
  

 

Aan de leden van de gemeenteraad  

 

 

Noordwijk, 11 november 2020 

 

Uw kenmerk   :  
Uw brief van   : 20 oktober 2020 
Zaaknummer   : 75891 
Behandeld door   :  
Verzenddatum   :  
Onderwerp   : Schriftelijke vragen D66 inzake sociaal domein in  
      Coronatijd 
Bijlagen   :  

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Inleiding 
Op 22 oktober 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van D66 ingevolge artikel 39 

Reglement van Orde. De aanleiding voor de vragen is als volgt:   

“De gemeente heeft voor een aantal groepen zorgtaken. Die taken vloeien onder meer voort uit de WMO, 

de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de 

Wet op het voortgezet onderwijs. De laatstgenoemde wetten vormen de grondslag voor het organiseren 

van het leerlingenvervoer. 

De coronacrisis treft deze groepen hard en omdat de gemeente voor hen een zorgtaak heeft, vernemen 

wij graag welke (extra) initiatieven, maatregelen en oplossingen het college biedt en ontwikkelt om ook 

deze kwetsbare groepen te blijven ondersteunen.”  

Vragen ingevolge artikel 39 Reglement van Orde 
Vraag: 

1. Kunnen de taken die voortvloeien uit de WMO nog effectief worden uitgevoerd? Concrete vragen in 

dit verband: 

a. Kunnen inwoners die een WMO-indicatie dagbesteding hebben onverminderd gebruik maken van 

de geïndiceerde zorg? Zo nee, hoe wordt een oplossing geboden?  

b. Kunnen de inwoners die een indicatie hebben voor hulp bij het huishouden nog onverminderd 

gebruik maken van de geïndiceerde zorg? Zo nee, hoe wordt een oplossing geboden?  

c. Kan het proces van indiceren voor een WMO-voorziening zonder vertraging worden uitgevoerd? 

Zo nee, wat zijn de knelpunten en hoe wordt dit gecompenseerd?  
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d. Kunnen onze inwoners nog gebruik maken van de buurthuizen/ontmoetingscentra e.d.?  

e. Kunt u ons een overzicht verstrekken van de beschikbare voorzieningen en de (aangepaste) 

openingstijden? 

 

Antwoord: 

a. Vooralsnog lijken de gevolgen op dit moment mee te vallen. Aanbieders proberen, met in 

achtneming van de richtlijnen van het RIVM, zoveel mogelijk de zorg te continueren. Eén 

aanbieder heeft preventief de dagbestedingslocatie gesloten. Met deze aanbieder is de ISD 

Bollenstreek in overleg. Twee aanbieders hebben hun dagbestedingslocatie tijdelijk moeten 

sluiten in verband met een besmetting onder personeel dan wel onder klanten. In deze 

gevallen wordt gekeken naar alternatieve zorg, zoals beeldbellen, telefonisch of fysiek op 

afstand. Dit wordt in overleg met de klant bepaald.  

 

In de GGZ is de begeleiding van groepen in de eerste weken tijdens de coronacrisis volledig 

digitaal georganiseerd. Voor de cliënten waarbij de zorgbehoefte groter was dan digitaal 

geboden kon worden, is de begeleiding daarna zo snel mogelijk weer gestart. In het begin 

bestond dit vooral uit wandelingen, maar inmiddels worden ook andere activiteiten 

georganiseerd die met handhaving van anderhalve meter georganiseerd kunnen worden ,  

zoals creatieve activiteiten, sporten en toneel. Er wordt per activiteit en per locatie bekeken 

hoe meer cliënten kunnen worden ontvangen. De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. 

 

b. Inwoners die een indicatie hebben voor hulp bij het huishouden kunnen nog onverminderd 

gebruik maken van de geïndiceerde zorg. Bij hulp bij huishouden is de anderhalve meter 

regel goed te handhaven. Bij een tekort aan personeel door besmettingen wordt nog relati ef 

makkelijk nieuw personeel geworven. Dit komt omdat mensen uit andere sectoren, zoals de 

horeca en evenementenbranche, op zoek zijn naar werk. 

 

c. Tijdens de eerste coronagolf kwamen er minder aanvragen van inwoners binnen. Tijdens de 

tweede golf is een stijging te zien in aanvragen. Mogelijk komt deze toename doordat 

inwoners een aanvraag in de eerste golf hebben uitgesteld, maar nu echt hulp nodig hebben. 

