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Sociaal Domein.
De fracties hebben in hun beschouwingen aangegeven dat ze tevreden zijn over de uitvoering van de
decentralisaties en de wijze waarop, via de monitoring, de gemeenteraad over de voortgang wordt
geïnformeerd. Dat dit een uitstekende prestatie van de organisatie is , in een intensieve
samenwerking met Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond, deel ik. Tegelijk benoem ik ook dat
we nog maar in het eerste jaar van de decentralisaties van taken zitten en dat, zoals vaker
aangegeven, het meer tijd vraagt voor we de hele uitvoering en de gevolgen kunnen overzien. Op de
vraag van de PvdA over de financiële stand van zaken, dus over mee- of tegenvallers, valt nog geen
uitspraak te doen. Indien mogelijk zullen we bij de najaarsnota hierover meer informatie geven.
Naar de fractie van de VVD meld ik dat landelijk gezien er de nodige knelpunten zijn, denk bv. aan de
problemen bij de uitvoering door de SVB; in Bedum echter is tot nu toe de uitvoering voor het
grootste deel goed verlopen. Natuurlijk is er sprake van wennen aan de verandering naar meer
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Er zijn situaties of situaties geweest waarin de huishoudelijke
ondersteuning niet naar tevredenheid ging, de ChristenUnie heeft er ook op gewezen, en waarin
aanpassing nodig was. In die gevallen is en wordt steeds gezocht naar maatwerkoplossingen. Ook
wachten we nog de adviezen af van de commissie voor bezwaar en beroep over een aantal
ingediende bezwaren.
Vrijwilligers.
Het is van belang de krachten te mobiliseren die er in de gemeente zijn, zoals het werk door
vrijwilligers. De ChristenUnie en de PvdA wijzen er op. Zoals aangegeven gaat het in Bedum om een
hoge score in percentage deelnemers. Mee gesteund door SWB leveren zij een belangrijke bijdrage
aan het welzijn van burgers en functioneren van organisaties.
Wijkaanpak.
Met de wijkaanpak, genoemd door PvdA en CDA, doen we goede ervaringen op in het verder leren
kennen van de burgers in hun mogelijkheden en wensen. Op dit moment is er nog geen vervolg
gepland in de wijkaanpak. Eerder is aangegeven dat deze manier wordt gebruikt om in contact te
komen met burgers. Maar met de inzet van de Dorpencoördinator, de Verzoamelstee en de
activiteiten van SWB wordt dit ook bereikt.
Mantelzorgers.
De ChristenUnie vraagt naar een visie over mantelzorg. De WMO vraagt gemeenten specifiek aan
dacht te besteden en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. In het WMO Beleidsplan 20152018 is dit aangegeven. In Bedum is het mantelzorgsteunpunt ondergebracht bij de SWB. Het is de
ambitie van de BMWE gemeenten om een gezamenlijk mantelzorgbeleid te ontwikkelen om elkaar te
versterken en expertise te delen. Er wordt gewerkt aan een notitie waarin het beleid wordt
vastgelegd. Daarbij krijgen 3 onderdelen aandacht: een algemene voorziening, een
maatwerkvoorziening via CJG en Zorgloket en een waardering voor mantelzorgers.
Meldcode.
Het is inderdaad van groot belang, zoals door de PvdA genoemd, dat partijen die met kinderen
werken mogelijke signalen van kindermishandeling goed oppakken en weten hoe daarnaar te
handelen. De gemeente vraagt om die reden aan alle partijen binnen het CJG te werken met de
landelijke meldcode kindermishandeling. De medewerkers van het CJG hebben samen een scholing
doorlopen om met deze meldcode te werken. Het verplichte gebruik van een meldcode is verankerd
in de Wet Verplichte Meldcode huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
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De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties (sportverenigingen). Deze organisaties mogen
natuurlijk wel zelf een stappenplan opstellen en er naar handelen.
Er is vanuit het maatschappelijk werk/CJG het initiatief genomen om een programma op te stellen
voor vrijwilligersorganisaties, waaronder sportverenigingen, om deze te informeren over het
signaleren van kindermishandeling. Dit programma is (nog) niet uitgevoerd; het ligt in de rede om dit
opnieuw te plannen.
