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Uitbreiding Sociaal Raadslieden

Toets ASV en
Subsidiebeleidskader
2012

De aanvraag is getoetst aan de ASV 2012. De aanvraag is compleet. De
aanvraag voldoet ook aan de in het Beleidskader 2012 gestelde
voorwaarden.

Toets Beleidsregel
4.0 KrimpenWijzer

De aanvraag is getoetst aan de beleidsregels 4.0 en 4.8 en voldoet aan de
gestelde voorwaarden. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de
instelling aan de volgende criteria te voldoen:
1. het geven van informatie en advies;
2. het bieden van laagdrempelige hulp;
3. aansluiten bij de attitude om via internet snel, veilig en persoonlijk
vragen te stellen;
4. bemiddeling, belangenbehartiging en pleitbezorging;
5. het verwijzen naar andere (hulpverlenende) instanties en het
geven van consultaties;
6. het signaleren van problemen, het stimuleren van cliënten om
problemen zelf op te lossen en het entameren van zelfhulp;
7. het voorkomen van verdere escalatie van problemen;
8. het uitvoeren van crisisinterventie;
9. het verzorgen van sociaal juridische dienstverlening;
10. het voeren van een registratiesysteem volgens het zogenaamde
Informatiemodel AMW 2000 en het voeren van dossier volgens
het landelijke NIZW-model;
11. het samenwerken met ketenpartners;
12. participeren in de KrimpenWijzer.
13.
6670201 KrimpenWijzer – 442487 projectsubsidies

En 4.8. Algemeen
Maatschappelijk
Werk

Post / Budget
Beslissing

Samenleving
Algemeen Maatschappelijk Werk & Krimpen Wijzer
M. Noorlander
€ 16.170,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 de sociaal raadslid is er een toename in
aanvragen van ondersteuning bij schuldenproblematiek. De sociaal raadslid
berekent voor de cliënt de hoogte van de beslagvrije voet en leidt toe naar
schuldhulpverlening of bewindvoering. Naast het directe cliëntencontact is de
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).

Aan Kwadraad een projectsubsidie te verlenen van € 16.170,- in 2018 voor
de uitbreiding van 6 uren per week Sociaal Raadslieden.

