Technische Vragen Wij. Rijswijk, forum 14-04-2020
IB 20 010 Inkoop Gecertificeerde Instellingen
-

Waar is de William Schrikker Stichting niet opnieuw gecontracteerd, nu zij een aanwijzing
hebben gehad van de Inspectie?

IB 20 015 CEO Haaglanden rapportage_def_S_20.012639

-

-

p.8: hoe kan het dat men over het algemeen tevreden is, als de mate van
aansluiten op de hulpvraag, samenwerking en regie, wisselend ervaren wordt? Dit
is toch de basis van de jeugdhulp: probleem duiden door te luisteren en daar
adequaat op inspelen??
p.13: een van de vragen was in hoeverre de doelen zijn behaald. Daar lees ik heel
kort iets over terug, nl dat iedereen aangeeft dat alle of enkele van de doelen zijn
behaald Maar in hoeverre verhoudt dit zich tot de bevinding dat de hulp niet
aansloot op de hulpvraag?

IB 20 024 Regionaal uitvoeringsplan BWMO_S
- In paragraaf 1.2 staat dat Zoetermeer een zelfstandige rol wil. Echter is niet duidelijk
waarom. Zou de wethouder hier uitleg over kunnen geven?
- p. 12: verschil tussen 4103 en 1062? Zijn er dan ruim 3000 meldingen die na toetsing geen
recht blijken te hebben op opvang? Wat zijn daar de redenen voor?
- wachtlijst van 110 personen? Lijkt weinig, hoe reëel is dit?
- Wat is het % van economisch daklozen in deze totale aantallen?
- Hoeveel gezinnen staan op wachtlijst? Of hoe wordt ervoor gezorgd dat er geen kinderen op
straat komen te staan?
IB 20 031 Maatregelen Rijswijk omtrent het coronavirus
-

Wij. Rijswijk ziet dat Rijswijk de landelijke lijn volgt en is daar blij mee. Ook zijn we blij dat de
prioriteit in de zorg is om deze zo goed mogelijk door te laten gaan bij de mensen die het
nodig hebben. Wij hebben echter wel een vraag over de procedure. We zien dat deze brief
nu op de agenda staat van de het sociaal domein terwijl deze maatregelen ook effect hebben
op de economie, sport en welzijn. Waarom staat hij niet op de andere agenda’s?

