Nummer
38

Omschrijving ombuiging
Stoppen met (incidentele) subsidie Onderwijszorgarrangement

Taakveld
Algemene voorzieningen Wmo en
Jeugd

Team
MO

Budget
€ 3.500

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – korte termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Kees de Ruijter

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Laura Prak / Joey
Westenberg

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 3.500
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
In het verleden is gekozen om jaarlijks een budget te ramen van € 3.500 voor incidentele subsidies onder de noemer (incidentele)
subsidie Onderwijs-zorgarrangement. Zo is in 2018 een incidentele subsidie verstrekt aan het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Drechtsteden voor een onderwijs-zorgarrangement. Het ging specifiek om een subsidie t.b.v. "Lezen Retour", een interventie
gericht op betere aansluiting tussen dyslexiezorg en het onderwijs. In lijn met het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 past het om de
gemeentelijke rol af te bakenen, waarbij een dergelijke subsidie niet passend is.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 3.500
2023: € 3.500
2024: € 3.500
2025: € 3.500

Effect
ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?

Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is in de toekomst aan zet vanuit hun verantwoordelijkheden om dit soort initiatieven
volledig zelf te financieren.

N.v.t.

Reikwijdte
effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

Snelheid
herstel in
betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

N.v.t.

Ja, bij de eerstvolgende vast te stellen begroting.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn onderwijsachterstanden ontstaan binnen het onderwijs. Landelijk wordt opgeroepen dat
hier een apart actieplan op nodig is. Tegelijkertijd is er nu een risico dat deze achterstanden leiden tot een hoger beroep op jeugdhulp.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Kan direct worden verwerkt.

