Motie
Kind centraal in Midden-Groningen.
Motie haalbaarheidsonderzoek Dag-programmering Onderwijs. (Zie ook Ten Geleide.)
De Gemeenteraad van Midden-Groningen in vergadering bijeen op 17 oktober 2019
Overwegende dat
= onze discussies over de noodzakelijke geachte bezuinigingen op de jeugdzorg niet tot structureel
aanvaardbare oplossingen leiden
= de Minister heeft aangegeven met een eenmalige financiële extra bijdrage te willen komen maar
structureel perspectief zoekt in gesprekken over de organisatie, met mogelijkerwijs zelfs
terugdraaien van de decentralisatie.
= de financiële problemen geen gevolg zijn van decentralisatie, maar van het te vroeg en
ongefundeerd inboeken van een bezuiniging en dat decentralisatie doorgezet moet worden
= onze uitgangspositie statistisch gezien relatief slecht is en dat onze strategische heroriëntatie op
het sociaal domein wel enige hoop biedt op verbetering van de aanspreekbaarheid en weerbaarheid
van jongeren, maar hen minder perspectief biedt dan wij ambiëren
= wij daartoe extra willen inzetten op een kind-gestuurde aanpak, op preventie in samenhang met
onderwijs en scholing, waarbij scholen ook een signalerende functie hebben
= het kind-perspectief bij uitstek relevant is voor het NPG dat Groningers een verbetering van hun
toekomst moet gaan bieden,
= dat het NPG expliciet NIET bedoeld is voor het opvullen van gaten die de overheid in haar
verantwoordelijkheid op meerdere beleidsterreinen laat vallen
= het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) in meerdere opzichten als voorbeeld kan dienen
voor ons en voor het NPG. Bijvoorbeeld in het beleidsprogramma gericht op een andere “Dagprogrammering” van het basisonderwijs.
Verzoekt het College
= een haalbaarheidsonderzoek te (laten) doen naar genoemd beleidsprogramma voor “ Dagprogrammering” van het basisonderwijs in Rotterdam Zuid (stukken in bezit van fracties en College)
en gaat over tot de orde van de dag
Slochteren, 17 oktober 2019
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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.

Ten geleide bij Motie haalbaarheidsonderzoek Dag-programmering onderwijs. (kopjes
volgen steekwoorden in motie)
Bezuinigingen.
Net als in de andere gemeenten in Nederland heeft Midden-Groningen een jaar achter de
rug waarin er veel gepiekerd en gediscussieerd is over de jeugdzorg. Ook als
Gemeenteraad hebben wij met een kleine en een grote kaasschaaf gewerkt. We hebben
onze sociale teams versterkt en een strategische visie vastgesteld. Dat heeft onder andere
geleid tot een heroriëntatie waarbij geprobeerd wordt de klanten weerbaarder te maken
en directer aan te spreken op zelfredzaamheid en het ontwikkelen van eigen netwerken.
Wij hebben hoop op enige verbetering, maar beseffen dat het onvoldoende zal zijn om
onze jongeren een structureel perspectief te geven op zelfstandige ontplooiing.
Minister.
De minister heeft inmiddels aangegeven dat er extra geld aan komt (1 miljard), maar ook
dat dat geen structurele oplossing is: hij wil weer met de gemeenten in gesprek over de
organisatie van de jeugdzorg waarbij ook een gedeeltelijk terugdraaien van de
decentralisatie aan de orde zou kunnen zijn.
Decentralisatie.
Merkwaardig, want je kunt ook redeneren dat de kostenstijgingen aangeven dat
gemeenten het juist goed doen, maar dat de vraag gewoon groter is dan gedacht. De
overheid wil succesvolle maatregelen nog wel eens afkappen omdat ze “te duur” worden,
waar de markt daar juist in zou investeren. Wij blijven dus voorstander van decentralisatie
en zoeken structurele oplossingen in onze eigen organisatie.
Uitgangspositie.
Voor onze gemeente is dat extra zwaar omdat onze jeugd het in de statistieken nog wat
minder doet. Waar er landelijk sprake is van 1 op 9 kinderen die te maken heeft met
jeugdzorg, achterstand en (generatie-)armoede is de verhouding bij ons 1 op 6. Wij hebben
bij een natuurlijke aanwas van 600 kinderen per jaar dus te maken met een groei van de
primaire doelgroep met 100 kinderen.