De toename kan mogelijk betekenen dat de afhandeltermijn van een aanvraag iets langer 

wordt. Vooralsnog blijven we ruimschoots binnen de wettelijke termijn. De aanvragen gaan 

grotendeels telefonisch en dit levert geen extra vertraging op. Het enige dat vertraging 

oplevert zijn de huisbezoeken voor woonvoorzieningen, omdat dit allemaal voorzicht iger 

moet. Het beleid van de ISD is om in Corona-tijd slechts een huisbezoek te doen wanneer 

een telefonische en/of schriftelijke indicatie niet mogelijk is. Hierbij kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan mensen met ALS die voorzieningen nodig hebben. 

 

d. Mensen die bij buurthuizen op afspraak en “georganiseerd”  komen, zoals voor 

huiswerkbegeleiding of dagbesteding, blijven ook na de per 3 november 2020 afgekondigde 
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en aangescherpte corona-maatregelen welkom. Dat was ook in het voorjaar zo geregeld in 

de meeste buurthuizen. Voor spontane inloop blijven de deuren gesloten. 

 

e.  

Voorziening Openingstijden 

Dienstencentrum De wieken Alleen open op afspraak en reservering voor activiteit, 
elke werkdag iemand aanwezig van 9 tot 17 uur.  

Dienstencentrum ‘t Trefpunt  Alleen open op afspraak en reservering activiteit, elke 
werkdag iemand aanwezig van 9 tot 13 uur.  

Ontmoetingscentrum 
Puyckendam 

Alleen open op afspraak en reservering voor activiteit.  

De Duinpan Alleen open op afspraak en reservering voor activiteit.  

Reuring Sportpark 
Duinwetering 

Tijdelijk opgeschort naar aanleiding van de per 3 
november 2020 afgekondigde en aangescherpte corona-
maatregelen. 
  

Reuring Noordwijkerhout Tijdelijk opgeschort naar aanleiding van de per 3 
november 2020 afgekondigde en aangescherpte corona-
maatregelen. 

Reuring De Zilk Tijdelijk opgeschort naar aanleiding van de per 3 
november 2020 afgekondigde en aangescherpte corona-
maatregelen. 

OntmoEten de Wieken Tijdelijk opgeschort naar aanleiding van de per 3 
november 2020 afgekondigde en aangescherpte corona-
maatregelen. 

OntmoEten ‘t Trefpunt Tijdelijk opgeschort naar aanleiding van de per 3 
november 2020 afgekondigde en aangescherpte corona-
maatregelen. 

 

Vraag: 

2. Kunnen de taken die voortvloeien uit de Participatiewet nog effectief worden uitgevoerd? Concrete 

vragen in dit verband: 

a. Kunnen inwoners die geconfronteerd worden met een plotselinge en niet -verwijtbare terugval in 

inkomen, binnen de gestelde termijnen een beroep doen op inkomensondersteuning?  

b. Is het aanvraagproces van inkomensondersteuning zodanig ingericht dat er zich geen 

vertragingen in het proces voordoen? Zo nee, wat is dan de vertraging en hoe wordt dit 

gecompenseerd? 
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c. Worden extra mogelijkheden gecreëerd in het minimabeleid om tegemoet te komen aan de 

toegenomen behoeften van deze groep. Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?  

 

Antwoord: 

a. Ja, tot op heden valt het aantal nieuwe aanvragen erg mee. Dit komt mede doordat er vele 

tijdelijke ondersteuningsregelingen vanuit de Rijksoverheid zijn , zoals de NOW-regeling 

(verantwoordelijkheid UWV) en de Tozo (verantwoordelijkheid van de ISD). Alle ingediende 

aanvragen (zowel “reguliere bijstand” als Tozo) worden (ruim) binnen de gestelde termijn 

afgehandeld. 

 

b. Zoals gezegd doen zich geen vertragingen voor. 

 

c. Er worden op dit moment geen aanvullende maatregelen getroffen vanuit het minimabeleid. 

Op grond van de Participatiewet zijn de extra mogelijkheden zeer beperkt. We kennen de 

recent door uw raad vastgestelde Verordening individuele inkomenstoeslag en daarn aast 

kennen we de “reguliere” bijzondere bijstand .  

 

De Doe Mee regelingen worden momenteel nog steeds aangevraagd en verstrekt. Er is geen 

signaal binnengekomen dat behoefte is aan een andere invulling van de regelingen. 

Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan de nieuwe nota minimabeleid, waarin de 

resultaten van de evaluatie en armoedemonitor door KWIZ worden verwerkt.  

