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Sociaal Domein ten tijde van Corona
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Geachte gemeenteraad,

Tijdens deze coronacrisis stellen we u regelmatig op de hoogte van de
ontwikkelingen en de acties die de gemeente samen met de partners in het
maatschappelijke veld onderneemt. ln deze brief informeren wij u per
beleidsonderdeel over wat er speelt in het sociaal domein en proberen we
voorzichtig naar de periode hierna te kijken.

Daarbij signaleren wij enkele risico's, zodat u zich ook hiervan een beeld kunt
vormen.

Werk en lnkomen

Tij de I ij ke ove rbrug g i n gs re ge I i n g ze lfsto n d i g on de rne me rs
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de
door het kabinet getroffen maatregelen om zelfstandig ondernemers, waaronder
ZZP'ers, te ondersteunen, die door de coronacrisis in financiële problemen komen
en niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De Tozo werkt terug vanaf 1

maart 2o20, vooralsnog voor de duur van drie maanden, en is geënt op het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar dan onder versoepelde voorwaarden. Zo
is bij de Tozo geen sprake van een vermogens-, levensvatbaarheids- en
pa rtnerin kome nstoets.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:
a. inkomensondersteuning voor maximaal drie maanden die het inkomen

aanvult tot de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Deze hoeft niet te
worden terugbetaald;
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b. een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute

liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Sinds 2019 voert het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente

Rotterdam het Bbz namens de gemeente Leiderdorp uit. Dat geldt ook voor de

Tozo-regeling. Tot en met vrijdag 3 april zijn in het gehele werkgebied van het RBZ -
28 gemeenten - ruim 12.000 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 39 afkomstig van
in Leiderdorp woonachtige ondernemers. Op basis van deze eerste cijfers is, met de

nodige voorbehouden, een voorlopige prognose gemaakt van het aantal aanvragen
dat Leiderdorp kan verwachten. Dat komt uit op 161, met een marge tussen de 150

en 200. Rond 3 april hebben we tot slot een eerste voorschot van € 335.889

ontvangen om de kosten van de Tozo-regeling te dekken.

O ntw i kke I i ng qa ntal kl a nte n

Gezien de ingrijpende gevolgen van de'intelligente' lockdown voor de economie, is

de verwachting dat het aantal werklozen, en in het verlengde daarvan het aantal

bijstandsuitkeringen, snel zal toenemen. ln zijn prognose van 26 maart 2020 gaat

het Centraal Planbureau voor 2O2t uit van een werkloosheidspercentage van tussen

de 4,5Yo in het gunstigste tot 9,4Toin het donkerste scenario.

ln Leiderdorp is, evenals in Leiden, slechts sprake van een lichte stijging van het
aantal uitkeringen in de afgelopen drie weken. Een gedeeltelijke verklaring is dat
veel mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt tijdelijk recht hebben op een

werkloosheidsuitkering. We zien wel dat het aantal vragen om informatie van vooral
jongeren met een flex- of nulurencontract behoorlijk toeneemt. Mede tegen die

achtergrond gaan we er dan ook van uit dat het aantal bijstandsuitkeringen de

komende weken verder zal groeien. Wij houden u hier vanzelfsprekend van op de

hoogte.
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Wmo

Toeg a n g tot de Wm o-m ootwe rkvoorzie n i n ge n

Wanneer een inwoner ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo, meldt hij zich bij
lncluzio Leiderdorp. Voorheen onderzocht lncluzio de hulpvraag van de inwoner
door middel van een huisbezoek. Door de huidige crisis is het afleggen van

huisbezoeken niet meer mogelijk. Nieuwe aanvragen en herindicaties worden op dit
moment daarom telefonisch afgehandeld. De indicaties worden tijdelijk afgegeven,
zodat na de crisis alsnog een huisbezoek kan worden uitgevoerd en, wanneer hier
aanleiding toe is, de indicatie alsnog kan worden aangepast.
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Het aantal aanvragen voor ondersteuning vanuit de Wmo is teruggelopen. Gevreesd
wordt dat dit na de crisis zal leiden tot een sterke toename van ('opgespaarde')
aanvragen bij lncluzio (zie ook lncluzio).

