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Omschrijving van de toezegging:
De Fractie D66/GL stelde tijdens de commissie Samenleving op 23 april 2018 de volgende vraag
tijdens de rondvraag: Afgesproken was dat de beantwoording via de notulen zal lopen. Dit is niet
meegenomen in de commissie Samenleving van 28 mei 2018. Daarom is een ARI opgesteld.
1. Stopzetting subsidie van het AMW van Verian
Wordt subsidie van he AMW van Verian stopgezet en ondergebracht bij 0-100?
Worden cliënten afgehouden en krijgen medewerkers ontslag?
Is overleg geweest met andere partners als de huisartsen?
In het kader van basis GGZ is dit een goede voorliggende voorziening die bij problemen vaak
een goede oplossing is.
Is de hulpverlening wel laagdrempelig en zo klantvriendelijk mogelijk?
Antwoord:
De gemeente Heerde wil het maatschappelijk werk meer integreren in de totale dienstverlening aan
de inwoners. Dit heeft de gemeente in 2017 besloten en is afgestemd met zorgverlener Vérian. Als
gevolg van deze keuze stopt per 1 januari 2019 de subsidie die de gemeente hiervoor geeft. De
gemeente Heerde bekijkt het komende jaar, in overleg met Vérian en andere ketenpartners hoe het
maatschappelijk werk op een goede manier kan worden ingepast in onze sociale dienstverlening. Het
door de raad vastgestelde kaderdocument Sociaal Domein en de aanpak 0 tot 100 zijn daarvoor
uitgangspunt. Het is een goede suggestie om ook zorgaanbieders en andere ketenpartners uit te
vragen naar hun kijk op psychosociale ondersteuning in de toekomst voor inwoners van Heerde.
Gevolgen voor inwoners
In 2018 wordt het maatschappelijk werk nog op de huidige manier aangeboden. In 2019 komt de
psychosociale ondersteuning op een duidelijk zichtbare plek en is het nog meer onderdeel van de
toegang naar ondersteuning. Hulpvragen van inwoners krijgen een passende aanpak, die
betrouwbaar en integraal is. Ook is de aanpak afgestemd met de betreffende persoon zelf, het
netwerk van deze persoon en met de samenwerkende partijen. Op deze manier kunnen de inwoners
van Heerde bij een hulpvraag de beste ondersteuning krijgen. De gemeente Heerde wil zo goed
mogelijk invulling geven aan haar wettelijke taken.
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