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Samenvatting:
Binnen Stichting GOO Onderwijs heeft de speciale school voor basisonderwijs Petrus Donders
zich ontwikkeld tot een kindcentrum waarbij men ook gespecialiseerde kinderopvang en
buitenschoolse opvang aanbiedt in samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel.
Met de gemeente Gemert-Bakel is gekozen voor een vorm van speciale opvang als voorliggende
voorziening voor gespecialiseerde jeugdhulp, zodat deze opvang preventief ingezet kan worden
voor kinderen met meer ondersteuningsbehoefte. Omdat deze zorg niet onder de Jeugdwet valt
en ook niet onder Onderwijs, maar wel goed aansluit bij de uitgangspunten van de
kindcentrumontwikkeling, passend onderwijs, preventie, kostenbesparing van gespecialiseerde
jeugdhulp en de transformatieopgaven jeugdhulp, stellen we voor om vanuit de gemeente Boekel
gebruik te maken van deze voorliggende voorziening. De verwachting is dat we door het inzetten
van deze voorliggende voorziening minder geld kwijt zijn aan gespecialiseerde jeugdhulp. We
vragen de gemeenteraad dan ook om vanaf begrotingsjaar 2023 meerjarig een budget
beschikbaar te stellen voor deze voorliggende voorziening jeugdhulp.
Voorgesteld besluit:
Vanaf begrotingsjaar 2023 een bedrag van € 35.000,- meerjarig beschikbaar stellen voor de
gespecialiseerde opvang van Kindcentrum SBO Petrus Donders als voorliggende voorziening van
jeugdhulp en op te nemen in de begroting onder ‘Preventie Jeugdhulp’.
Inleiding/probleemstelling:
In de gemeente Boekel bestaat al jaren een goede samenwerking tussen de basisscholen en de
scholen voor speciaal basisonderwijs. Binnen Stichting GOO Onderwijs heeft de speciale school
voor basisonderwijs Petrus Donders zich inmiddels doorontwikkeld tot kindcentrum; waarbij men
ook gespecialiseerde kinderopvang en buitenschoolse opvang aanbiedt in samenwerking met de
gemeente Gemert-Bakel.
Voorheen werd dit onderdeel ingevuld door jeugdhulpaanbieder KluppluZ en werd een plaatsing
gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Deze aanbieder is inmiddels gestopt en met de gemeente
Gemert-Bakel is gekozen voor een vorm van speciale opvang als voorliggende voorziening voor
gespecialiseerde jeugdhulp, zodat deze opvang preventief ingezet kan worden voor kinderen met
meer ondersteuningsbehoefte. Omdat deze zorg niet onder de Jeugdwet valt en ook niet onder
Onderwijs, maar wel goed aansluit bij de uitgangspunten van de kindcentrumontwikkeling,
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passend onderwijs, preventie van gespecialiseerde jeugdhulp, kostenbesparing van
gespecialiseerde jeugdhulp en de transformatieopgaven jeugdhulp, stellen we voor om vanuit de
gemeente Boekel gebruik te maken van deze voorliggende voorziening.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 19 oktober 2021 bent u middels raadsmemo 2021/60 ‘Onderwijsachterstandenbeleid en
Nationaal Programma Onderwijs’ geïnformeerd over de inzet van de middelen die de gemeente
Boekel heeft ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hierin wordt
benoemd deze middelen in te zetten op het gebied waar verantwoordelijkheid vanuit Onderwijs
en Jeugdhulp elkaar raken. Dit zijn initiatieven voor laagdrempelige, preventieve maatregelen, die
een beroep op zwaardere jeugdhulp kunnen verminderen. Deze voorliggende voorziening is hier
een voorbeeld van.
Beoogd resultaat:
1. Voorkomen toestroom naar speciaal onderwijs en gespecialiseerde jeugdhulp;
2. Beter passend zorglandschap en kostenbesparing;
3. Goede aansluiting op het gebied van Onderwijs en Jeugdhulp;
4. Preventie als belangrijk thema om toekomstgericht te werken in relatie tot met de nog te
ontwikkelen gezamenlijke visie op preventie.
Keuzemogelijkheden:
• Een alternatief is kiezen voor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde
kinderopvang en buitenschoolse opvang aanbieden. Wat betekent dat er gekozen wordt
voor gespecialiseerde jeugdhulp wat we juist willen voorkomen en waarmee meer kosten
gemoeid zijn;
• Een ander alternatief is niets doen. Wat kan betekenen dat de behoefte aan meer
gespecialiseerde onderwijs- en zorgvormen niet voorkomen kunnen worden en de kosten
zullen stijgen.
Argumenten:
1. Voorkomen toestroom naar speciaal onderwijs en gespecialiseerde jeugdhulp
Vanuit de transformatie van jeugdhulp willen we steeds meer streven naar een preventief
