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Beantwoording vragen n.a.v. politieke markt 17 oktober 2018:
Beleidsbegroting 2019-2022 (zaaknummer 2264443)
Partij:

Onderwerp/vragen:

Antwoorden:

SP

Welke proefprojecten zijn er in het maatwerkvervoer?

CDA

Welk effect heeft het korten van uren mantelzorg op
langere termijn?

D66

Wordt bij aanbesteding/inkoop voldoende ingezet op
sociaal ondernemerschap?

D66

Voor doe kinderen, die op school aan de onderkant tussen
wal en schip vallen, onderneemt de gemeente (mede) actie
om de laaggeletterdheid tegen te gaan.
Wat gebeurt er door de gemeente voor kinderen die aan de
bovenkant vastlopen op scholen?

In het maatwerk vervoer zelf zijn niet echt proefprojecten gaande. Wel in het
voorliggende veld om te zorgen dat minder mensen gebruik maken van het
maatwerk vervoer. Zo proberen wij met MEE Op weg en GoOV leerlingen (en
later mogelijk ook andere doelgroepen) via een app of begeleiding met het
Openbaar Vervoer te laten reizen. Verder zijn er mobiliteitsambassadeurs en
hebben wij een vervoerswaaier om onze inwoners van dienst te zijn in het
gebruik van de OV en andere mobiliteitsmogelijkheden. Ook zijn wij nog aan het
kijken naar de mogelijkheden voor OV op afroep. En tot slot, zijn wij onlangs
met andere Twentse gemeenten gestart met de zogenaamde MaaS pilot
(Mobility as a Service). Daarmee werken wij aan het plannen, boeken, reizen en
betalen van een reis die uit meerdere vervoerscomponenten kan bestaan. Het
op maat bedienen van een reiziger staat centraal.
Het gaat hier om ureninzet van een beleidsmedewerker. Er heeft een
verschuiving plaatsgevonden van taken binnen de afdeling beleid, waarbij de
inschatting is gemaakt dat er minder uren inzet nodig zijn voor het
beleidsterrein Mantelzorg. Ten gunste van inzet voor het Interventieprogramma.
Deze verschuiving zal niet ten koste gaan van het beleidsterrein mantelzorg.
In de nieuwe aanbesteding is veel aandacht besteed aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen en Social return on investment (SROI). Het Twentse
inkoop- en aanbestedingsbeleid is ook van toepassing op de aanbesteding
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Twente en een SROI verplichting
maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Een aanbieder moet zich vervolgens
melden bij het coördinatiepunt Social return en samen kan gekeken worden hoe
de verplichting ingevuld kan worden.
Vanuit het Rijk krijgen we de opdracht en de middelen om in te zetten op o.a.
taalvaardigheid van kinderen, Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit om kinderen
zo vroeg mogelijk zo goed mogelijk te ontwikkelen op cognitief gebied en
sociaal-emotioneel. De scholen hebben zelf programma’s die zich richten op
hoogbegaafde kinderen.

Tevens is naar aanleiding van discussie over preventie in het sociaal domein / Wijkkracht een informerende memo bijgevoegd als bijlage.
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Memo Wijkracht i.r.t. Interventieprogramma / Beleidsbegroting 2019-2022
25 oktober 2018
Tijdens de bespreking van de begroting in de politieke markt van 17 oktober is door meerdere
politieke partijen aangeven veel belang te hechten aan preventie. Daarnaast is door enkele partijen
gesproken over de inzet van Wijkracht. Het college neemt deze signalen serieus en geeft graag een
nadere uiteenzetting hierover.
Algemeen:
Met het interventieprogramma hebben wij een pakket aan maatregelen opgesteld dat er voor moet
zorgen dat de overschrijding op het sociaal domein sterk wordt verminderd. Wij hebben gemeend
balans te brengen in alle verschillende aspecten. Ook hebben we gemeend een aantal maatregelen
te moeten treffen waar direct een financieel voordeel te behalen valt. Wijkracht is daar een
voorbeeld van. Dit naast de genomen maatregelen waar sturing minder mogelijk is en uitkomsten
dus minder voorspelbaar zijn (zoals de GGZ zorg via huisartsen).
Preventie:
Preventie en voorkomen van problematiek is van groot belang in het sociale domein. Het college
komt begin 2019 met een visie op Preventie in het sociaal domein.
Wij denken daarbij aan de volgende inhoudelijke lijn op jeugd:
A. preventie voor alle kinderen op terrein van bewegen en gezond leven.
B. Preventie op veelvoorkomende maatschappelijke problematieken zoals verslavingen
(roken, alcohol, drugs en gamen) en echtscheidingen.
C. Balans brengen in opvoedpreventie (ouder/verzorger) en opgroeipreventie (kind).
De inhoudelijke lijn op preventie bij volwassenen zou kunnen zijn:
A. Preventie voor alle volwassenen op het terrein van bewegen en gezond leven, en daarnaast
op zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
B. Preventie op veel maatschappelijk voorkomende problematieken, met specifieke aandacht
voor eenzaamheid.

