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2e BESTUURSRAPPORTAGE 2018 
1. Blz 10 1.1  

a. Waar kan ik de procesevaluatie, de aanbevelingen en conclusies Veilig Thuis 

vinden? 

Er heeft een procesevaluatie plaats gevonden in alle aangesloten gemeenten over de 

samenwerking met lokale teams. Het conceptrapport is inmiddels gereed en wordt na 

definitieve vaststelling aangeboden aan de vergadering van gemeenten.  

b. Waar kan ik de evaluatie vd pilot vinden? 

De pilot is slechts enkele maanden van start. Er is (nog) geen sprake van een officiële 

evaluatie.  

 

2. Blz 11 2.3 wie is de projectleider en welke opdracht heeft hij gekregen? 

Op dit moment is een van onze medewerkers projectleider.  

Het maatschappelijk doel is om te sturen op meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid, 
waardoor naar verwachting op langere termijn minder problematiek ontstaat en de vraag naar 
gemeentelijke inzet zal afnemen. Eerste opdracht is het aanpassen van inkomensregelingen 
en de benadering van mensen met een vraagstuk op het gebied van inkomen.  
 

3. Blz 13 4e punt welke kwaliteitseisen worden er gesteld aan de aanbieders m.n. aan die 

vh sociale domein. Ik heb vd wethouder begrepen dat ze allemaal gecertificeerd zijn 

maar dat is een breed begrip. Welke eisen worden gesteld aan certificering? 

In het inkoopdocument worden eisen gesteld aan de organisatie en het personeel. Alleen 

aanbieders die voldoen aan deze eisen worden gecontracteerd. Voor details, zie het 

bijgevoegde inkoopdocument.  

 

4. Blz 26 ICT €100.000. Specificeren graag: hoeveel extra gebruikers, welke licenties 

De overschrijding van € 100.000 bestaat uit:  

 € 63.000,-- voor de 48 accounts die er sinds 2017 bij zijn gekomen. Dit betreft alle 

mensen die werken, of een rol hebben binnen de gemeente OIJ, dus ook stagiaires, 

tijdelijke inhuur, detachering, raadsleden, etc. Voor elk account zijn meerdere licenties 

nodig.  

 € 32.000,-- voor het nieuwe ICT-Werkplek concept.  

 € 5.000,-- voor implementatie telefonie ICT Beheer. 

 
PROGRAMMABEGROTING 2019 

1. Blz 25 3.2.3.1  Hoe trainen? En wie trainen jullie? 

Zie de antwoorden bij memo beantwoording vragen 16 oktober (18ini02398). 

 

2. Blz 26 3.2.3.3. Gerichte taalles. Samen met de bibliotheek? Moeten de gerichte 

taallessen niet gegeven worden door gekwalificeerde professionals? 

Zie de antwoorden bij memo beantwoording vragen 16 oktober (18ini02398). 

 



3. Blz 26 2.2.4 119.000 kinderen worden blootgesteld aan kindermishandeling 3 %! 

Bronvermelding? Hoe komt U aan dit cijfer? Op welke verifieerbare feiten is dit 

gebaseerd> 

Zie de antwoorden bij memo beantwoording vragen 16 oktober (18ini02398). 

 

4. Blz 26 2.2.4.1 Wat zijn de resultaten van deze pilot? 

De pilot is slechts enkele maanden onderweg. We 

zien op verschillende onderdelen successen. De 

nieuwe taakverdeling zorgt voor meer tijd voor 

preventie en gesprekken met leerlingen en hun 

ouders/verzorgers. Hulpvragen worden sneller 

opgepakt doordat ouders, docenten en intern 

begeleiders het SMW weten te vinden. Zo wordt 

schooluitval of ‘blijven zitten’ voorkomen. Veel 

voorkomende signalen leiden tot het ontwikkelen 

van collectieve inzet.  

 

5. Blz 27 2.2.4.2. Hoe denkt U mee?  

We bezoeken regelmatig scholen en zitten gevraagd bij overlegvormen waarbij we kunnen 

meedenken en/of faciliteren. Daarnaast zijn scholen vertegenwoordigd bij de VVE werkgroep 

(Voor- en Vroegschoolse educatie) om ouders preventief mee te nemen en te betrekken bij 

het bespreekbaar maken van opvoed- en opgroeiproblemen. Dit doen we samen met JGZ, 

voorscholen, bibliotheek en overige partners die ons ondersteunen. 

 

6. Blz 57 graag evaluatie van het experiment Schoolmaatschappelijk werk. 

De pilot School maatschappelijk werk wordt uiteraard geëvalueerd. Dit doen we in de eerste 

helft 2019 aan de hand van de gestelde doelen. Successen elders in Nederland en de eerste 

resultaten in de gemeente zijn dusdanig positief dat we deze vorm van preventie en 

vroegsignalering al in 2019 willen uitbreiden. Uiteraard kunnen inzichten uit de evaluatie 

leiden tot aanpassingen/ aanscherpingen.  

 

7. Blz 58 Graag de evaluatie van het gebruik en het effect van buurtbudgetten 

Zie de antwoorden bij memo beantwoording vragen 16 oktober (18ini02398). 

 

8. Blz 59 5.3, 5.6 en 6.1 samen 5 milj! Graag specificeren. Media meer dan 1 milj? Welke 

media..hoeveel? 

Zie de antwoorden bij memo beantwoording vragen 16 oktober (18ini02398). 

 

9. Blz 61 Nederlands_- Duits 2 keer? Iets vergeten? 

Dit betreft een redactionele vergissing. Dit had 1 keer benoemd moeten zijn.  

 

10. Blz 66 5.10.1.3. Wat zijn de bekwaamheidseisen aan de contractanten vooraf? 

Zie hiervoor bovenstaande vraag 3 (blz 13 bestuursrapportage) en het inkoopdocument.  

 

11. 5.10.2 voldoen aan de wet- en regelgeving w.b. privacy staat hier als doel! Moet dit er 

niet al zijn? 

Voldoen aan wet- en regelgeving zoals de AVG is inderdaad verplicht. Dat neemt niet weg dat 

voor 2019 en verder dit doel nog steeds gaat over het voldoen aan de privacy en 

informatieveiligheid wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan wijzigingen in wetgeving en 

het verbeteren van de processen. Twee vervolgacties voor 2019 zijn genoemd onder 5.10.2.1 

& 5.10.2.2. 
 

12. Blz 117 Geïndiceerde jeugdvoorzieningen. Daarbij is sprake van een tekort raming van 

3,5 milj. Voor het sociaal domein in 2019. Vraag waarop is dit gebaseerd en hoe is deze 

raming tot stand gekomen? 

Zie de antwoorden bij memo beantwoording vragen 16 oktober (18ini02398). 

In een 10 minuten gesprek noemt een 
ouder dat deze terminaal ziek is. SMW 
praat met ouder en leerling en 
bespreekt de (emotionele) belasting 
voor het gezin en de positie van school. 
Dit maakt dat de leerling niet blijft 
zitten. 


