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Brielle, 4 februari 2016
Verzonden

onderwerp: informatievoorziening

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij houden u geregeld op de hoogte van de voortgang van een aantal zaken. In dat kader
het volgende.
. In de vergadering van uw commissie van 18 januari 2016 heeft mevrouw Verkuijl vragen
gesteld over het gebruik van collectieve verzekeringen door minima. Naar aanleiding
daarvan het volgende. Het begrote gebruik in 2016 door Briellenaren betreft 130
deelnemers met een inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm en 100
deelnemers met een inkomen tussen 110 en 130% van die norm.
. Wij hebben u geïnformeerd over het faillissement van Best Care. Inmiddels is duidelijk
geworden dat Actief Zorg BV met ingang van 19 januari 2016 de zorg van Best Care heeft
voortgezet. Een groot gedeelte van het personeel is met ingang van deze datum in dienst
getreden bij Actief Zorg. De naam van Best Care blijft bestaan en het kantoor blijft aan de
Korte Welleweg te Heenvliet. De kantoormedewerksters gaan ook mee naar Actief Zorg.
. N.a.v. de monitoring v a n de decentralisaties in het sociaal domein hebben wij
geïnventariseerd wat u wanneer terzake kunt verwachten. Samengevat betekent dat:
a. de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (de KING-monitor) 2015: publicatie op
"Waarstaatjegemeente.nl" in j u n i 2016. Op basis van het zg. tweede "spiegelrapport" kan
de commissie op 23 mei 2016 geïnformeerd worden.
b. KING-monitor l e halfjaar 2016: publicatie op "waarstaatjegemeente.nl" in januari
2017. Op basis van het zg. tweede "spiegelrapport" kan de commissie op 19 december
2016 geïnformeerd worden.
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c. Benchmark Wmo: vanwege de thans nog beperkte KING-monitor en vanwege de
vergelijkbaarheid van de cijfers wordt in 2016 een Wmo-benchmark gehouden over 2015.
Behandeling in uw commissie wordt voorzien in augustus 2016.
d. Klanttevredenheidsonderzoek afd. Voorzieningen: behandeling in de commissie in het
najaar van 2016.
e. Onderzoek Kinderombudsman naar jeugdhulp: voorjaar 2016.
f. Klanttevredenheidsonderzoek gemeente Nissewaard over de uitvoering van de GR WIZ:
behandeling in het najaar van 2016.
g. Het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente over 2015 met de geraamde en
werkelijke financiële cijfers over 2015 zijn gepland voor de raadsvergadering van 5 juli
2016.
. De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein over het l e h a l f j a a r 2 0 1 5 staat op
"waarstaatjegemeente.nl".
. N.a.v. de toezegging door de GR Jeugdhulp in uw commissie om nadere informatie te
sturen, treft u bijgaand aan
a. de Gemeenschappelijke Regeling (met daarin de organisatieaspecten),
b. het Voorzieningenboek Jeugdproducten en
c. een overzicht met gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.
. De Nationale o m b u d s m a n heeft alle gemeenten in Nederland informatie gevraagd over
de mogelijke problemen die cliënten ondervinden als gevolg van de heffing van de eigen
bijdrage en aanlevering van gegevens bij het CAK. In Brielle ervaren we weinig problemen
op dat vlak. In de bijlage treft u ons antwoord aan.
. In het kader van de decentralisatie Jeugdzorg zijn de gemeenten per 1 januari 2015
verantwoordelijk geworden voor verschillende vormen van jeugdzorg. In het kader van de
lokale inkoop voor J-Awbz, het verstrekken van subsidie aan organisaties die Jeugden Opvoedondersteuning (J&O) bieden, en de verantwoordelijkheden ten aanzien van
de lokale inkoop voor de nieuwe Wmo 2015, werken de drie gemeenten op Voorne samen.
In de afgelopen maanden hebben -vanwege de afspraken die gemaakt zijn binnen het
Regionaal Transitie Arrangement- gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers
van de drie gemeenten en de huidige aanbieders van J-Awbz en J&O.
Eind 2015 zijn de aanbieders van J-Awbz geïnformeerd over de te hanteren tarieven voor
2016. Na enkele wijzigingen is overeenstemming bereikt.
Onlangs heeft Pameijer kenbaar gemaakt ook in Brielle hulp te willen bieden. Hiervoor is
het noodzakelijk dat zij de (deel)overeenkomst voor Brielle ondertekent.
Ook is overeenstemming bereikt met Flexus Jeugdplein en TriviumLindenhof over de inzet
per aanbieder in 2016.

. In het kader van de begeleiding en dagbesteding Wmo hebben wij voor 2016 de
tarieven conform 2015 vastgesteld en daarbij een indexering van 2% toegepast.
. De commissie die adviseert over de Stimuleringsregeling Kunst en Cultuur heeft in
het kader van de derde tranche 2015 drie adviezen uitgebracht, die wij overgenomen
hebben: de aanvragen van de Zangersbond voor het concert "Beethoven en zo" en van de
stichting CoCo voor het project "Van achter naar Voorne" hebben wij niet gehonoreerd, die
van de stichting Vrijheidsbos voor het project "bosportaal" app wel.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
de secretaris,
Ad

uten.
Par.