Een korte rondgang op het internet leert dat het NOC*NSF in bredere zin gedragsregels heeft
opgesteld die door alle landelijke sportbonden zijn over genomen.
De sportverenigingen hebben zich daaraan geconformeerd – en hebben al dan niet expliciet
uitgeschreven beleid hiervoor opgesteld – en handelen daarna.
Ook is er een aantal Bedumer clubs die een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Voor zover te
achterhalen stelt de s. v. Bedum verplicht dat elke kaderlid/vrijwilliger elke 3 tot 5 jaar een VOG dient
in te leveren. Via de (verplichte) zwemplannen die de bedrijfsleiding van zwembad “De Beemden”
aan het voorbereiden is, wordt opgenomen dat elke medewerker vanaf 1 januari 2016 een VOG
moet inleveren.
Hulpverlening kinderen met psychosociale problemen.
De PvdA vraagt naar de hulpverlening van de 25.000 kinderen die (landelijk) in 2015 psychosociale
hulpverlening hebben ontvangen door kinderartsen? Deze groep zou over het hoofd zijn gezien, en
dit vraagt om een aanpassing van budgetten. Voor 2015 wordt dit landelijk vergoed en zijn de kosten
hiervoor niet voor de gemeenten. Voor 2016 is dat wel zo. De Regionaal Inkooporgaan Groninger
Gemeenten(RIGG) werkt op dit moment aan een oplossing.
Integrale aanpak.
Een integrale aanpak in het sociale domein, zoals aangegeven door de PvdA, staan we voor; waar
mogelijk gebeurt dit al, bestuurlijk en organisatorisch pakken we dit in BMWE verband op. Om grip
op uitvoering en financiën te houden is echter, zeker voorlopig, nog een overzicht per onderdeel
nodig. Denk aan Algemene bijstand, Sociale Werkvoorziening, WMO, CJG, Welzijn, Jeugdzorg.
Huisvesting Onderwijs.
Verschillende fracties hebben de opgave geschetst, waar schoolbesturen en gemeente voor staan; in
de onderwijshuisvesting gaat dit om de versterkingsopgave. Tegelijk vinden we dat een kans die we
met beide handen aangrijpen om de huisvesting adequaat te maken voor de toekomst. Hiervoor is
brede steun aanwezig. Dat communicatie naar alle betrokkenen van groot belang is, is juist en wordt
door ons onderkend. Gemeente en schoolbesturen trekken in gezamenlijkheid op. Op alle scholen in
Bedum en Zuidwolde hebben ouderavonden plaats gevonden waar de laatste stand van zaken is
verteld.
Kindvoorziening.
De fractie van de PvdA pleit voor de realisatie van geïntegreerde kindvoorzieningen. Er is verkend of
er meerdere scholen onder één dak kunnen als er nieuwbouw noodzakelijk is en of andere functies in
de nieuwbouw gehuisvest kunnen worden.
De bestuurders van de schoolbesturen in Bedum hebben aangegeven dat zij als scholen zelfstandig
willen blijven en er voor hen geen noodzaak is samen onder één dak te willen. Zij hebben geen
bezwaar als er kindvoorzieningen in hun school worden gevestigd.
Het college is van mening dat een proces om scholen met kindvoorzieningen onder één dak te
brengen te veel tijd kost waardoor het proces van versterking en vernieuwing in de korte beschikbare
tijd in gevaar komt. Tenslotte moeten we hierbij vaststellen dat de aanwezigheid van een
kindvoorziening in een school een element in de concurrentie tussen scholen kan spelen. Ook de
historisch gegroeide situatie met een korte loopafstand van drie scholen in Bedum tot de locatie van
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de kinderopvang Kids2b maken integratie niet noodzakelijk. De directeur van Kids2b deelt deze
mening.
Scholen Zuidwolde.
Dit laat onverlet dat we blij zijn met de ontwikkelingen in Zuidwolde. De fractie van PvdA en
ChristenUnie vragen naar de stand van zaken. Het fusieproces, waarbij VCPONG het bestuur zal
vormen, is gaande. De MR’en van beide scholen zijn bezig met hun advies.