aanbod, om aanspraak op duurdere jeugdhulp te voorkomen of verminderen.
Vanuit de Wet Passend Onderwijs zijn de scholen verantwoordelijk voor een passende
onderwijsplek voor alle kinderen. Bij kinderen met meer ondersteuningsbehoefte wordt ook daar
gezocht naar preventieve oplossingen om verwijzing naar speciaal onderwijs te voorkomen. Zo
regulier en zo thuisnabij mogelijk. Opdracht vanuit de Wet Passend Onderwijs aan de gemeenten
is om de gemeentelijke jeugdhulp hier goed op aan te sluiten. Dit is vanuit hetzelfde belang; als
het lukt de meeste kinderen in een zo normaal mogelijke setting onderwijs en ondersteuning te
bieden, neemt de behoefte aan meer gespecialiseerde onderwijs- en zorgvormen af. Met deze
extra ondersteuning is de kans groter dat kinderen kunnen doorstromen naar regulier onderwijs
en er zwaardere vormen van jeugdhulp worden voorkomen.
2. Beter passend zorglandschap en kostenbesparing
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het gaat om preventie,
opvoedondersteuning en gespecialiseerde jeugdhulp. De afgelopen jaren hebben we
geconstateerd dat er sinds 2015 een forse stijging is van gespecialiseerde jeugdhulp waardoor
de druk op budgetten toeneemt. Om een impuls te leveren aan een beter passend zorglandschap
en beheersing van uitgaven besloot de regio Noordoost-Brabant in 2017 om het project
‘Transformatieopgaven Jeugdhulp; opbouw, ombouw, afbouw’ te starten vanuit de gedachte
‘jeugdhulp zo licht, zo dichtbij en zo kort als mogelijk’. Deze voorliggende voorziening past binnen
deze gedachte. Lichte en laagdrempelige vorm van ondersteuning kan zwaardere vorm van
jeugdhulp voorkomen wat weer een kostenbesparing met zich meebrengt. De verwachting is dat
we door het inzetten van deze voorliggende voorziening minder geld kwijt zijn aan
gespecialiseerde jeugdhulp. Deze vorm van zorg binnen de gespecialiseerde jeugdhulp brengt
meer kosten met zich mee dan bij Kindcentrum SBO Petrus Donders.
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Ook vanuit de kindcentrumgedachte ‘zo dichtbij en passend mogelijk’ past deze voorliggende
voorziening. Op dit moment volgen er 17 leerlingen onderwijs op de school voor speciaal
basisonderwijs Petrus Donders. En kunnen deze leerlingen waar nodig extra ondersteuning
krijgen op school. De jeugdhulpaanbieders die deze zorg aanbieden zijn veelal verder weg
gelegen en duurder dan Kindcentrum SBO Petrus Donders.
3. Goede aansluiting grensgebied Onderwijs en Jeugdhulp
Op het grensgebied tussen Onderwijs en Jeugdhulp proberen scholen en gemeenten
gezamenlijk tot goede aansluiting te komen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De
afgelopen jaren is de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten op zoek
naar oplossingen die daarbij passen. Deze voorliggende voorziening is hier een voorbeeld van.
4. Preventie als belangrijk thema om toekomstgericht te werken in relatie tot met de
nog te ontwikkelen gezamenlijke visie op preventie
Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het procesvoorstel om te komen tot
een gezamenlijke visie op preventie voor het sociaal domein. Hieruit blijkt dat preventie een van
de belangrijkste thema’s is om toekomstgericht samen te werken aan een gezonde samenleving
waarin een hoog welbevinden ervaren wordt. Om kwalitatief hoogwaardige zorg toegankelijk en
betaalbaar te houden is er een omslag nodig.
Financiële gevolgen en dekking:
Deze gespecialiseerde opvang betreft kinderopvang. Waarbij ouders/verzorgers het tarief betalen
volgens de tabellen van de Belastingdienst. Zij kunnen hiervoor ook kinderopvangtoeslag
aanvragen. Voor de meerkosten wordt een beroep gedaan op de gemeente (zie bijlage 1 voor de
tarieven 2022). Daarbij bepalen we ook mede de voorwaarden:
- Op indicatie van een medewerker van het Dorpsteam Boekel;
- Met monitoring van de ontwikkeling, zo kort als nodig;
- Praktische afspraken met het Kindcentrum SBO Petrus Donders en andere scholen
binnen de gemeente Boekel.
Raming kosten gespecialiseerde opvang
Naar verwachting zal het om een beperkt aantal plaatsingen gaan. Samen met Lieke Tijmensen,
directeur Kindcentrum SBO Petrus Donders, is er onderstaande raming van de kosten gemaakt.
Hierbij is één dagdeel gespecialiseerde buitenschoolse opvang (BSO+) drie uur en is één
dagdeel gespecialiseerde kinderopvang (KDV+) vier uur en drie kwartier en betreft het opvang
voor een heel kalenderjaar (52 weken).

