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Er zijn toehoorders van Stichting De Noodkreet; deze Stichting komt belangeloos op voor
jongeren/ouders van jongeren die problemen hebben met de jeugdhulpverlening.
De volgorde van de agenda wordt enigszins gewijzigd in verband met het bezoek om 20.00
uur van de Gemeenteambtenaren over Boschwijzer.
Boschwijzer
Er wordt door 2 ambtenaren uitleg gegeven op het project “Boschwijzer”, de aanleidingen,
de doelstellingen en stand van zaken. Het project heeft voorlopig de naam Boschwijzer
gekregen, maar het is nog niet zeker of dat deze naam in de toekomst blijft. Suggesties voor
een naam zijn welkom.
Het is een project van de Gemeente, Welzijn Divers, Juvans, Mee en GGD Brabant samen,
omdat dit project in gezamenlijkheid goed vorm te geven is.
De aanleiding van de start van dit project is een gevolg van de uitkomst van een
klantenonderzoek. Het doel is dat bewoners beter de weg kunnen vinden in hun zoektocht
naar ondersteuning en daarnaast dat vrijwilligers en professionals beter gefaciliteerd
worden. De groep kwetsbare burgers kunnen niet of nauwelijks de benodigde informatie via
de digitale weg vinden. Voor deze groep is persoonlijk contact belangrijk.
De medewerkers van de Gemeente dienen een omschakeling te maken van de
systeemwereld naar een leefwereld. Ze dienen een hele andere taal te leren.
Er zijn veel organisaties, bedrijven, stichtingen voor hulp. De bedoeling is dat burgers via
een (slimme) portal bij de juiste informatie komen.
De vraag komt of de site toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. Er wordt
aangegeven dat dit zeker een aandachtspunt is. Er wordt aangeboden om voor het lanceren
van de site eerst te laten testen door mensen met een visuele beperking. Bij het
Gehandicaptenplatform zijn mensen die daar aan mee willen werken.
Er wordt gevraagd of er ook gekeken wordt bij andere Gemeenten. Er wordt zeker bij andere
Gemeenten gekeken. Bijvoorbeeld in Nijmegen en Rotterdam.
Indien mensen persoonlijk contact willen zal dat mogelijk zijn via 6 wijkpunten. Een aantal
wijkpleinen zullen uitgebreid c.q. omgebouwd worden naar wijkpunten. Er zal hier meer
gevraagd gaan worden aan de daar aanwezige vrijwilligers.
De vraag wordt gesteld of dat in de wijkpunten ook de informele sector te vinden zal zijn. Ze
willen dat iedereen via de zoekportal uit kan komen bij de informele sector en voor de
wijkinformatiepunten gaan ze werken met professionals en vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn
niet specifiek van de informele zorg. De informele sector kan hier wel bij aansluiten.
Er zal één telefoonnummer komen waar mensen naartoe kunnen bellen voor informatie.
Direct komt de vraag op of dat dit een gratis nummer wordt. Dit is nog niet bekend.
Daarnaast kunnen mensen nog altijd rechtstreeks met de hulpverlening contact op nemen.
Voorbeeld is bestwijzer.nl.
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Raadsvoorstel handhaving participatiewet
Verordening handhaving participatiewet
Door een ambtenaar wordt uitgelegd dat er 2 wijzigingen zijn. De 1e wijziging, de
bevoegdheid tot verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive, is het gevolg van de
wetswijziging per 1 januari 2016. Dit wordt per 1 januari a.s. uit de wet geschrapt, daarom
deze wijziging in de verordening. Als de Gemeente de verrekeningsbepaling van de 100%
maatregeling willen gaan toepassen dient dit bij verordening geregeld te zijn, daarom deze
2e wijziging.
De voorstellen zijn verbeteringen dus de leden van de Cliëntenraad Participatiewet kunnen
akkoord gaan met de wijzigingen.
Experimenten Participatiewet
Maandag 21 november a.s. is er een bijeenkomst “informeren en ontmoeten”. Er wordt in
overweging gegeven indien wij in de gelegenheid zijn om op dit punt te gaan inspreken.
Er wordt voorgesteld om een ongevraagd advies aan B&W te sturen en dit eveneens aan de
Griffie van de raad te zenden en dit tijdens de bijeenkomst voor te lezen.
De crpw is niet eens met het experiment betreffende het opsplitsen in 3 groepen, een groep
die vrijgelaten wordt, een groep die streng wordt aangepakt en een groep die in het huidige
systeem blijft. De deelnemers weten waarschijnlijk niet waaraan ze deelnemen.
Raadsinformatiebrief Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij
Dit wordt op 13 december a.s. in de Raad wordt behandeld. Dit stuk is ter kennisname voor
de crpw.
Informatiebijeenkomst bij WeenerXL
Voor de leden van de crpw is er een informatiebijeenkomst bij WeenerXL op 13 december
a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur. Er zijn al een aantal werknemers vanuit de uitvoering die
toelichting gaan geven. Er is al een breed palet bij elkaar, waaronder een werkconsulent,
diagnose, accountmanager, matcher, inkomensconsulent. Het verzoek is om vragen te
stellen aan deze mensen.
Sluiting
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