Overzicht openstaande moties en toezeggingen
Datum vergadering

Onderwerp

9-1-2018 (97) Motie GBO, GL, CDA, D66, CU RE
en PvdA over proactief beleid voor
de Overbetuwse jeugd.

Portefeuillehouder

Behandelend
ambtenaar
J. van Grootel

Actie/toezegging
1. Te onderzoeken in hoeverre het jeugd- en jongerenbeleid en het speelbeleid kan / moet
worden aangepast op de volgende punten en hiertoe voor 1 september 2018 een voorstel
aan de Raad te doen om:
- Specifieke situaties in de gemeente aanwijzen waar de huidige speelvoorzieningen niet
worden samengevoegd, maar waar kleine speelvoorzieningen blijven bestaan;
- Specifieke situaties aanwijzen waar het aanbeveling verdient om een hoger ambitieniveau
te streven dan ‘voldoen aan de landelijke norm’.
- Een beleid verder uitwerken waar ontwikkeling van 12+ plekken vormgegeven wordt met
jongeren in deze leeftijd;
- Een pilotproject hiervoor aanwijzen en financiële middelen vrij maken om de pilot op
gedegen wijze te kunnen uitvoeren;
- De inzet van jongerenwerkers weer meer preventief in plaats van curatief. Hiervoor
ophogen van de inzet van jongerenwerkers die met de jongeren in gesprek kunnen en
begeleiden en coachen van de jongeren om verantwoordelijkheid te dragen.
- In samenwerking met de scholen streven om inspectie en onderhoud van de openbare
speelplekken in gezamenlijkheid uit te voeren.
- Waar nodig een financieel plaatje te maken om bovenstaande voorstellen te realiseren
2. Een aanzet te doen om tot een integrale ‘Jeugdnota’ te komen. In het bijzonder:
- Op basis van gedegen interactie met een representatieve steekproef van de Overbetuwse
jeugd tot een concreet aantal onderwerpen te komen die in 2018 verder uitgewerkt zullen
worden;
- De verschillende notities / beleidsstukken die met jeugd te maken hebben te onderzoeken
om de onderlinge verhoudingen duidelijk(er) te krijgen;
3. Op basis van de onderzoeken en de opgedane ervaringen vanuit het jongerennetwerk in
o.a. Ede en Zwolle aan de raad een voorstel te doen voor het instellen van een
jongerenadvies/inspraakorgaan, en jongeren bij de opzet hiervan te betrekken

Afgehandeld in
kwartaal
Q2/Q3

3-7-2018 18-19) Motie M-17 van GL, PvdA en RE
CU over jeugdzorg kernteams.

E. Haanraaadts

1. Om per kernteam een gecertificeerde jeugdhulp professional toe te voegen.
2. De kernteams een centrale rol toe te bedelen in de preventieve jeugdzorg en hen
hiervoor ook de daarvoor benodigde bevoegdheden te geven.

Q2 2020

3-7-2018 Motie M 21 over doen wat nodig is RE

E. Haanraaadts

1. op het brede sociale domein zich optimaal in te spannen om tot een eenduidige toegang
voor onze inwoners te komen en daarbij ook echt tot oplossingen te komen waarbij de
leefwereld van de burger centraal staat en niet de systemen van waaruit gewerkt wordt.
2. Het College wordt ook gevraagd om na te denken over een manier waarop de raad
geïnformeerd kan worden over dilemma's, creatieve oplossingen en kansen. Niet de
budgetten en de regels moeten leidend zijn, maar de vraag wat mensen nodig hebben.

Q2 2020

En roept de Raad op om in februari 2019 te bezien wat nodig is om bovengenoemde
casuïstiek ‘op te lossen’ d.m.v. bespreking tijdens politieke avond

2-7-2019 19-17) Motie M-1 van VVD, CDA en RE
GL over budget Sociaal Domein.

E. Haanraaadts

1. Zich in te spannen om het rijksbudget voor het sociaal domein structureel te verhogen.
2. De raad een overzicht van technisch en juridisch mogelijke maatregelen te verstrekken
die tezamen tenminste waarborgen dat de taken op het sociaal domein voor het einde van
deze raadsperiode uit kunnen worden gevoerd binnen de bijdrage daarvoor vanuit het rijk,
zodat we als raad een afweging kunnen maken.
3. Per maatregel aan te geven wat de te verwachten besparing incidenteel en structureel
naar verwachting is én per maatregel aan te geven wat de (maatschappelijke) effecten
incidenteel en structureel naar verwachting zullen zijn.

Q2 2020

Afgehandeld?

Raad is
geinformeerd?

