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Informatie ontvangen over de stand van zaken van de drie
decentralisaties.
Gemeentes krijgen per 1 januari 2015 te maken met drie
decentralisaties op het gebied van werk, jeugd en zorg. De gemeente
wordt dan verantwoordelijk voor een groot aantal maatschappelijke
taken.
Werk
Er is een nieuwe Participatiewet met regelingen over de bijstand
(WWB), de sociale werkvoorziening (WSW) en de
arbeidsondersteuning van jonggehandicapten (Wajong). De gemeente
wordt verantwoordelijk voor een grotere groep mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt. Kern van de Participatiewet is dat
iedereen zoveel mogelijk aan het werk gaat of een bijdrage levert aan
de samenleving.
Jeugd
In het nieuwe jeugdstelsel is de gemeente verantwoordelijk voor alle
jeugdhulp. Onder jeugdhulp valt preventie, provinciale jeugdzorg,
jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd geestelijke
gezondheidszorg en de zorg voor licht verstandelijk beperkten.
Uitgangspunt is dat alle kinderen veilig en gezond opgroeien. Ouders
hebben hierin de belangrijkste bijdrage. Wanneer kinderen extra zorg,
ondersteuning of bescherming nodig hebben, kunnen ze ook in de
nieuwe situatie op de overheid blijven rekenen.
Zorg
Alleen de meest kwetsbare mensen blijven onder de AWBZ vallen en
houden recht op zorg in een instelling. De zorgverzekeraars en
gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning
van thuiswonenden. De medische ondersteuning gaat naar de
zorgverzekeraars. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de
niet-medische ondersteuning van inwoners met een beperking,
chronische, psychische of sociale problemen. Alles is erop gericht om
mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten blijven.
Soms zorgt de gemeente voor beschermd wonen of opvang.
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Raadsleden willen graag informatie ontvangen over de stand van
zaken met betrekking tot de drie decentralisaties; hoever de gemeente
Velsen met alles is.
►Toelichting portefeuillehouder
►Fracties stellen vragen/ maken opmerkingen
►Portefeuillehouder beantwoordt eventuele vragen
►Voorzitter vat eventuele afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
►voor nadere informatie / bijstelling terug naar college

