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Betreft: : schriftelijke antwoorden vragen beraad en advies 12 oktober 2020

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Op 12 oktober jl. heeft het beraad en advies Welzijn plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering werd het
beleidsplan integrale handhaving besproken. Middels deze brief willen wij terugkomen op de vragen
betreffende het beleidsplan die niet direct beantwoord konden worden en nader onderzoek vergden.

Toelichting
Vraag mevrouw Rombout Echt voor Albrandswaard (EVA): Waarom is het nu niet mogelijk voor inwoners
om een kopie in PDF te ontvangen van een aanvraag voor bijstand? Dit in navolging van de vraag die
gesteld werd door de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard.
De vraag die de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard heeft gesteld heeft betrekking op het
invullen van een vragenlijst van Dariuz. Dariuz is een instrument wat de gemeente gebruikt om te
onderzoeken op welke trede van de Participatieladder iemand zich bevindt. In hoeverre is iemand er klaar
voor om naar werk bemiddeld te worden? Deze vragenlijst dient ingevuld te worden als een aanvraag
voor een bijstandsuitkering wordt toegekend. De inwoner ontvangt een terugkoppeling van de vragenlijst
middels een plan van aanpak. Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is om dit proces anders in te
richten, zodat een inwoner niet alleen het plan van aanpak ontvangt, maar ook een kopie van de
ingevulde vragenlijst. Dit vergt enkele technische aanpassingen.
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Vraag van de heer van der Graaff PVDA, en mevrouw Rombout EVA: Wanneer wordt het Integrale Beleid
Sociaal Domein in de raad behandeld en kan het beleidsplan integrale handhaving op hetzelfde moment
behandeld kan worden?
De planning voor het Integraal Beleid Sociaal Domein (IBSD) staat onder voorbehoud gepland om op 1
februari 2021 in de raad besproken te worden. Het is mogelijk om de bespreking van het beleidsplan
integrale handhaving in de raad uit te stellen en gelijktijdig met het IBSD te agenderen. Dit zal ook zo aan
de griffie doorgegeven worden.

Hopende uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.
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