Nummer
41

Omschrijving ombuiging
Verlagen inzet St. Buurtgezinnen

Taakveld
Algemene voorzieningen Wmo en
Jeugd

Team
MO

Budget
€ 42.570

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Ja

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – lange termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Pieter Paans

Inhoud
ombuiging

Effect
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Joanna van Vuuren

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 5.000
Monique Reeuwijk
Het ombuigingsvoorstel is de inzet van Stichting Buurtgezinnen op jaarbasis verlagen van € 42.570 naar € 37.570.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 5.000
2023: € 5.000
2024: € 5.000
2025: € 5.000
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
De huidige subsidie van € 42.570 aan Buurtgezinnen is puur bestemd voor inzet van de coördinator (11 uur per week, 45 weken per
jaar). Verlagen van de subsidie naar € 37.570 betekent dat de inzet van de coördinator qua urenaantal vermindert. Gevolg hiervan is
dat minder tijd beschikbaar is voor de werving, selectie en begeleiding van steungezinnen. Buurtgezinnen zal minder gezinnen tegelijk
kunnen ondersteunen of er is minder ondersteuning per gezin beschikbaar. Risico is dat de lokale preventieve ondersteuningsstructuur
verzwakt.
Resultaten 2020
De ambitie van Buurtgezinnen is om jaarlijks tien koppelingen tussen vraaggezinnen en steungezinnen tot stand te brengen. In 2020 zijn
– ondanks corona - 9 koppelingen gemaakt. Daarnaast ondersteunt Buurtgezinnen nog eens 7 koppelingen uit voorgaande jaren.

In 2020 hebben in totaal 13 vraaggezinnen zich gemeld bij Buurtgezinnen. 10 van de 13 gezinnen heeft hulpverlening. Uit de
effectenrapportage Buurtgezinnen (2018) blijkt dat de gemiddelde besparing bij gezinnen met formele hulp als Buurtgezinnen start 2x
zo hoog is (€ 11.000) is dan bij gezinnen zonder formele hulp (€ 5.500).
Effect
personeel

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

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

De inzet van de coördinator vermindert van 11 naar circa 9 uur per week.

De samenwerking met Buurtgezinnen past binnen het preventieve beleid voor jeugdhulp in Papendrecht dat gericht is op het
bevorderen van informele hulp in de buurt en het zoveel mogelijk voorkomen van de inzet van formele zorgaanbieders en
uithuisplaatsingen. Ook op andere vlakken worden ombuigingsvoorstellen voorbereid (o.a. Sterk Papendrecht, Adviespunt Scheiden,
Kind & Ouderschap en dergelijke).
Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?
Ja.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Buurtgezinnen draagt bij aan een heroriëntatie op het sociaal domein gericht op preventie en participatie. De gedachte daarbij is dat
door te investeren aan de voorkant, latere kosten of persoonlijke problemen kunnen worden vermeden of verlaagd.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
De overeenkomst met stichting Buurtgezinnen.nl dient voor 1 oktober 2021 aangepast te worden.

