
Vragen en toezeggingen Commissies 07-12-2020

Vragenhalfuur

Europese en regionale fondsen voor duurzaamheid
Wethouder Wijnants zegt toe dat hij in een commissievergadering en\ofmiddels een memo de 
raadscommissie graag uitgebreider wil informeren over de Europese en regionale fondsen voor 
duurzaamheid.
Reactie college/tijdpad:
De raad ontvangt in de eerste helft van februari een memo. In deze memo wordt de raad zowel 
geïnformeerd over de Europese en regionale fondsen voor duurzaamheid, als over de 
initiatieven op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen.

Commissie BFE
Geen.

Commissie Woonomgeving
Duurzaam en circulair ondernemen
Wethouder Wijnants zegt toe de raad via een memo te informeren over duurzaam en circulair 
ondernemen (welke initiatieven zijn er en hoe worden deze uitgevoerd?) 
Reactie college/tijdpad:
De raad ontvangt in de eerste helft van februari een memo., In deze memo wordt de raad zowel 
geïnformeerd over de Europese en regionale fondsen voor duurzaamheid, als over de 
initiatieven op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen.

Commissie Samenlevingszaken

Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening
Wethouder Uitdewilligen zegt toe na te vragen of de uitvoering van de schuldhulpverlening gemonitord 
wordt en of die rapportages met de raad gedeeld kunnen worden.
Reactie college/tijdpad:
De tijd tussen de aanmelding en de beschikking om schuldhulpverlening al dan niet in te zetten 
wordt vastgelegd door de Kredietbank Nederland. Dit wordt meegenomen in de rapportages 
die de Kredietbank met de gemeente deelt. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over 
de stand van zaken en uitvoering van schulddienstverlening. De beschikkingstermijn wordt 
hierin meegenomen.

Intensieve jeugdhulptrajecten
Wethouder Simonse zegt toe dat hij erop terug komt als de uitleg die hij tijdens de 
commissievergadering SLZ van 7 december gaf, niet klopt. Het gaat over het raadsvoorstel dat 
gemeente Almere deze maand behandelt. En of het klopt dat dat besluit inderdaad alleen voor de 
gemeente Almere zelf geldt (voor jeugdzorg zónder verblijf).
Reactie college/tijdpad:
Het antwoord van wethouder Simonse tijdens de commissievergadering van 7-12-2020 klopt. 
Het raadsvoorstel vanuit gemeente Almere gaat over de lokale ambulante inzet daar. Er is geen 
connectie met de gemeente Noordoostpolder op dat dossier. 

Stand van zaken ‘De nieuwe route’
Wethouder Simonse zegt toe dat hij de raad informeert over de stand van zaken rond ‘de nieuwe 
route’ en de aanbevelingen uit het rapport dat op 7 december in de commissie SLZ werd besproken. 
Vragen die daarbij aan bod komen, zijn dan:

 a) Hoe loopt het nu? En wat is het beeld op dit moment? 
Reactie college/tijdpad: 

 De Nieuwe Route 
Het Sociaal Team is doorontwikkeld en is een team van procesbegeleiders geworden. Deze 
procesbegeleiders begeleiden planbijeenkomsten met als uiteindelijk resultaat 
planbijeenkomsten waarin alle betrokkenen samen gedragen besluiten nemen om de situatie te 
verbeteren. De ervaringen van inwoners en professionals zijn overwegend positief. Er wordt 



sterk ingezet op het leren en verbeteren. Dit geldt voor zowel het team van procesbegeleiders 
als voor alle professionals die hiermee te maken hebben. 

 Samenwerking in de keten 
Om de samenwerking in de keten zo goed mogelijk te laten verlopen, leggen we 
werkprocessen en -afspraken vast en evalueren deze. Deze afspraken zijn gericht op rollen, 
taken en verantwoordelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het lokaal addendum huiselijk 
geweld en de samenwerkingsafspraken tussen jeugdbescherming. Daarnaast zetten we de 
komende jaren in op een intensievere samenwerking met partners. 

 Regie 
Wie welke vorm van regie heeft gedurende een hulpverleningstraject is een vraag die de 
afgelopen jaren is opgepakt. Daarbij is een onderscheid gemaakt in de rol van klantmanagers 
en de rol van zorgaanbieders. Klantmanagers voeren perspectiefregie uit en zorgaanbieders de 
coördinatie van zorg. 
Perspectiefregie: 
‒ Belegd bij gemeentelijke toegang 
-  Houden van overzicht op het proces bij (complexe) casussen 
‒ Faciliteren en stroomlijnen van processen 
‒ Geen direct hulpverlenend contact met Jeugdige 
‒ Altijd gerichte aandacht voor het perspectief van Jeugdige. Draagt de ingezette 
ondersteuning hier (voldoende) aan bij? 

Coördinatie van zorg: 
‒ Belegd bij elke aanbieder (zowel algemene voorzieningen als maatwerk) 
‒ Positioneren van partijen waar nodig en wenselijk 
‒ Toezien op het maken en naleven van afspraken over de aanpak van een casus 
‒ Direct hulpverlenend contact met Jeugdige (en eventueel ouders/ verzorgers) 
‒ Verantwoordelijkheid voor warme overdracht naar andere passende algemene voorzieningen 
of het loket als de geboden ondersteuning niet passend is, of niet voldoende voor het behalen 
van het perspectief. 

b) Hoe is de samenwerking met het onderwijs? 
Reactie college/tijdpad: 
De samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeente loopt goed. We willen graag 
verder verbeteren. Zowel op uitvoerings-, beleids- en bestuurlijk niveau vindt er overleg plaats 
tussen bovengenoemde partijen. Deze overleggen willen we in 2021 continueren en waar nodig 
evalueren om zo nog beter kortere lijnen tussen partijen te creëren. 

c) Is de specialistische jeugdGGZ voldoende voorradig in Flevoland? En hoe het is geregeld? 
Reactie college/tijdpad: 
Enerzijds is er voldoende JGGZ beschikbaar, anderzijds hebben we te maken met een 
vastgesteld budget. Daarom blijven we voortdurend op zoek naar de balans tussen capaciteit 
en budget. De inzet van POH’er jeugd draagt hier aan bij door JGGZ-vragen te ondervangen en 
zo doorverwijzingen naar tweedelijns JGGZ te minimaliseren. 
Mocht u op bepaalde onderdelen behoefte hebben aan meer informatie, dan voorzien wij graag 
in deze informatiebehoefte. Geeft u dit dan door aan de griffie.


