Motie versterking opvoedklimaat voor kinderen
Inleiding:
Veel kinderen in Midden-Groningen zijn afhankelijk van gespecialiseerde jeugdhulp. Dit brengt hoge
kosten met zich mee. De effectiviteit is lang niet altijd duidelijk. Het college heeft al aangegeven de
behandelplannen op effectiviteit te gaan bekijken.
Landelijk zijn diverse projecten gestart waarin de kinderopvang een centrale rol speelt in de jeugdhulp.
Kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal bieden structuur en dragen bij aan een positieve ontwikkeling
van kinderen en versterken het opvoedklimaat.
De kinderopvang is niet alleen goedkoper dan jeugdhulp. De winst voor zorgkinderen in de reguliere
kinderopvang is vooral dat een zorgkind onderdeel uitmaakt van z’n eigen leefomgeving.
Kinderopvanglocaties maken onderdeel uit van de wijk waarin het woont en de lijntjes met ouders
kunnen daardoor kort blijven.
De gemeenteraad van Midden-Groningen, in vergadering bijeen op 1 november
overwegend dat:




In Midden-Groningen 1 op de 6 kinderen jeugdhulp krijgt
Er een tekort is van 3,9 miljoen, in 2018 een verdubbeling van het tekort verwacht zal worden
25 % van de zorgkinderen dure hulp krijgt en daarmee 70% van de kosten meebrengt

concludeert dat:





Preventieve maatregelen de instroom zal laten dalen
Voor een groot deel van de kinderen kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal een positief
opvoedklimaat zal versterken
Kinderopvang kinderen niet in een uitzonderingspositie plaatst en in eigen omgeving structuur
biedt
Kinderopvang vele malen goedkoper is dan gespecialiseerde jeugdhulp

verzoekt het college:




Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om kinderopvang en buitenschoolse opvang in een
vroeg stadium aan te bieden in ‘risicogezinnen’. Uiteraard in overleg met het betreffende
gezin.
er voor te zorgen dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar toegang hebben tot de peuterspeelzaal
een beleidsplan te maken waarin preventie centraal staat.
(zie beleidsplan gemeente Groningen
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/12a.%20Voor%20alle%20jonge%20kinderen%20gelijke%20kanse
n%20beleidsplan%20bijlage%20rv.pdf

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

