Nummer
40

Omschrijving ombuiging
Stoppen met pilot Adviespunt Scheiden, Kind &
Ouderschap

Taakveld
Eerstelijns loket Wmo en Jeugd

Team
MO

Budget
€ 20.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Ja/ Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – korte termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Pieter Paans

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Bianca Korevaar / Isabel
Hage

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 20.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
In de Drechtsteden vinden jaarlijks ongeveer 400 scheidingen plaats waarbij ongeveer 700 kinderen betrokken zijn. In 2020 zijn we een
tweejarige pilot gestart met gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht om een adviespunt scheiden in te richten. Voor dit adviespunt is
structureel budget geraamd. Dit adviespunt richt zich op het versterken van de ketenpartners als het gaat om het thema scheiden. Het
doel is escalatie in scheidingen te voorkomen door vroegtijdig deskundig advies te geven aan ouders die hun relatie willen beëindigen.
Dit ombuigingsvoorstel zorgt ervoor dat de pilot in 2022 niet verlengd wordt.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 20.000
2023: € 20.000
2024: € 20.000
2025: € 20.000

Effect
ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
Het adviespunt scheiden zal niet langer beschikbaar zijn voor professionals die werkzaam zijn in gemeente Papendrecht. De
ontwikkelde interventies zoals webinars en trainingen voor professionals kunnen niet meer gegeven worden door het adviespunt en
niet meer 'gratis' worden gevolgd door professionals uit Papendrecht. Complexe (vecht)scheidingen zorgen voor een hoge instroom
met langdurige intensieve trajecten in de regionale jeugdhulp. Verwachting is dat door Corona het aantal scheidingen zal toenemen.
Risico is dat door het stoppen met deze preventieve inzet het beroep op en de kosten van regionale jeugdhulp naar verwachting zullen
toenemen.

Effect
personeel

Reikwijdte
effect

Snelheid
herstel in
betere tijden

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:
Het gaat hier om een pilot waarvoor mensen op projectbasis zijn ingehuurd voor de duur van 2 jaar tot en met februari 2022. De pilot
wordt gedraaid met gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Zij kunnen zelfstandig besluiten om de pilot vanaf 2022 voort te zetten,
eventueel in samenwerking met andere gemeenten uit de regio.
Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:
De pilot Adviespunt Scheiden is preventief aanbod. Er zijn meerdere ombuigingsvoorstellen voor preventief aanbod wat maakt dat het
voorzieningenniveau op dit gebied sterk terugloopt. Als het adviespunt niet wordt voortgezet, zal dit door Sterk Papendrecht opgepakt
moeten worden. Sterk Papendrecht is ook onderdeel van het pakket ombuigingen waardoor een verzwaring aan taken in combinatie
met een vermindering aan middelen een lastige combinatie is.
Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?
Als er betere tijden aanbreken bestaat de mogelijkheid om alsnog weer aan te haken bij het adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Deze ombuiging betekent een verschraling van het preventieve aanbod. Dit staat haaks op de uitgangspunten van het Kompas Sociaal
Domein waarin we juist preventie en sociale basis willen versterken. De verwachting is dat door Covid-19 het aantal scheidingen zal
toenemen. Door op dit onderdeel te bezuinigen zullen we minder adequaat kunnen inspelen op deze ontwikkeling.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Formeel loopt de overeenkomst/pilot begin 2022 af. Al getuigt het van behoorlijk bestuur als de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht
tijdig geïnformeerd worden over eventuele stopzetting/beëindiging vanuit Papendrecht.