W m o- m o atwe rkv oorzi e n i ng e n

Voor inwoners die al een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo ontvangen, zijn de
gevolgen van de huidige maatregelen duidelijk merkbaar. De grootste impact is

zichtbaar op het gebied van begeleiding. Zo zijn vrijwel alle dagbestedingslocaties
gesloten en vindt individuele begeleiding niet meer plaats bij de inwoner thuis.
Zorgaanbieders blijven ondersteuning bieden, maar deze vindt nu veelal digitaal of
telefonisch plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke behoefte van
de cliënt en ondersteuning van de mantelzorger(s).

De huishoudelijke ondersteuning vindt nog steeds bij cliënten thuis plaats. We zien
wel dat inwoners soms uit angst voor het virus hun huishoudelijke ondersteuning
stopzetten. Tot op heden gaat dit in Leiderdorp om een gering aantal. Omdat
huishoudelijke ondersteuners ook een signalerende rol hebben (zicht op
fysieke/mentale achteruitgang cliënt) is zorgaanbieders gevraagd, ook als cliënt de
ondersteuning (tijdelijk) stopzet, contact te houden met de cliënt.

Hulpmíddelen, zoals (elektrische) rolstoelen en scootmobielen, worden nog steeds
geleverd. Ook noodzakelijke reparaties vinden doorgang. De niet-noodzakelijke
onderhoudschecks worden zo veel mogelijk uitgesteld. Aanbieders geven aan dat
veel klanten de inmetingen en aanpassingen zelf al uitstellen.

De noodzakelijke woningaanpassingen en de plaatsing van trapliften vinden in
overleg met de leverancier en de inwoner nog steeds plaats. Het komt voor dat niet
direct noodzakelijke aanpassingen aan sanitair en keuken worden uitgesteld in
verband met een mogelijke total lockdown.

De Regiotaxi rijdt nog steeds, hoewel de aanvraag van ritten sterk is gedaald.
Personen worden waar mogelijk individueel of in grotere bussen vervoerd, zodat er
afstand kan worden gehouden.

Doorbeta I i n g zorg a a n bi e de rs

Omdat zorgaanbieders door de huidige maatregelen niet volledig volgens de
contractafspraken kunnen leveren, hebben VWS en VNG afspraken gemaakt om te
voorkomen dat aanbieders omvallen. Gemeenten zijn opgeroepen om,
ondersteuning die nu niet of in een andere vorm plaatsvindt, door te betalen. De

Leidse Regio heeft hier gehoor aan gegeven.

Daarnaast heeft de Regiotaxi Holland Rijnland gevraagd om financiële compensatie
van de niet-gereden ritten. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft
ingestemd met een vergoeding van 80% voor de niet-gereden ritten gebaseerd op
de ritgegevens van 2019. Deze compensatie is in lijn met hetvoorstelvan de VNG en
de Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Jeugdhulp

Jeugd en Gezinsteam
Het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) is de afgelopen weken druk bezig geweest met het
inventariseren welke gezinnen extra ondersteuning nodig hebben. Het JGT biedt
waar nodig ondersteuning op afstand, bijvoorbeeld in samenwerking met scholen
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en jeugdhulpaanbieders. ln enkele gezinnen lijken de spanningen op te lopen,
vooralsnog kunnen deze situaties worden gestabiliseerd.

Het JGT ervaart vooralsnog geen ernstige knelpunten binnen het team, in het
contact met onze inwoners en de samenwerking met de partners. De praktische
issues waar ze tegenaan lopen kunnen worden opgelost. ln noodgevallen kan het
spoed huisbezoeken uitvoeren. Dit is echter nog niet nodig geweest.

