordt, en dat er meer ondersteuning nodig is om ouderen langer zelfstandig thuis te
laten wonen. Een nadere duiding van de cijfers vergt meer tijd. Dit jaar wordt hier gedurende het
aanbestedingsproces voor de inkoop 2019 aandacht aan besteed.
Betekent dit dat u in de aanbesteding rekening gaat houden met toename van complexere problematiek en
langer thuiswonende ouderen?


Antwoord

Binnen de aanbesteding gaan we kijken waar mogelijkheden liggen om meer in te zetten op
algemene voorzieningen. We denken dat we op deze manier binnen de huidige begroting kunnen
blijven.
2. De inningen van de eigen bijdrage lopen fors achter. Wat is hiervan de oorzaak?
 Antwoord

Zorgaanbieders geven aan het CAK de geleverde zorg door. Wanneer zorgaanbieders dit niet tijdig
doen, ontstaat er een verschil. Vanuit contractmanagement wordt hier wel op gestuurd.
Daarnaast zit er verwerkingstijd tussen, waardoor het kan dat de eigen bijdrage al wel is
doorgegeven, maar nog niet terug te zien is in de geinde cijfers.
3. Welzijn, 2.1
In de alinea ‘Inhoudelijke ontwikkelingen SAAM Welzijn’ staat:
1. Welzijnswerk is primair gericht op het welbevinden van kwetsbare volwassen en ouderen.
- Waar blijft het jongerenwerk in dit verhaal? In de inleiding wordt over een bredere doelgroep gesproken.
Kunt u aangeven waarom dit hier zo vermeld staat?


Antwoord:
Deze passage heeft betrekking op het vormen van één organisatie conform het vastgestelde
welzijnsbeleid. Al eerder is het jeugd- en jongerenwerk, conform besluitvorming in uw raad, bij één
organisatie (SMON) ondergebracht. De focus in de halfjaarrapportage ligt daarmee op het vormen
van één uitvoeringsorganisatie voor de overige onderdelen van het welzijnswerk (volwassen- en
ouderenwerk) binnen SAAM Welzijn. Vanzelfsprekend is het Jeugd- en jongerenwerk van
(voorheen) SMON nu ook onderdeel van SAAM Welzijn.

4. In de tabel: ‘Welzijnswerk in cijfers’ missen de cijfers van Dalfsen en een deel van Lemelerveld, waarom is
dit?


Antwoord
Er zijn een aantal gegevens weggevallen. Onderstaand zijn deze toegevoegd. Wij zullen dit ook in
de rapportage zelf toevoegen.



Welzijnswerk in cijfers
SKT dossiers

Ondersteuning

Aantal bereikte
inwoners

Lemelerveld

7

92

750

Nieuwleusen

12

188

900

8

244

1500

Dalfsen

5. In hoofdstuk 3 Mantelzorgers en vrijwilligers geeft u de opbrengst weer van de Maatschappelijke
Beursvloer 2017. Hoe verhoudt deze opbrengst zich ten opzichte van de opbrengst in 2016?


Antwoord

In 2016 zijn er 64 matches gemaakt met een waarde van € 25.000,-.
6. Op blz. 18 onder instroom is een toelichting over een overzichtstabel geplaatst. Kunt u dit aanpassen en
ons de aangepaste versie doen toekomen?


Antwoord: Uit navraag blijkt dat er in bij u in beeld tekst en tabellen door elkaar schuiven, waardoor
een deel van de tekst niet leesbaar is. Het blijkt de rapportage standaard opent in “web layout”.
Wanneer u dit wijzigt in “afdrukweergave” is er geen sprake meer van verspringen van tekst. U kunt
dit wijzigen via de tab BEELD in het menu bovenaan. Bij de het opnieuw opslaan van de rapportage
vanwege de tabel bij vraag 4 zal de opslag in de afdrukweergave worden gedaan.

