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Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij houden u geregeld op de hoogte van de voortgang van een aantal zaken. In dat kader
het volgende.
.

Per 1 januari 2016 heeft Kwadraad het onderdeel Algemeen Maatschappelijk Werk

(AMW) van Careyn overgenomen. Careyn heeft ervoor gekozen om zich meer te gaan
richten op haar corebusiness. Kwadraad is een partij die al veel ervaring heeft met het
uitvoeren van AMW en al betrokken was bij het professionaliseringsprogramma dat in 2015
voor

de medewerkers

van Careyn

is ingezet

en

in 2016 zal worden

voortgezet.

Uitgangspunt is dat de huidige medewerkers van Careyn binnen Kwadraad hun werk zullen
voortzetten.
Zij doorlopen op dit moment een intensief programma met training en cursussen. In het
werk

worden zij gecoached door

Kwadraad. Voor de uitvoering van het

algemeen

maatschappelijk werk is een bedrag van € 116.277 beschikbaar gesteld aan Kwadraad als
rechtsopvolger van Careyn.
. Het Collectieve Ziektekostenarrangement maakt onderdeel uit van het minimabeleid.
Voor het jaar 2016 - net zoals voor het afgelopen jaar 2015 - is het arrangement verlengd
onder dezelfde condities.
De verlenging is onder andere van belang voor het uitvoeren van de Wmo voor wat betreft
de compensatie van de eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp en de groep chronisch
zieken en gehandicapten.
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Vorig jaar heeft het college besloten om mensen met een inkomen tot 130% van de
bijstandsnorm een financiële compensatie te geven voor de kosten van de aanvullende
premie van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
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