Het JGT krijg wekelijks nieuwe meldingen binnen. Voor de zekerheid gaat het JGT

breder communiceren over de toegang, zodat de inwoners weten dat zij ook tijdens
deze ingewikkelde tijd bij het JGT terecht kunnen.

Als de coronamaatregelen langer aanhouden zijn er wel zorgen over de effecten
hiervan op de gezinnen. Verwacht wordt dat het aantal echtscheidingen en
onveilige situaties zullen toenemen. Het JGT bekijkt samen met de partners hoe ze

het contact met ouders en jeugdigen kunnen s$oomlijnen om te voorkomen dat
gezinnen overspoeld raken door contact vanuit de hulpverlening.
Er wordt ook al gekeken naar de fase na de intelligente lockdown Er wordt verwacht
dat de coselood zal stijgen door toename van de spanningen en terugval in
vooruitgang. Maar ook omdat er mogelijk gezinnen zijn die hun hulpvraag
'bewaren'voor na de crisis. Echter, doordat het vooralsnog voorspoedig loopt, heeft
het JGT ruimte om over deze aandachtspunten na te denken en waar nodig te
acteren en te anticiperen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis ziet op dit moment nog geen stijging van het aantal meldingen. Het is

wel de verwachting dat het aantal meldingen na de intelligente lockdown zal
toenemen. Net zoals het JGT verwacht zij dat de huidige coronamaatregelen zijn
weerslag zullen hebben op de thuissituaties. De huidige vraagstukken kan Veilig
Thuis samen met de betrokkenen en ketenpartners oplossen en worden situaties
die zich voordoen, samen met partners gestabiliseerd.

P raktij k O n de rste u n e rs J e ug d ( POJ )
Eerder bent u geïnformeerd over POJ en de samenwerking met de huisartsen. ln
maart heeft er een overleg plaatsgevonden met de huisartsen en is de wens
uÍtgesproken om zo spoedig mogelijk te starten met de POJ. ln verband met de
huidige druk bij huisartsen afgesproken met de POJ in september te starten..

Onderwijs

De afgelopen weken hebben we bestuurlijk zowel als ambtelijk contact gehad met
de schooldirecteuren en schoolbestuurders over de gevolgen van de scholensluiting,
het thuisonderwijs en allerhande zaken waarmee ze hierdoor zijn geconfronteerd.
Geïnventariseerd is waar behoefte aan is en wat de gemeente nog zou kunnen
betekenen. ln een recente brief hebben we alle informatie verzameld en deze met
de schooldirecteuren gedeeld. U heeft deze brief ter informatie ontvangen.

Er is aandacht voor kinderen met achterstanden. Er wordt samen met partners als
de Ambulante Educatieve Dienst en JES Rijnland zo goed mogelijk ondersteuning
aan geboden. Ook kinderen in een kwetsbare positie zijn in beeld en er wordt
samen met het JGT, maar ook de JGZ en lncluzio gekeken hoe deze ondersteund
kunnen worden. Mocht de schoolsluiting na de meivakantie worden verlengd of in
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andere vorm worden voortgezet, zal opnieuw een uitvraag over kinderen in
kwetsbare posities gedaan worden bij scholen.

Met alle onderwijskansenpartners zal in nader overleg gesproken worden op welke
manier subsidies om achterstanden terug te dringen kunnen worden ingezet. Deze

subsidies kunnen nu niet optimaal worden ingezet.

Leerlingenvervoer
De Vier Gewesten die het leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de
Jeugdwet uitvoert, heeft gevraagd om financiële compensatie van de niet-gereden
ritten. ln lijn met het doorbetalen van de zorgaanbieders en met de besluitvorming
over de Regiotaxi op Holland Rijnland niveau - een vergoeding van 80% van de niet-
gereden ritten - wordt hier gehoor aan gegeven.