Uw raad zal over de sluiting van de openbare basisschool De Venhuisschool een besluit moeten
nemen voor 1 augustus 2016. Echter, als de raad aangeeft deze school in stand te willen houden, dan
moet de raad dit voor 1 februari 2016 besluiten en wordt de openbare school weer overgedragen
aan de gemeente.
Op basis van artikel 6 lid 8a en artikel 16 moet de gemeenteraad de statutenwijzigingen goedkeuren
van de informele samenwerkingsschool 't Groenland. Het college moet positief instemmen met de
samenvoeging van beide scholen.
De nieuwe samenwerkingsschool 't Groenland wordt tijdelijk ondergebracht in de Akker om zo de
Venhuisschool te kunnen slopen om daar nieuwbouw te plegen. Dit wordt een geïntegreerd
kindcentrum waar zowel onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang worden gehuisvest.
Harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang, voorschoolse voorziening.
Op de vraag van de PvdA over harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang meld ik dat in de
G7 ambtelijk een aantal keren over de harmonisatie gesproken is . Tot concrete resultaten heeft dit
nog niet geleid. De gemeenten Winsum en Bedum bespreken het onderwerp met Kids2b.
De scholen worden niet verplicht om een voorschoolse voorziening in hun gebouw op te nemen.
Met de Wet OKE is een grote stap gezet in de harmonisatie van kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk, door ook voor het peuterspeelzaalwerk een landelijk kwaliteitskader te
introduceren. Een groot deel van de kwaliteitsregels voor de kinderopvang is ook van toepassing
geworden op het peuterspeelzaalwerk.
Leerlingenvervoer
De PvdA vraagt naar het leerlingevervoer. Op 21 september jl. heeft er een evaluatie met de ouders
van de leerlingen die deelnemen aan de pilot opstapplaatsen plaatsgevonden. Zowel ouders als
leerlingen zijn positief. Ouders gaven als positief punt aan dat leerlingen nu een kortere reistijd
hebben. 's Middags zijn de kinderen eerder thuis en hebben zij meer tijd om te spelen.
Ook de ervaringen in Delfzijl en Ten Boer zijn positief. De opstapplaatsen worden nu verder regionaal
uitgerold. Er wordt gekeken of meer leerlingen via opstapplaatsen naar school vervoerd kunnen
worden.
Participatiewet.
De PvdA refereert aan signalen dat oud-leerlingen van het praktijkonderwijs, Wajongers, tussen wal
en schip dreigen te vallen.
Binnen de arbeidsmarktregio zijn afspraken gemaakt tussen Praktijkscholen, Regionale Opleidings
Centra (ROC's), UWV, gemeenten en werkpleinen over de toeleiding naar arbeid van
Praktijkschoolleerlingen (dat heette eerst werkschool). Er vindt regelmatig overleg en afstemming
plaats. Voor de zomer zijn alle leerlingen van de Praktijkscholen besproken tussen
praktijkbegeleiders, werkcoaches en arbeidsdeskundigen. Doel is om leerlingen zo lang mogelijk in
het onderwijsstelsel te houden, en als dat niet kan, toe te leiden naar een passende plek na het
praktijkonderwijs. Alle leerlingen worden voordat ze van school komen besproken en daarna
gevolgd.
Basisinkomen.
Op de vraag van de PvdA naar ideeën over het basisinkomen is het antwoord dat er in het
samenwerkingsverband BMWE geen plannen zijn om over te gaan tot de invoering van het
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basisinkomen. We voeren de Participatiewet uit en houden ons aan de landelijke uitkeringsnormen.
Dit neemt niet weg dat we de ontwikkelingen volgen. Er zijn onlangs plannen ingediend door een
paar grote gemeenten om uitkeringsgerechtigden een basisinkomen te verstrekken en daarnaast
onbeperkt de mogelijkheid te bieden om bij te verdienen. Na een langere periode van bijvoorbeeld 1
a 2 jaar wordt vervolgens bekeken of er voldoende inkomen is gegenereerd waardoor de uitkering
niet meer nodig is. Het idee hierachter is dat klanten met deeltijd werk meer contacten aan zullen
gaan waardoor de kans op volledig werk zal toenemen.
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