
      Fractie: PvdA Naam: Henk van der Linden Onderwerp: Jeugdhulp op AZC Datum indiening vragen: 08-01-2019  Enige vragen over het sociale wijkteam voor de Jeugdhulp op AZC. De rekenkamer is met een rapport gekomen over de sociale teams en verbeterblad. Nu komen er verschillende vragen bij mijn op over het sociale team wat zich op deze problematiek gaat richten. De nieuwe route staat nog in de beginfase en heeft nog zijn tijd tot uitwerking nodig. 
 
 
Vragen:  1. Wat is de invulling van het sociale team voor de wijk van AZC? Hoeveel medewerkers gaat het? Het sociaal team sluit aan als MDO – lid bij de bestaande zorgstructuur op het AZC. Het gaat in eerste instantie om twee medewerkers.  2 Welke expertise en achtergrond wordt er van deze medewerkers verwacht? De eerste contactpersoon van Sociaal teamNOP heeft eerder met deze doelgroep gewerkt en heeft dus ervaring en affiniteit met deze doelgroep.    3 Hoe worden dit team vanwege de specifieke problematiek toegerust? In de samenwerkingsafspraken is afgesproken er het 1e halve jaar gekeken wordt welke deskundigheidsbevordering verder nodig is.    Verder heb ik vragen over de gespecialiseerde Jeugdhulp. Deze taak komt vooral  bij Vitree te liggen en de organisaties waar AZC al contract mee heeft.  Bovenstaande aanname is niet juist. Vitree is één van de vele aanbieders die jeugdhulp op het AZC kan verlenen. Het klopt dat Vitree ook voor 1 januari 2019 een contract had met het COA en zorg leverde op het AZC. Dit was voor hen dus al een samenwerkingspartner.  1 Welke specifieke kennis en ervaring heeft Vitree met deze doelgroep? Naast de reguliere hulpverlening werkt Vitree ook met de volgende specifieke doelgroepen: 

o Kinderen met een licht verstandelijke beperking; 
o Alleenstaande minderjarige statushouders.  2  Heeft Vitree kennis en vaardigheden voor trauma verwerking van deze specifieke doelgroep? Betrekken van het gehele gezinssysteem hierbij? Traumaverwerking is veelal GGZ-gerelateerde problematiek en wordt geleverd door GGZ partners. Systeemgericht werken is een uitgangspunt voor al onze aanbieders.  3 Wordt deze kennis en vaardigheden in ondernemerschap ingekocht door Vitree? Vraag is onduidelijk. 



4 Is er de overweging om deze specifieke kennis en vaardigheden niet onder Vitree maar apart in te kopen door de Gemeente NOP? Vraag is onduidelijk.  Voor meer informatie zie de bijlage samenwerkingsafspraken die reeds verspreid is voor de bespreking in de Commissie Samenlevingszaken d.d. 14 januari 2019.       Datum beantwoording vragen: 10-01-2019 Contactpersoon: D. van den Born E-mail adres:  d.vandenborn@noordoostpolder.nl Tel: 06-83167846  
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