 

Vraag: 

3. Kan het, onder verantwoordelijkheid van de gemeente georganiseerde, leerlingenvervoer ongestoord 

plaats vinden? Zo nee, 

a. Welke knelpunten doen zich voor? 

b. Hebben de knelpunten betrekking op specifieke groepen leerlingen? Zo ja, welke?  

c. Hoe worden ouders ondersteund bij het oplossen van de knelpunten?  

 

Antwoord: 

a. De vervoerder heeft via een brief laten weten dat men wordt geconfronteerd  met een hoog 

ziekteverzuim en afmeldingen van chauffeurs die preventief in quarantaine moeten gaan. 

Dit betekent dat er vaak vervangende chauffeurs moeten worden ingezet. Soms ziet men 

zich gedwongen om routes te combineren, waardoor de rijtijd langer wordt. Noot BV heeft 

recent een teststraat voor het eigen personeel geopend, zodat het quarantaine -verzuim van 

de medewerkers wordt bekort. Tot nu toe is het gelukt om alle leerlingen op tijd te 

vervoeren. 

 

b. Er zijn bij ons verder geen knelpunten als gevolg van Corona bekend. 
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c. Zoals gezegd zijn er bij ons verder geen knelpunten als gevolg van Corona bekend. 

 

Vraag: 

4. Kan “beschut werk” ongestoord plaats vinden? Zo nee, welke problemen doen zich voor en welke 

oplossingen worden de cliënten geboden? 

 

Antwoord: 

Tot op heden werken de medewerkers in Beschut werk, na een korte sluiting van het 

productiebedrijf tijdens de eerste coronagolf, door. Er zijn in de afgelopen periode tal van 

maatregelen genomen en voorzieningen getroffen om enerzijds het risico op besmett ing te 

voorkomen en anderzijds het werk voor te zetten. Denk hierbij aan mondkapjes, 

wandelstructuur, spreiding van personele bezetting en plexiglas in intakeruimten. 

 

Vraag: 

5. Nu er reisbeperkingen en beperkingen in het aantal en frequentie van de sociale c ontacten zijn 

geadviseerd is het denkbaar dat een aantal inwoners met een hulpvraag geen of moelijker toegang 

krijgt tot ondersteuning en ook niet zichtbaar wordt of er inwoners zorg mislopen.  

 

Heeft de gemeente, naast de gebruikelijke en geformaliseerde m eldpunten en overlegsituaties, ook 

nieuwe methoden ontwikkeld om inwoners te traceren die onbedoeld verstoken blijven van zorg?  

 

Antwoord: 

De ISD Bollenstreek heeft meerdere malen een uitvraag gedaan naar de stand van zaken bij 

aanbieders. Hier is onder andere gevraagd of er nog zorgelijke casussen zijn. Daarnaast is voor 

de aanbieders van de hulp bij het huishouden vaker een overlegtafel geweest (online). Verder 

zijn er nauwe contacten met partijen als MEE, Kwadraad, het JGT, Vluchtelingenwerk en 

Humanitas. 

 

Het Lokaal Loket Noordwijk is open voor publiek, echter alleen op afspraak. Het Wmo 

adviescentrum en het spreekuur van het Sociaal wijkteam zijn gesloten. De dienstverlening 

vindt nu telefonisch en via de mail doorgang. De maatschappelijke werkers en 

cliëntenondersteuners bieden hun dienstverlening zoveel mogelijk online aan. Op basis van een 

triage op urgentie en veiligheid kan hier echter van afgeweken worden. 

 

Bij de start van de coronacrisis heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin direct ingespeeld o p het 

bereiken en ondersteunen van gezinnen en kinderen, die toen veel thuis kwamen te zitten. Er is 

een communicatiecampagne geweest (online en in de kranten), er zijn online webinars 

gehouden hoe om te gaan met de nieuwe situatie en er zijn E-health modules ontwikkeld. In de 

eerste periode zijn er ook nieuwe processen afgesproken met scholen en leerplicht om signalen 

goed met elkaar te delen en zo nodig actief op te acteren. 
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In het kader van het programma tegen eenzaamheid is momenteel het signaalpunt eenzaamheid 

in ontwikkeling. Dit is een telefonisch en online bereikbaar punt waar mensen die zich zorgen 

maken over de eenzaamheid van een naaste dit signaal kunnen afgeven. De signalen worden 

momenteel opgevolgd door medewerkers van Welzijn Noordwijk, maar de bedoeling is om dit 

met een team van vrijwilligers te gaan doen. Met een aantal ondernemers hebben reeds  

gesprekken plaatsgevonden zodat zij mensen hierop kunnen wijzen. De module zal worden 

opgenomen in de sociale kaart.  