We willen niet meer automatisch alle preventie activiteiten doorzetten maar kijken naar bereik,
resultaat etc. We willen de effecten van preventie beter monitoren en het liefst evidenced based
programma’s inzetten. Veel preventieactiviteiten lopen al geruime tijd. Wij zijn van mening dat het
goed is om daar kritisch naar te kijken en mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.
Preventie wordt in Hengelo uitgevoerd door meer partijen dan Wijkracht. Denk aan o.a. de GGD,
Humanitas, Mediant, Tactus, scholen, etc.
Wijkracht bezuiniging:
De bezuiniging die in het interventieprogramma is opgenomen over Wijkracht bedraagt vanaf 2020
een bedrag van € 300.000. Wij zijn met Wijkracht in gesprek over de invulling van deze
bezuinigingsopdracht. Wij hebben hen gevraagd input te leveren om zo in gezamenlijkheid tot
meerdere scenario’s te komen. Hierbij moeten de consequenties goed in beeld worden gebracht. Dit
moet leiden tot een keuze in het eerste kwartaal van 2019. De Kadernota 2020 is dan het
aangewezen moment om te beslissen of en hoe de bezuiniging vorm moet worden gegeven. Dat
maakt het ook mogelijk om een integrale afweging te maken.
Mogelijke motie extra middelen:
Ons interventieprogramma gaat er van uit dat investeringen zoals die in het collectieve veld zich
uiteindelijk moeten terug verdienen. Dat betekent dat er vooraf een goede businesscase moet liggen.
Daar sturen wij op, bij alle interventiemaatregelen. Wij denken dat we eerst het proces zoals
hierboven genoemd moeten doorlopen voordat duidelijk is of een extra investering bij Wijkracht
voldoende oplevert.

Wij wijzen er op dat we de afgelopen jaren al extra hebben geïnvesteerd in Wijkracht. Er is 2 x
€ 310.000 ingezet vanuit het Innovatiebudget.
Wijkracht ontvangt extra subsidie van € 620.000 over de periode 1 juli 2017 - 31 december 2018.
Hieronder volgt een overzicht van de afspraken en te behalen resultaten hierbij:
1. Positioneren
1.1. Versterking van de rol van Wijkracht In het netwerk
Lopende en nieuwe samenwerkingstrajecten en projecten met netwerkpartners van Wijkracht in
Hengelo zijn aantoonbaar actief en effectief.

Via professionals (en indirect via de professionals ook de inwoners) is Wijkracht zichtbaar, er is
sprake van (keten) samenwerking
1.2. Sociaal Makelaar: aanjager/facilitator van burgerinitiatieven
80% van de netwerkpartners van Wijkracht weet dat Wijkracht burgerinitiatieven en andere
plannen vanuit de samenleving voor maatschappelijke participatie mede aanjaagt en stimuleert
door de functie van sociaal makelaar te vervullen. En dit is aangetoond met situaties in de praktijk
waaruit de bijdrage van Wijkracht blijkt.
2. Profileren
2.1. Werkproces: van signalen naar collectief
In de periode september 2017 - september 2018 is er meer collectief aanbod (ontstaan vanuit
signalen en collectieve preventie).
2.2.a. doelgroepen GGZ en LVB
Er is een passend kennisinfrastructuur gerealiseerd met toegeruste professionals en een passend
aanbod voor de doelgroepen LVB en GGZ.
2.2.b. doelgroep Jeugd
Er wordt voor verschillende disciplines binnen en buiten Wijkracht werkzaam, ten behoeve van de
doelgroep jongeren, een gezamenlijk actieplan in uitvoering gebracht.
Er zijn meer jongeren/ kinderen verbonden met reguliere voorzieningen.
2.3. Duurzaam innoveren
Er is per stadsdeel-wijk, een dashboard dat makkelijker data trends en ontwikkelingen inzichtelijk
maakt (zoals demografische wijkopbouw/ indicatiespreiding). Met als doel dot Wijkracht effectiever
preventief kon programmeren op toekomstige maatschappelijke vragen.
3. Professionaliseren
3.1. Governance & 3.2 Persoonlijk leiderschap
Starten, implementeren en borgen van programma Governance en Persoonlijk Leiderschap

