Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
x
Datum: 10 september 2019
Datum vragen ingekomen: Datum_vragen

Onderwerp:
Werkvoorraad sociaal team
Vragen:
1. Problematiek van de casussen wordt steeds zwaarder, de formatie wordt
uitgebreid met een consulent lvb/psychiatrie, welke opleiding wordt gevraagd?
2. Waarom wordt er niet gekozen voor een wijkverpleegkundige?
3. Een evaluatie vindt in de zomer van 2020 plaats, welke evaluatie, met wie en met
welk doel?
4. Druten kenmerkt zich met forse en veelvuldig voorkomende jeugdproblematiek,
waar moeten we dan aan denken, wat is het kenmerkende voor Druten tov
andere gemeentes?
5. Hoe kan de efficiëntie beïnvloed worden?
6. Waar liggen de knelpunten?
7. Wanneer verwacht men dat de wachttijden overschrijdingen zijn opgelost en hoe
wordt er voorkomen dat dit niet weer gebeurd?
Antwoord:
1. In de vacature werd gevraagd naar iemand die een afgeronde HBO opleiding heeft
op het terrein MWD, SPH of SPV en/of ervaring op het gebied van met name
psychiatrische problematiek.
De functie is per 1 oktober ingevuld door iemand met veel ervaring op GGZterrein én de juiste opleiding.
2. Een wijkverpleegkundige is in onze ogen niet de juiste persoon om dit soort
problematiek op te pakken en ondersteuning/begeleiding te bieden. Een
wijkverpleegkundige is breed georiënteerd maar mist een brede ervaring in
psychiatrie en LVB (licht verstandelijk gehandicapten). Natuurlijk zal de
wijkverpleegkundige in haar rol in de wijk te maken krijgen met inwoners met
deze problematiek waarna door haar het Sociaal Team zal worden ingeschakeld
(met toestemming van de cliënt). Met zowel de ZZG als de Zorggroep Maas en
Waal werken wij intensief samen op het brede terrein van de WMO.
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3. Wij evalueren in de zomer van 2020 enkele zaken. Op de eerste plaats de effecten
van het abonnementstarief. Wat we nu merken is dat dit voor een aanzuigende
werking van aanvragen zorgt. De vraag is of dit beeld zich structureel doorzet. In
die evaluatie betrekken wij ook de opvattingen van onze Minister of zijn maatregel
aanpassing behoeft. Ook evalueren we de effecten van een besluit, dat ons
college op 2 juli 2019 nam. Dat besluit handelt over de verbinding tussen het
profileren van het Sociaal Team en preventie. De kosten voor personele inzet
bedragen € 42.000,00.
4. Binnen het Sociaal Team zien wij met name een jeugdproblematiek op diverse
terreinen zoals gedragsproblemen, ‘middelen’-gebruik, schoolverzuim en casussen
waar sprake is van pedagogische onmacht. In veel van deze casussen is
intensieve ondersteuning/zorg nodig.
Het aantal intensieve trajecten in onze gemeente, op dit moment, zijn relatief
hoog ten opzichte van andere omliggende gemeenten.
5. Wij vinden dat wij grosso modo efficiënt werken. Wij reflecteren continue op de
huidige werkprocessen. Daar waar wij mogelijkheden om efficiënter te werken
passen wij onze werkprocessen aan.
6. Knelpunten zijn dagelijks aan de orde. Vaak worden deze veroorzaakt door de
problematiek van een aanvraag, de crisis-achtige sfeer, de beperkte mogelijkheid
om direct personeel in te zetten, de druk door het aantal aanvragen/meldingen.
Dit zal echter ten alle tijden actueel zijn. Het Sociaal Team is een doorlopend
schakelen, oppakken, keuzes maken, oplossen, overleggen, afwerken, etc. Dus
zéér dynamisch.
7. Wij verwachten dat de huidige overschrijding van de wachttijden in oktober is
opgelost. Zoals al aangegeven zal per 1 oktober de formatie, vooralsnog
tot 01-01-2023, worden uitgebreid voor 21 uur met een consulent gespecialiseerd
in psychiatrie en LVB problematiek.
Het Sociaal Team acteert in een dynamische wereld. Daardoor kan het voorkomen
dat er erg veel aanvragen binnen komen, meer crisissituaties worden aangemeld
of/en de aard van de problematiek complex is.
Wij doen er alles aan om de wachttijden, voor iedereen, zo kort mogelijk te
houden.

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