Bijzonderheden
1. - 2 - Kleine speelvoorzieningen zijn in de uitvoeringstrajecten alleen naar
groenplekken omgeturnd nadat er met bewoners overeen was gekomen dat
budgetten elders beter besteed zouden zijn, Als bewoners kleine plekken
willen behouden en er zelfwerkzaamheid in willen investeren, blijven deze
plekken bestaan. -Op weg naar een nieuwe speelnota die in 2021 bij de raad
ligt, voorzien we dat we met een digitale onderzoekstool) die ook door
gemeente Lingewaard is ingezet voor hun speelnota) een heel goed beeld
gaan krijgen van de kwaliteitswaardering en wensen van verschiillende
doelgroepen, waaronder onze jongeren. Omdat de tool gebruik, beleving en
motivering meet over de hele openbare ruimte, krijgen we een goed beeld
over welke infomele ontmoetingsplekken er in elke kern zijn, gebruikt
worden, gewaardeerd worden of juist nog missen. Die resultaten zijn het
praatstuk bij elk volgend speelplekproject. - 2020 ronden we de
meerjarenuitvoeringsplanning van het speelbeleid af. In de evaluatie ervan
kunnen we aantonen dat de situatie voor jongerenplekken rond 2010 nog
heel veel te wensen overliet, maar dat veel van de beleidsvoornemens in de
tien jaar behaald zijn geworden. Samenwerking met jongeren, jongerenwerk,
dorpsraden/wijkplatforms en veiligheid heeft daarvoor aan de basis gelegen.
In 2019 zijn we jongeren uit Heteren en Elst als pilot heel actief gaan
betrekken bij het vormgeven van hun ontmoetingsplekken in een apart
samenwerkingsproject met jongerenwerk, VO instellingen en hun
leerlingraden en in Heteren met de dorpsraad. 4. In 2020 ronden we de
meerjarenuitvoeringsplanning van het speelbeleid af. In de evaluatie ervan
kunnen we aantonen dat de situatie voor jongerenplekken rond 2010 nog
heel veel te wensen overliet, maar dat veel van de beleidsvoornemens in de
tien jaar behaald zijn geworden. Samenwerking met jongeren, jongerenwerk,
dorpsraden/wijkplatforms en veiligheid heeft daarvoor aan de basis gelegen.
In
zijnjeugdzorg
we jongeren
uit Heteren
Elstwat
als pilot
actief gaan
de2019
moties
kernteams,
overen
doen
nodigheel
is, budget
sociaal
betrekken
het vormgeven
van hun ontmoetingsplekken
een apartVoor
domein enbij
minder
uitval jeugdhulptrajecten
worden sameninopgepakt.
samenwerkingsproject
met
jongerenwerk,
VO
instellingen
en
hun
de zomer
leerlingraden
en in Heteren met
de dorpsraad.
-Gestaag
komt
er een uitvoeringsnota
Overbetuwe
Samen.
Hierin ontwikkelen
worden de vier
jongeren
zelf hun 12+ chillplekken. Op basis van een lokaal onderzoek in
moties
meegenomen.
pilotkernen Elst en Heteren zijn in 2019/2020 opverzoek van en in
samenwerking
met jongeren
zes over
(3/3)doen
chillplekken
aangepakt.
Elst is door
de
moties jeugdzorg
kernteams,
wat nodig
is, budgetInsociaal
de leerlingraden
van
Lyceum
en Westeraam samen
wat waarVoor
het
domein
en minder
uitval
jeugdhulptrajecten
wordenbesloten
samen opgepakt.
beste
zou
passen.
In
Heteren
was
de
lokale
jongerenraad
daarvoor
de zomer
betreokken.
Realisatie
van
alle
plannen
is
door
het
samenscholingsverbod
komt er een uitvoeringsnota Overbetuwe Samen. Hierin worden de vier
uitgesteld
tot zo snel als het wel verantwoord is. Als de coronamaatregelen
moties meegenomen.
het toestaan volgt een volgende inventarisatie & realisatieronde in Zetten
nog in 2020. Zelfwerkzaamheid in de vorm van mobiele items als sportieve
banken of betonnen zitelementen en of containers 'pimpen' is onderdeel van
dit proces. 2.in plaats van een integrale jeugdnota komt er een beleidsnota
sociaal domein in 2020

de moties jeugdzorg kernteams, over doen wat nodig is, budget sociaal
domein en minder uitval jeugdhulptrajecten worden samen opgepakt. Voor
de zomer
komt er een uitvoeringsnota Overbetuwe Samen. Hierin worden de vier
moties meegenomen.

3-9-2019

RE

M. Kemp

Q3-2020
verzoekt het college om:
gelijktijdig met de begroting 2020 met een concreet voorstel te komen om de uitval in
jeugdtrajecten terug te dringen en daartoe ook verder in gesprek te gaan met de huisartsen,
om (waar mogelijk) samen met hen doelmatiger te verwijzen én om in samenwerking met
hen en andere betrokkenen de uitval aan te pakken.

