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Geacht	  college,	  
	  
Op	  vrijdag	  19	  februari	  2016	  stond	  een	  artikel	  in	  de	  Tubantia	  over	  de	  onafhankelijke	  
cliëntondersteuning	  uitgevoerd	  door	  Almelo	  Sociaal.	  Tijdens	  de	  Raadsvergadering	  van	  15	  november	  
2014	  is	  unaniem	  een	  motie	  aangenomen	  over	  de	  onafhankelijke	  cliëntondersteuning.	  
	  
Heeft	  u	  voor	  ons	  antwoord	  op	  de	  volgende	  vragen:	  	  

1. Welke	  concrete	  opdracht	  (prestatie	  afspraken)	  heeft	  u	  afgesproken	  met	  Almelo	  Sociaal?	  
2. Hoe	  wordt	  gecontroleerd	  of	  aan	  deze	  opdracht	  is	  voldaan?	  
3. Als	  niet	  of	  onvoldoende	  aan	  de	  opdracht	  is	  voldaan,	  welke	  gevolgen	  worden	  hier	  aan	  

verbonden?	  
4. Almelo	  Sociaal	  voert	  voor	  de	  gemeente	  Almelo	  de	  onafhankelijke	  cliëntondersteuning	  uit	  en	  

krijgt	  specifiek	  voor	  deze	  taak	  zo’n	  €	  100.000	  per	  jaar.	  In	  het	  artikel	  staat	  dat	  Almelo	  Sociaal	  
in	  2015	  slechts	  50	  keer	  cliëntondersteuning	  heeft	  geboden.	  Als	  dit	  aantal	  klopt,	  hoe	  verhoudt	  
zich	  dat	  tot	  de	  opdracht	  die	  Almelo	  Sociaal	  heeft	  gekregen?	  

5. In	  de	  motie	  is	  aangegeven	  dat	  de	  Raad	  per	  kwartaal	  een	  voortgangsrapportage	  ontvangt	  
over	  de	  cliëntondersteuning.	  In	  de	  eerste	  voortgangsrapportage	  over	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  
2015	  geeft	  	  u	  aan	  “De	  afspraak	  met	  Almelo	  Sociaal	  is	  dat	  zij	  na	  een	  half	  jaar	  de	  kwantitatieve	  
gegevens	  aanleveren.	  In	  de	  tweede	  rapportage	  komen	  we	  hierop	  terug.“.	  In	  de	  rapportages	  
over	  het	  tweede	  en	  derde	  kwartaal	  wordt	  er	  niet	  gesproken	  over	  de	  kwantitatieve	  gegevens.	  
Waarom	  heeft	  de	  Raad	  deze	  niet	  ontvangen	  en	  wilt	  u	  deze	  per	  omgaand	  alsnog	  aan	  de	  Raad	  
aanleveren?	  

6. In	  de	  motie	  is	  aangegeven	  dat	  na	  1	  jaar	  een	  evaluatie	  plaatsvindt,	  wanneer	  kunnen	  wij	  
hiervan	  de	  resultaten	  verwachten?	  

7. Wordt	  onafhankelijke	  cliëntondersteuning	  in	  een	  of	  andere	  vorm	  ook	  door	  andere	  partijen	  in	  
de	  stad	  aangeboden?	  Zo	  ja,	  wat	  is	  het	  bereik	  daarvan	  en	  hoe	  is	  de	  financiering	  daarvan	  
geregeld?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
Gezien	  het	  gegeven	  dat	  de	  eerst	  volgende	  Raadsvergadering	  op	  8	  maart	  2016	  is,	  wend	  ik	  mij	  voor	  nu	  
tot	  schriftelijke	  vragen.	  Ik	  zou	  u	  willen	  verzoeken	  deze	  vragen	  voor	  8	  maart	  2016	  te	  beantwoorden.	  
Mocht	  dit	  niet	  lukken	  dan	  zullen	  wij	  overwegen	  deze	  vragen	  alsnog	  mondeling	  in	  te	  dienen.	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
	  
Lieneke	  Bolhuis	  
Fractie	  Bolhuis	  
	  


