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In dit memo gaan wij in op de vragen die door de PvdA gesteld zijn over
bovengenoemd onderwerp.
1. Wat betekent de coronacrisis voor de Participatiewet
(inkomensondersteuningen, bijstandsuitkeringen en diverse regelingen
voor armoedebestrijding)?
Voor de beantwoording verwijzen wij u naar de bijlage, raadsinformatie
corona economie en werkgelegenheid; Dienst SoZaWe Noordwest
Fryslan.
2. Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de Wmo en jeugdwet?
Conform de landelijk gemaakte afspraken wordt financiering van de
omzet van zorgaanbieders doorgezet op het niveau van voor de corona
crisis. Eventuele meerkosten van zorgaanbieders, in verband met het
treffen van extra maatregelen voor het continueren van zorgverlening,
wordt ook door de gemeente vergoed. Gemeenten worden voor deze
meerkosten door het Rijk gecompenseerd. De impact van niet geleverde
of deels geleverde zorg door de Coronamaatregelen op jongeren en
diens gezinnen is nog niet te overzien. Voor de zomer maken Rijk en
gemeenten afspraken over de compensatiemogelijkheden van de
effecten die optreden na afloop van de crisis. Dat gaat om de per saldo
extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd
kunnen worden aan een uitstel van noodzakelijke zorg. Daarnaast wordt
door VNG geïnventariseerd welke andere extra kosten door gemeenten
worden gemaakt om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de
samenleving te beperken. Op een later moment zal hierover door VNG
het gesprek met het Rijk worden aangegaan.
Het proces tot aanvraag Jeugdwet duurt 6 tot 8 weken voor het bij de
Dienst binnenkomt. Eventuele effecten van de coronacrisis op de
aanvragen Jeugdwet en WMO zijn daarom pas later in de cijfers van de
Dienst terug te zien.
Al met al is het op dit moment nog te vroeg om een uitspraak te doen of
we wel of niet met kostenverhogingen geconfronteerd zullen worden. Op
dit moment zien we daarvoor nog geen duidelijke signalen, maar dat kan
naarmate de tijd vordert anders worden. Mocht dit zich toch voordoen,
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dan hopen we op (gedeeltelijke) compensatie van het Rijk. (Dienst
SoZaWe Noordwest Fryslan
3. Zijn er aanvullende maatregelen getroffen om bijv. kwetsbare ouderen
en kinderen te ondersteunen?
a. Voor kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn
de volgende voorzieningen en interventies opgezet:
Noodopvang
Vanaf 16 maart is er noodopvang beschikbaar. De afname van
dagdelen gebeurt op basis van behoefte en is per kind en per
week verschillend.
Kwetsbare kinderen in beeld
Door Eilandteam, onderwijs en peuteropvang worden interventies
ingezet richting ouders en/of zorgverleners van de doelgroep
zodat elk kind in beeld is en daar waar nodig aanvullende
dienstverlening (bijvoorbeeld de noodopvang) ingezet kan
worden.
b. Voor kwetsbare ouderen zijn door aanvullend volgende
interventies/acties ingezet:
 Er zijn meer Wmo maatwerkvoorzieningen aangevraagd en
gehonoreerd voor huishoudelijke hulp door een zorgverlener,
omdat de particuliere hulp niet meer kon of mocht leveren
ivm corona.
 Er is een oproep geplaatst in de Terschellinger, met daarin
ook de boodschap elkaar in de gaten te houden, en contact
op te nemen met het eilandteam. wanneer men zich zorgen
maakt over iemand.
 Er is een bericht uitgegaan naar de grote zorgaanbieders op
het eiland om ook contact op te nemen met het Eilandteam
wanneer zij signalen binnen krijgen over mensen die geen
zorg ontvangen maar kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben.
 Er heeft een multidisciplinair overleg plaatsgevonden met
onder andere, politie, huisarts, zorgaanbieders, GGD en het
eilandteam met aandacht voor dit vraagstuk.
 Er is een inventarisatie gemaakt van mensen die hun hulp
aanbieden, en willen ontvangen. Matching vindt plaats door
het Eilandteam.
 een artikel voor de website waar mensen terecht kunnen
voor advies is in ontwikkeling
 Er worden extra interventies gepleegd op eigen casussen
richting zorgverleners en clienten om te vragen of de hulp
toereikend genoeg is.
 Bij een aantal casussen zijn de indicaties tijdelijk opgehoogd.
 Er is extra contact met de zorgaanbieders en zorgverleners
omtrent casussen.

