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Punten voor de rondvraag commissie SD dato 23 november 2020
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Stagneren m.b.t. het Sociaal Domein
De WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn in feite naar de invoering van de decentralisatie nu 5 jaar geleden in feite totaal mislukt. Dat
is in feite ook de conclusie van het SCP. De knelpunten in de jeugdzorg zijn bij lange na nog niet opgelost, de deelname van mensen met
beperkingen in de samenleving laat nog veel te wensen over en de kans op werk voor mensen met beperkingen zijn nauwelijks verbetert. Er zijn
lange wachttijden voor jongeren met complexe problemen en kwetsbare mensen. Dit neemt door de coronacrisis alleen nog verder toe.
Bij de overheveling van de taken naar de gemeente werd er flink gekort op de financiën. De gemeenten dachten het goedkoper te kunnen doen,
maar dit is totaal mislukt. N.a.v. hebben wij de volgende vragen:
 Bent u het met ons met ons eens dat het decentralisatieproces (3 wetten) wat zo’n vijf jaar geleden is ingevoerd gewoon mislukt is?
 Bent u bereid hierover met de VNG in contact te treden, hoe wij hier een betere invulling aan kunnen geven?
 Bent u bereid eventueel in samenspraak met de omliggende gemeentes er bij de landelijke overheid op aan te dringen dat er meer
financiële ondersteuning komt zodat de drie gedecentraliseerde wetten beter uitgevoerd kunnen worden?
 Bent u het met ons eens dat de verwachtingen van zelfredzaamheid en de zorgzame samenleving tot nu niet goed uitgepakt heeft? Zo ja,
welke actie(s) gaat u ondernemen om hier verbeteringen in aan te brengen?

PGP

Beëindiging samenwerking
Wij lezen in de krant berichten over Eijsden-Margraten die het voornemen heeft uit de samenwerking Maastricht - Heuvelland te stappen.
Kan de wethouder toelichten:
a. waarom deze keuze gemaakt lijkt te gaan worden
b. waarom dit voor Valkenburg aan de Geul wel of geen optie is
c. welke invloed dit kan gaan hebben op de samenwerking in zijn geheel en voor Valkenburg aan de Geul specifiek.
Operationaliteit nieuw beleid
Wij zien in meerdere stukken van de commissie Sociaal Domein van vandaag dat de operationaliteit van nieuw beleid vertraging oploopt door
corona. Wij begrijpen dat thuiswerken niet in alle gevallen even efficiënt zal zijn.
Maar het brengt ons wel bij de vraag wat het effect van corona heeft op de effectiviteit van het ambtenarenapparaat?
Invoering van de Inburgeringswet
Uit het nieuws vernamen wij dat de invoering van de inburgeringswet niet wordt uitgesteld tot juli 2021, maar zelfs een half jaar later. Een
vertraging van de nieuwe inburgering baart ons zorgen. In het Raadsinformatiebulletin nr. 20 van 3 november jl. staat dat de invoering voor 1
juli 2021 op schema ligt. Dat brengt ons op de volgende vraag:
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Is het mogelijk om ook voor wat betreft inburgering al eerder in de geest van de wet te gaan handelen, zoals dat naar wij begrepen b.v. ook
voor de nieuwe omgevingswet gebeurt?
VVD