 

Naast de extra mogelijkheid om eenzaamheid te signaleren worden er momenteel ook 

initiatieven ontplooid om contact te zoeken met ouderen. Welzijn Noordwijk, de gezamenlijke 

ouderenbonden en het Rode Kruis bereiden momenteel een actie voor waarbij telefonisch of aan 

huis een bezoek zal worden gebracht. 

 

Vraag: 

6. Te verwachten valt dat er extra inspanning geleverd moet worden. Ter dekking van de kosten daarvan 

kan er een beroep worden gedaan op de reserve sociaal domein.  

Kunt u aangeven welke extra inspanningen u  

a. tot op heden heeft verricht met de daaraan verbonden kosten en 

b. nog zult (gaan) verrichten en welke extra kosten daarmee naar verwachting zijn gemoeid?  

 

Antwoord: 

a. In de afgelopen periode is veel inzet gepleegd op het continueren van de dienstverlening en 

de zorg. Alle uitvoerende organisaties moesten zoeken naar alternatieve mogelijkheden om 

hulp en ondersteuning in te blijven zetten (digitaal beeldbellen, social media, ander halve 

meter gesprekken, mailingen, webinars en groepsbijeenkomsten) , maar ook om 

maatregelen te treffen om het eigen personeel te beschermen.  

 

Ter voorkoming van financiële problemen bij zorgleveranciers zijn in de afgelopen periode 

op basis van afspraken (VNG-zorgleveranciers) ook kosten betaald voor niet geleverde zorg. 

Deze kosten moeten zorgleveranciers apart declareren. Niet-geleverde zorg is de zorg die 

vanwege Corona niet is geleverd, maar wel geïndiceerd is en onder Zorg begroot.  

 

Voor de Wmo zijn dit soort kosten bijvoorbeeld terug te zien in de half jaarcijfers van de ISD 

Bollenstreek, die onlangs aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Zie ook het volgende 

staatje.  
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Zorgkosten Wmo Begroot Verwacht 

Wmo - HbH ZIN € 2.542.393 € 2.743.963 

Wmo - HbH niet geleverde zorg   € 6.698 

Wmo - HbH PGB € 246.710 € 168.516 

Wmo - begeleiding ZIN € 2.744.783 € 2.122.479 

Wmo - begeleiding niet geleverde zorg   € 43.096 

Wmo - begeleiding PGB € 363.162 € 358.113 

Wmo - rolstoelen € 298.070 € 261.025 

Wmo - collectief vervoer € 394.294 € 314.444 

Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg   € 101.265 

Wmo - overige vervoersvoorzieningen € 676.056 € 503.428 

Wmo - woonvoorzieningen € 365.817 € 381.738 

Wmo - meerkosten ivm corona   € 20.000 

Wmo - onderzoekskosten € 5.159 € 13.814 

Totaal WMO € 7.636.444 € 7.038.579 

 

Daarnaast ondersteunen wij veel mooie lokale sociale initiatieven uit de samenleving. Deze 

initiatieven zijn terug te vinden op de gemeentelijke website . Zie bijgevoegde link: 

https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Coronavirus_informatie/Sociale_initiatiev

en . Verder worden bijvoorbeeld mondkapjes beschikbaar gesteld voor kwetsbare inwoners 

en jongeren. 

 

Voor een uitgebreider overzicht van de extra kosten als gevolg van de Coronamaatregelen 

verwijzen naar de Najaarsnota 2020. Daarnaast zal in december 2020 een voorstel 

betreffende compensatiemaatregelen Corona 2020-2021 gemeente Noordwijk aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

b. Op verschillende gebieden wordt (op termijn) rekening gehouden met extra instroom. 

Bijvoorbeeld op het gebied van mentale gezondheid, schulddienstverlening of 

inkomensondersteuning. Op dit moment is niet aan te geven wat dit betekent qua inzet en 

geld. Dit zal ook mede afhankelijk zijn hoe de situatie rondom Corona zich ontwikkelt.  

 
  

https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Coronavirus_informatie/Sociale_initiatieven
https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Coronavirus_informatie/Sociale_initiatieven
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Mede door compensatie vanuit het Rijk kunnen we vooralsnog de extra kosten als gevolg 

van Coronamaatregelen redelijk opvangen.  

 

 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk 
De locosecretaris,  De burgemeester, 

 

 

R. van Zijl   Mw. W.J.A. Verkleij
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