Leerplicht
Het RBL heeft een mail naar alle schooldirecteuren, lB'ers en zorgcoórdinatoren
gestuurd, waarin het de scholen informeert overwat zij kunnen doen

- als een leerling niet of nauwelijks meedoet aan het 'onderwijs of afstand' en

niet bereikt wordt

als een leerling wel mee doet, maar de school zorgen van andere aard over

de leerling heeft

als de school zich ernstige zorgen maakt over de veiligheid in de thuissituatie

Het RBL kan hier samen met de school iets in betekenen, of schakelt in overleg met
de school andere instanties in zodat zij er in gezamenlijkheid voor kunnen zorgen
dat de juiste hulp en ondersteuning wordt ingezet.

Opvang kinderen

De noodopvang en 24 uurs opvang voor ouders in cruciale beroepen is vanaf het
begin in samenspraak met en door de pro-actieve inzet van kinderopvangorganisatie
FloreoKids goed geregeld. Waar en wanneer nodig kan ook voor de opvang van
kwetsbare kinderen een beroep op FloreoKids worden gedaan.

lncluzio (welzijn en ondersteuning)

lncluzio Leiderdorp heeft de afgelopen weken hard gewerkt om inwoners in deze
lastige periode zo goed mogelijk te ondersteunen. De eerste focus is de
inventarisatie van de hulpbehoefte geweest. lncluzio heeft proactief klanten
benaderd en in kaart gebracht. Zij richtten zich in de eerste weken vooral op het
bieden van persoonlijke aandacht aan de mensen die al in beeld waren; klanten,
vrijwilligers, deelnemers aan actíviteiten en mantelzorgers,.. De ondersteuning aan

kwetsbare inwoners wordt momenteel op andere manieren geboden. Begeleiding
gebeurt momenteel telefonisch, digitaal (beeldbellen) en op gepaste afstand.
Omdat lncluzio belang hecht aan observatie, leggen zij bezoeken af aan bewoners
waarbij zij buiten blijven en bijvoorbeeld een bloemetje of paaseitjes langsbrengen,
maar op gepaste afstand iemand toch even kunnen zien.

Na de eerste periode van maatregelen heeft lncluzio zich gericht op een grotere
doelgroep dan de eigen klanten. Zij zetten bijvoorbeeld in op tips & trucs via
telefoon, sociaal media en flyers, hebben een praatlijn en bieden bijvoorbeeld
bewegingslessen aan, zowel online als in de buitenruimte (onlangs in het lokale
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nieuws met Clubhuis de derde Helft). En zij matchen inwoners door bijvoorbeeld
een'contoct-chollenge' te organiseren om zo eenzaamheid terug te dringen. lncluzio
zoekt steeds naar creatieve alternatieve manieren om inwoners te ondersteunen.
we zien daarbij in het sociaal domein een brede samenwerking tussen partners
ontstaan. De jongerenwerkers zijn op straat om jongeren aan te spreken, maar ook
onderhouden zij contact met jongeren die het lastig hebben. En er is goede
samenwerking met de gemeente. Verder ontstaan er nu veel bewonersinitiatieven
en lncluzio werkt waar nodig of wenselijk samen. De eigen kracht van inwoners is

ook nu een kans die op langere termijn mogelijkheden biedt. lncluzio heeft daar oog
voor.

Als team ervaart lncluzio Leiderdorp nog geen problemen. Er zijn geen zieke
medewerkers. Wel is de werkdruk hoog, met name bij de mantelzorgcoach. Zorgen
van medewerkers van lncluzio hebben betrekking op eenzaamheid, toename
huiselijk geweld en de overbelasting van mantelzorgers. ook verwachten zij een
stuwmeer aan aanmeldingen na deze periode. Hoewel zij daar al op anticiperen is

het nog niet te overzien welke consequenties dat voor de langere termijn heeft.

