VRAGEN PVDA

IB 20 015
Betreft het tevredenheidsonderzoek vraagt de PvdA zich af hoe in de toekomst meer respondenten
gehaald kunnen worden. Wat gaat de wethouder doen met de conclusies uit het onderzoek. Het
verbaast ons wel, dat de conclusies worden beschreven als een bevestiging van problemen die al
bekend waren. Waarom zijn deze niet eerder aangepakt?
IB 20 024
> Wanneer is meer zicht op de verhouding op lokaal niveau tussen vraag en aanbod en daarbij
behorende middelen?
RA 20 005
De GGD heeft door de huidige situatie haar zwaartepunt van activiteiten liggen op voorlichting,
testen en onderzoek nav van Covid-19. Wat betekent dit voor de huidige activiteiten (gezonde
leefstijl etc) gericht op de kwetsbare groepen en voor de accentverschuiving in de begroting 2021?
De PvdA ondersteunt het voorstel van D66 om de IB brieven over Corona-crisis en de lokale
situatie/aanpak apart te agenderen en daarbij ook IB 20 036 (brief 3 april) te betrekken.
De PvdA wil nav deze brieven graag het volgende vragen:
Kan de jeugdzorg geboden worden die nu gevraagd wordt en die nieuw aangevraagd wordt in
huidige situatie? Dus worden er aanpassingen gedaan om ook thuis de nodige begeleiding te geven?
Actueel over jeugdzorg:
In diverse media wordt er gesproken over het terugdraaien van de decentralisatie van de jeugdzorg.
Wat is er concreet bij de wethouder hierover bekend? Welke gevolgen heeft dit voor onze
gezamenlijke inkoopstrategie en de huidige jeugdhulpverlening? Is er als gevolg van de huidige crisis
misschien versnelling of vertraging gekomen in een dergelijk proces?
Wat zijn de ervaringen met alternatieven voor WMO-dagbesteding?
Hoe vindt controle plaats of het opschorten van HHH niet tot mogelijke vervuiling en vereenzaming
leidt?
Hebben alle kinderen toegang tot online onderwijs? Waar liggen nog knelpunten en hoe worden die
aangepakt?(Armoederegeling)
Verloopt de financiële tegemoetkoming voor ZZP-ers, flexwerkers en jongere werknemers met
nulurencontract binnen de gestelde termijn? Hanteert de gemeente het sociaal minimum als
criterium zoals het rijksbeleid aangeeft, of de bijstandsnorm, zoals in meerdere gemeenten gebeurt?
Heeft de gemeente al zicht op een mogelijke toename van schulden/armoedeval bij een groep
inwoners? Hoe vindt de schuldhulpverlening op dit moment plaats?
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