De moties jeugdzorg kernteams, over doen wat nodig is, budget sociaal
domein en minder uitval jeugdhulptrajecten worden samen opgepakt. Voor
de zomer komt er een uitvoeringsnota Overbetuwe Samen. Hierin worden de
vier moties meegenomen. 4/6 Heb eerder aangegeven dat ik hier pas wat
mee kan doen als ik weet waarom er uitval is.

RE

E. Haanraaadts

In het eerste kwartaal van 2020 zal meer informatie richting raad komen over de
ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein

Q2 2020

Toegezegd is dat er voor de zomer een uitvoeringsplan Overbetuwe Samen
komt, dit is nog steeds de planning.

RE

S. Markusse

Verzoekt het college om:

Q2 2020

(19-34) Motie BOB, GL, D66 en
PvdA over minder uitval
jeugdhulptrajecten

5-11-2019 Sociaal domein

12-11-2019 Motie over vaccinatiegraad

- Zich maximaal in te spannen om de vaccinatiegraad in de gemeente Overbetuwe terug te
brengen tot minimaal 95%, met de ambitie hoger uit te komen.
- Hiertoe, samen met de ketenpartners, een plan van aanpak op te stellen en de raad
hierover voor 1 juni 2020 te informeren.
-In het plan van aanpak o.a. de volgende zaken mee te nemen: het wegnemen van evt.
praktische belemmeringen en het verbeteren van de kennis over vaccinatie bij ouders en
professionals.
-Het huidige vaccinatieprogramma te analyseren.

4-2-2020 Motie GL signaal aan minister

RE

Q3 2020
S. Markusse (checken Verzoekt het college:
of Sjaan dit oppakt)
1. In overleg te treden met de wethouders uit de regio om gezamenlijk actie te ondernemen
richting de minister
2. De minister te vragen op korte termijn de invoering van het abonnementstarief te
evalueren wat betreft de extra financiële druk;
3. De (on)mogelijkheden die de gemeente daadwerkelijk heeft om op de uitgaven te kunnen
sturen aan te geven aan de minister
4. De minister te vragen om de extra uitvoeringskosten van de nieuwe meldcode voor
gemeenten op korte termijn te evalueren
5. De minister te vragen om tijdelijk meer middelen beschikbaar te stellen, in ieder geval tot
de evaluatie is afgerond voor gemeenten om de transformatie succesvol te doen verlopen
en daarbij geen criterium te stellen dat het moet gaan om een meerjarig tekort, aangezien
het gaat om een recente eenmalig opgelegde maatregelen door het Rijk zonder afdoende
financiële compensatie;
6. De minister te verzoeken op basis van de uitkomsten van de monitoring structurele
financiële maatregelen te treffen ter compensatie van de hogere kosten waarmee de
gemeenten door maatregelen van het Rijk mee geconfronteerd worden

ja

presentatie op 4
febr 2020

9-1-2018 T20 Jongeren
advies/inspraakorgaan

RE

J. van Grootel

Het college zal voor de kadernota 2019 met een voorstel komen over het instellen van een
jongerenadvies/inspraakorgaan.

Q2/Q3

Vraag D66: s.v.z.Middels een informatiememo 18inf00039 is de raad in
maart 2018 op de hoogte gesteld van het proces op tot een vorm van
structurele jongerenparticipatie te komen. Het college zou in de kadernota
van 2019 met een voorstel komen. Dat heeft het college gedaan via een PNL
(punt 54 in de kadernota 2019) voor 48.193 euro die vanaf 2020 structureel
ingezet wordt voor het opzetten van een jongerenparticipatie raad. Voor
2021 worden er ook aanvullende middelen beschikbaar gesteld maar die
staan als PM. Omdat deze middelen pas in 2020 beschikbaar worden zijn wij
nu nog aan het verkennen hoe en door wie de jongerenadviesraad het beste
voorgegeven kan worden -Middels een informatiememo 18inf00039 is de
raad in maart 2018 op de hoogte gesteld van het proces op tot een vorm van
structurele jongerenparticipatie te komen. Het college zou in de kadernota
van 2019 met een voorstel komen. Dat heeft het college gedaan via een PNL
(punt 54 in de kadernota 2019) voor 48.193 euro die vanaf 2020 structureel
ingezet wordt voor het opzetten van een jongerenparticipatie raad. Er zijn
contacten gelegd, onderhouden en uitgebreid met ouders, buurtbewoners
en andere betrokkenen, en met netwerkpartners; Forte maakt in 2020 start
op basis van de activiteiten die jongerenwerk in zijn plan heeft genoemd. De
ervaringen hiermee gebruiken om tot een goed plan van aanpak te komen
waar duidelijk wordt wat het doel en gewenste resultaat is van de inzet. In
2020 is daar max 33,000 voor beschikbaar. Voor 2021 worden er ook
aanvullende middelen beschikbaar gesteld maar die staan als PM.

