COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Uitbreiding uren Sociaal Raadslieden
Te besluiten om
Aan Kwadraad een projectsubsidie te verlenen van € 16.170,- in 2018 voor de uitbreiding
van 6 uren per week Sociaal Raadslieden.
Inleiding
Sociaal raadslieden zijn de verbindende factor tussen zorg, onderwijs, welzijn en werk.
Ze geven informatie en advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het gebied van
sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en
maatschappelijke voorzieningen. Soms verlenen zij ook rechtsbijstand in bezwaar en beroep.
De Sociaal Raadslieden van Kwadraad geven inwoners van Krimpen aan den IJssel gratis
informatie en advies op sociaal-juridisch gebied. Zij beschikken over een brede kennis van
allerlei regelingen en voorzieningen. Vaak zal de informatie of het advies voldoende zijn om
weer verder te kunnen. De vertrouwelijkheid van inwoners is gewaarborgd omdat de sociaal
raadslid beroepsgeheim heeft. Het sociaal raadslid valt onder de KrimpenWijzer en onder de
verantwoordelijkheid van de procesregisseur KrimpenWijzer. Het sociaal raadslid is ook
aanwezig tijdens het spreekuur van de KrimpenWegWijzer.
Beoogd effect
Het sociaal raadslid signaleert een toename in schuldenproblematiek bij inwoners in Krimpen
aan den IJssel. Deze trend is landelijk gezien ook te signaleren. In het werk van sociaal
raadslieden is er een toename in aanvragen van ondersteuning bij schuldenproblematiek.
Het sociaal raadslid berekent voor de cliënt de hoogte van de beslagvrije voet en leidt toe
naar schuldhulpverlening of bewindvoering. Naast het directe cliëntencontact is het sociaal
raadslid een vraagbak voor collega’s binnen de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal
Team. Er wordt veel gebruik gemaakt van haar adviserende functie. Om geen wachtlijsten te
laten ontstaan en het hulpaanbod tijdig aan inwoners te kunnen aanbieden, is uitbreiding
noodzakelijk (van 6 uur naar 12 uur per week).
Argumenten
Aanvraag sluit aan bij gemeentelijk beleid
De subsidie wordt verleend ter uitvoering van de activiteiten in het kader van algemeen
maatschappelijk werk binnen de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. De
aanvraag is getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012 en
de Beleidsregels subsidiering 2015 en 2017, nummer 4.8 “Algemeen Maatschappelijk Werk”
en nummer 4.0 “Krimpen Wijzer”. De aanvraag voldoet aan de subsidiecriteria.
Wachtlijsten dreigen te ontstaan
Binnen de KrimpenWijzer wordt er veel beroep gedaan op de sociaal raadslid. Aangezien de
sociaal raadslid actief is in diverse netwerken en ook individuele inwoners begeleidt, is er
een tekort aan uren (beschikbaar 2016 4 uur en 2017 6 uur). Om de functie goed te kunnen
uitoefenen schatten we in dat de inzet op Sociaal Raadslieden moeten worden verdubbeld.
De totale gemiddelde inzet van Sociaal Raadslieden komt daarmee op 12 uur.

Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Er is een bedrag van € 16.170,- nodig. Dit bedrag is beschikbaar op de post 6670201
KrimpenWijzer – 442487 projectsubsidies.
Communicatie
N.v.t.
Uitvoering
2018
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