Kind-gestuurde aanpak.
Wij zien de toekomst van onze kinderen niet als een kostenprobleem, maar als een
investeringskans. Naast de kinderen die specialistische zorg nodig zullen blijven hebben
willen wij investeren in preventie. Niet zorg ontnémen aan jongeren, maar toevoegen op
het juiste moment: voordat alsmaar complexere hulp nodig is. En welke momenten zijn
positief aangrijpbaarder dan die in het onderwijs? Moeten wij er niet naar streven de
persoonlijke beheersingsplannen van de zorg te integreren met persoonlijke

investeringsplannen in het onderwijs. Kunnen wij daar een beleidsprogramma voor
opstellen?
Toekomst.
In vergelijking met de meeste gemeenten hebben wij wel een mogelijkheid om na te
denken over een structurele verbetering van de jeugdzorg, omdat wij sinds kort
participeren in een Nationaal Programma Groningen. (NPG) Dat is niet bedoeld om lopende
problemen weg te poetsen en ook niet om gaten op te vullen die het Rijk elders laat vallen
(versterking, bezuinigingen), maar wel om de Groningers een betere toekomst te
bezorgen. En wie belichamen de toekomst meer dan onze kinderen? Het NPG-kader
onderscheidt inmiddels een aantal ambities, voorwaarden en indicatoren waaraan wij een
beleidsprogramma kunnen toetsen.
Voorbeeld.
Een voorbeeld voor zo’n beleidsprogramma vinden we in Rotterdam-Zuid. Daar loopt al een
aantal jaren een Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) dat in het algemeen al
heeft gediend als voorbeeld voor ons NPG. Maar ook op praktijkniveau valt daar voor ons
veel te leren, bijvoorbeeld van het programma dat heeft gezorgd voor een andere “Dagprogrammering” van het basisonderwijs in Rotterdam-Zuid. Daarbij worden extra uren in
het lesrooster geprogrammeerd gericht op het verhogen van de CITO-scores en op het
verbreden van de kennis en vaardigheden, van de weerbaarheid. Men is begonnen met 6
extra uren en is inmiddels door gebleken succes in schoolprestaties en mentale gezondheid
doorgegroeid naar 10 extra uren.
Haalbaarheidsonderzoek.
Wij hebben de bijbehorende documenten via de leden van de Raadswerkgroep NPG aan
alle fracties doen toekomen en stellen nu in de voorliggende motie voor het College te
laten onderzoeken of een dergelijk programma naar de situatie in Midden-Groningen
vertaald zou kunnen worden. Bij voorkeur in de vorm van een concept-beleidsprogramma
voor het schooljaar 2020/2021.
Uiteraard springen de verschillen meteen in het oog. Alleen al door de omvang (200.000
inwoners tegen 61.000 Midden-Groningers) zal het in Midden-Groningen anders ingericht
moeten worden. Maar de kleinschaligheid levert ook voordelen op. Het is aan het College
om ten opzichte van het Rotterdamse programma te variëren naar aantallen, fasering,
mate van integratie, inschakeling van vrijwilligers, contractering van aanbieders
enzovoort.
Kostenindicatie.
Om een indruk te geven van de kosten: men rekent in Rotterdam met een bedrag per kind
van 3,70 en dat bijvoorbeeld maal 10 uur maal 40 weken impliceert een jaarbedrag per
kind van 1480. Bij 100 kinderen dus 148.000 en bij 600 kinderen 888.000 per jaar. In het
tweede jaar verdubbelt dat dan en zo verder tot bijvoorbeeld 2030.
Overigens is het NPRZ er in geslaagd de financiering te beleggen bij anderen dan het NPRZ
zelf. Ook wij zouden kunnen streven naar andere financieringen en het NPG aanspreken als
“startkapitaal”.
Ook is denkbaar dat het NPG mogelijkheden ziet om onze resultaten door te vertalen naar
onze zustergemeenten, waarbij wij dan als pilot zouden kunnen functioneren.

