Amendement in de zin van art. 28 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad
2018.
Datum:

8 november 2018

Onderwerp: Bijstelling bezuinigingen op Schoolmaatschappelijk werk
Indiener:

VVD, SP, Lokale Realisten/D66

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement “Bijstelling bezuinigingen Schoolmaatschappelijk werk”
voor behandeling aan de raad voor te leggen:
De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2018, inzake
vaststellen begroting 2019, agendapunt nr. 10;
Overwegende dat:
- In de begroting 2019 een serie bezuinigingen worden voorgesteld om de begroting sluitend te
kunnen maken en een deel van deze bezuinigingen de preventieve dienstverlening in het
Sociaal Domein treft;
- Bezuiniging op preventie maatschappelijk niet wenselijk is en tot hogere gemeentelijke
zorgkosten zal gaan leiden; financieel lost een bezuiniging op preventie zodoende niet iets op;
- Het eenzijdig stoppen van SMW is discutabel aangezien SMW op het Commanderij College
een gezamenlijke functie is met de gemeentes Laarbeek en Boekel.
- Het leveren van SMW is een belangrijke voorziening om zeer vroegtijdig signalen op school
op te kunnen vangen en escalatie van problematiek te voorkomen;
- SMW is in de huidige vorm voor de leerlingen laagdrempelig georganiseerd en de belangen
van het kind / leerling worden op deze manier op de beste manier bediend;
- Het stopzetten van SMW betekent dat deze zorgvraag elders komt te liggen en anders
georganiseerd zal moeten worden, waardoor het verder van het kind af komt te staan;
- Het stopzetten van de subsidie is geen besparing omdat benodigde zorg alsnog door de
gemeente geleverd zal moeten worden; stopzetten kan zelfs kostenverhogend werken en de
kwaliteit van de zorg komt onder druk te staan.

Dekking van het amendement
- Voorgestelde bijstelling van het bezuinigingspakket vergt dat er een alternatieve bezuiniging
gevonden moet worden ter hoogte van 21.661 €.
Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als volgt te
wijzigen:
1. De bezuinigingen op Schoolmaatschappelijk werk ter hoogte van 21.661 € te
schrappen;
2. Het bedrag dat hiervoor ter dekking nodig is te minderen op het budget Jeugd
Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen
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