Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Jaarstukken 2021
Naam en fractie: Frano Hesseling, PvdA
Datum indienen: 14-06-2022
Afdeling: MO
Contactpersoon: Julia Koeman (vroegsignalering) Martin van Plateringen (armoedebeleid) Hans
Kraaijenhorg (Buurtgezinnen)

Inleiding/Aanleiding:
Technische vragen over de jaarstukken 2021 (te behandelen in de commissie Samenleving)
Vraag/Vragen:
Pagina 68: Pilot buurtgezinnen.
Wij vragen ons af of er voldoende steungezinnen zijn gevonden en of dit toereikend is voor deze
pilot?
Reactie:
Buurtgezinnen heeft in 2021 meer dan voldaan aan het streefgetal om 10 vraaggezinnen te
koppelen. Zowel in het derde kwartaal als het vierde kwartaal in 2021 zijn in totaal 6 koppelingen
gerealiseerd. Over geheel 2021 waren er 22 aanmeldingen als steungezin en waren er 15
aanmeldingen van een vraaggezin naar een steungezin. We kunnen concluderen dat
Buurtgezinnen heeft voldaan aan de vraag van de gemeente om in 2021 10 vraaggezinnen te
koppelen.
In de pilot heeft de gemeente aan Buurtgezinnen gevraagd om, gezien de (te verwachten)
toenemende vraag naar de inzet van steungezinnen, in 2022 10-15 vraaggezinnen te koppelen.

Over welk tijdvak loopt deze pilot?
De pilot met Buurtgezinnen loopt van 1 maart 2021 tot en met 27 februari 2023.
Merken we dat deze pilot zijn vruchten afwerpt, zodat de jeugd er baat bij heeft?
Reactie:
Er heeft in het eerste kwartaal een evaluatie plaatsgevonden met Buurtgezinnen. We zien in
toenemende mate dat er behoefte is aan de inzet van Buurtgezinnen. Jeugdigen en hun ouders
hebben baat bij Buurtgezinnen omdat de ondersteuning laagdrempelig, passend en beschikbaar
is. De inzet van Buurtgezinnen voorkomt de inzet van zwaardere vormen van Jeugdhulp. In het
derde kwartaal zal er opnieuw een evaluatie plaatsvinden waarbij meer inzicht gegeven kan
worden in de inhoudelijke effecten van de inzet van Buurtgezinnen op jeugdigen en hun ouders.
Weten we of er in andere gemeenten ook mee geëxperimenteerd wordt en wat daar de
ervaringen zijn?
Reactie:
In 88 andere gemeenten in Nederland wordt Buurtgezinnen, al dan niet in pilot/proeftuin, ingezet
als ondersteuning. De ervaringen met Buurtgezinnen zijn goed te noemen.

Pagina 78: Sneller signaleren van schulden.
Er wordt een hogere instroom verwacht door de energiecrisis en door de verwachte
faillissementsgolf.
Hebben we een inschatting hoeveel groter de instroom gaat worden?
Reactie:
Nee, die is er niet. Wel kan in zijn algemeenheid opgemerkt worden dat de branchevereniging
voor schuldhulpverlening, beschermingsbewind en sociaal bankieren, het NVVK, hiernaar
onderzoek heeft laten doen. Door de coronapandemie en economische en politieke
ontwikkelingen kan de hulpvraag vanuit deze groep met maximaal twintig procent toenemen.
Zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/coronapandemie-en-energieprijzen-leiden-totgrotere-hulpvraag-bij-financiele-problemen/
Hierbij zijn de gevolgen van de inflatie nog niet meegenomen. Het CPB heeft onderzocht wat de
gevolgen zijn van de inflatie. In totaal gaat het dan om bijna 1,2 miljoen huishoudens die in de
financiële problemen komen; 15% van alle huishoudens.
Zie: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Publicatie-Stresstest-kosten-vanlevensonderhoud.pdf
Gelet op bovenstaande kan vooralsnog uit gegaan worden van een stijging van 20% met de
opmerking dat als het onderzoek van SOE is afgerond we tot bijstelling overgaan.
Is er voldoende capaciteit om deze verwachte toename op te vangen?
Reactie:
Momenteel niet, wel zijn we ambtelijk aan het kijken of we de formatie kunnen ophogen om de
toename te kunnen opvangen
Zo niet, is er dan een alternatief, om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten niet gaan oplopen?
Reactie:
Zie boven