Maatschappelijke zorg

centrumgemeente Leiden voert de maatschappelijke zorg op dit moment uit voor
alle gemeenten in Holland Rijnland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) heeft in samenwerking van Valente (brancheorganisatie
maatschappelijke opvang), de VNG, met advies van het RIVM een richtlijn voor
opvang van dak en thuislozen tijdens coronacrisis vastgesteld. Centrumgemeente
Leiden is in overleg met de Binnenvest aan de slag om aan deze richtlijn te voldoen.
Zo heeft de gemeente Leiden het aantal opvanglocaties voor dak- en thuislozen
vergroot en neemt zij ook maatregelen voor gezinnen of andere groepen die tijdelijk
opgevangen moeten worden. Van Leiderdorp is op dit momênt geen concrete
bijdrage gevraagd.

Wij zetten ons wel in om dakloosheid in deze tijd te voorkomen. De
woningcorporaties in Holland Rijnland hebben afspraken gemaakt om geen
huisuitzettingen uit te voeren en maatwerk te bieden als er huurachterstand
optreedt. Rijnhart Wonen werkt hierin nauw samen met lncluzio.

Sport

Er kwamen veel vragen vanuit sportverenigingen over het verlies van inkomsten.
Begin april hebben de Leiderdorpse sportverenigingen een brief ontvangen van het
college van B&w met daarin de oproep: iedereen neemt - voor zover mogelijk - zijn
verantwoordelijkheid, maak gebruik van de al afgekondigde steunmogelijkheden
van de Rijksoverheid en andere partijen (voorliggende voorzieningen). Er wordt
getracht een exacter beeld te krijgen van de feitelijke situatie onder Leiderdorpse
Sportverenigingen. Deze brief hebben we u onlangs ter informatie toegestuurd.
Verder heeft ook sportfondsen Leiderdorp - beheerder en exploitant van de
gemeentelijke binnensportaccommodaties - in afstemming met ons, contact
opgenomen met de gebruikers van sporthallen, zalen en het zwembad.

ln de komende periode volgen we de ontwikkelingen over
compensatiemogelijkheden. Hierover wordt op dit moment op landelijk niveau
gesproken tussen de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), NOC*NSF en het
Ministerie van Volksgezondheid en Sport. Daarnaast zien we ook vanuit andere
organisaties financiële ondersteuning ontstaan, zoals het op 6 april afgekondigde
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steunpakket van de spelers van oranje, hoofdsponsor ING en de KNVB voor zowel
de amateur- als betaald voetbalclubs. lndien dergelijke ondersteuning niet tijdig
komt en ondersteuning door de gemeente Leiderdorp nodig blijkt dan zullen wij dit
- in een breder perspectief, in onderling verband en binnen de financiële
mogelijkheden - overwegen.

Tenslotte

Het algehele beeld binnen het sociaal domein is dat iedereen doordrongen is van de
noodzaak om ons met elkaar door deze periode heen te slaan en er zoveel mogelijk
voor elkaar te zijn. Er is oog voor inwoners die het moeilijk hebben, daar waar nodig
wordt het contact onderhouden, Er komen nog geen signalen van echte zorg. Als die
zich voordoen gaat het om uitzonderlijke situaties, die niet te voorzien waren. Ook
bij dit soort gevallen worden de nodige maatregelen genomen.

Bovenstaande informatie spreekt voor zich. Ze is een momentopname na vier
weken intelligente lockdown en scholensluiting. Wat de periode hierna gaat brengen
hangt af van de maatregelen die hierop volgen. wij proberen via en met onze
maatschappelijke partners de ontwikkelingen van nabij te volgen, zodat we er tijdig
bij zijn als er extra hulp of ondersteuning nodig is. onze partners geven ons, zo
moge blijken uit bovenstaande, het vertrouwen dat zij er alles aan zullen doen om
de vervelende consequenties van deze ingrijpende crisis voor onze inwoners het
hoofd te bieden.

Tot zover de up date over het sociaal domein in de coronacrisis. Mocht er nieuwe
informatie zijn zullen wij díe met u delen.

Hoogachtend,

ouders,I

/s
L.M. Driessen-ia
burgemeester
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