Nummer
43

Omschrijving ombuiging
Niet opstarten van Café GEZI(e)N

Taakveld
Algemene voorzieningen Wmo en
Jeugd

Team
MO

Budget
€ 10.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – korte termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Pieter Paans

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Joey Westenberg

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 10.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Er wordt geen Café GEZI(e)N opgestart zoals was opgenomen in de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2020 (na voorbeeld in de gemeente
Hoeksche Waard). Idee achter Café GEZI(e)N is dat het een middel is om de dialoog tussen de gemeente, ouders/verzorgers en
maatschappelijke partners rondom opgroeien en opvoeden van kinderen en het gebruik van jeugdhulp te verbeteren.
Ouders/verzorgers voelen zich hiermee gehoord en gezien (inclusief informeel lotgenotencontact). Maatschappelijke partners kunnen
vervolgens preventief ondersteuningsaanbod initiëren rondom de thema's die leven.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 10.000
2023: € 10.000
2024: € 10.000
2025: € 10.000

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:

Zie 'Inhoud ombuiging'.

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?

Het Café GEZI(e)N is een vorm van inwonerparticipatie in combinatie met ontwikkelen preventief aanbod.

Ja, als er budget is kan Café GEZI(e)N desgewenst alsnog opgestart worden.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
In het land is er de algemene oproep om de doelgroep en diens omgeving te betrekken bij het ontwikkelen van passende en betaalbare
Jeugdhulp.
Realisatie

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