BSO+
KDV+
Totaal

Gemiddeld
aantal dagdelen
per week
2 (6 uur)
4 (19 uur)

Kosten per
uur voor
gemeente
€ 15,81
€ 14,62

Gemiddeld
aantal
kinderen
4
1

Kosten
totaal
€ 19.730,88
€ 14.444,56
€ 34.175,44

Jaar 2022
De kosten die gemaakt worden in het jaar 2022 worden gedekt uit bestaande middelen uit het
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Nationaal Programma Onderwijs (NPO), zoals benoemd
in raadsmemo 2021/60.
Jaar 2023
Het voorstel aan de gemeenteraad is om vanaf begrotingsjaar 2023 een bedrag van € 35.000,meerjarig vrij te maken uit de algemene middelen en op te nemen in de begroting onder
‘Preventie Jeugdhulp’. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele indexatie. Eventueel kan er
aan het einde van het jaar 2022 een meerjarige bijstelling worden gedaan.
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Risico’s:
Het risico bestaat dat er meer kinderen gebruik gaan maken van deze voorliggende voorziening
dan vooraf geraamd, wat betekent dat er een budgetoverschrijding kan ontstaan.
Communicatie:
Kindcentrum SBO Petrus Donders en het Dorpsteam Boekel stellen we op de hoogte van het
raadsbesluit.
Uitvoering en voortgang:
Er volgt een raadsmemo aan het einde van het jaar 2022 over de uitvoering en voortgang van de
voorliggende voorziening.
Voorstel:
Vanaf begrotingsjaar 2023 een bedrag van € 35.000,- meerjarig beschikbaar stellen voor de
gespecialiseerde opvang van Kindcentrum SBO Petrus Donders als voorliggende voorziening van
jeugdhulp en op te nemen in de begroting onder ‘Preventie Jeugdhulp’.

Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1: Tarieven Gespecialiseerde opvang Kindcentrum SBO Petrus Donders.
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