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Vraag

Incidentele bijdrage ondersteuning
naleving controle corona toegangsbewijzen;
(Hoe) zijn de ondernemers die aanspraak kunnen maken op deze regeling hiervan op de hoogte gebracht?
Wordt er door ondernemers aanspraak gemaakt op deze middelen en
waarvoor?
Wat is de gedachte achter de 50/50
verdeling over de horecabedrijven en
algemeen nut organisaties?

Antwoord

Ondernemers zijn per brief geïnformeerd. Ondernemers kunnen aanspraak maken op
een vergoeding voor de kosten die zij maken voor de CTB-controles die zij moeten
uitvoeren. Er zijn vanuit de ondernemers 2 aanvragen binnen en 11 aanvraagformulieren aangevraagd (peildatum 1 december)
Er is een 50/50 verdeling over de beide sectoren, om de subsidiemogelijkheid voor
beide groepen aan te bieden en te voorkomen dat de ene groep de andere overschaduwt.

2

4

Onderwijsachterstandenbeleid; Wat
gaan we doen met de € 45.000 extra
middelen die we van het rijk hebben
ontvangen?

Het Rijk hanteert een rekensystematiek om het macrobudget onder gemeenten te
verdelen. Het is dus geen extra geld, maar de uitkomst van de rekensystematiek. We
krijgen deze middelen om onze wettelijke taak op grond van de artikelen 165 t/m
168a Wet op het Primair Onderwijs uit te voeren. Het betreft hier onder meer activiteiten voor kinderen met een grote taalachterstand, voor- en vroegschoolse educatie.
Op deze middelen rust een terugbetalingsverplichting.

3

4

Nationaal programma onderwijs; wat
gaan we doen met de €82.295 aan
extra middelen die we van het rijk
hebben ontvangen?

Zie het antwoord op vraag 4.
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Vraag

Antwoord

Nationaal programma onderwijs gemeenten.

Alle gemeenten ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs incidentele middelen. Het bedrag per gemeente is gebaseerd op het aantal leerlingen in het primair en
voortgezet onderwijs en de onderwijsscore van de gemeente. Het betreft een specifieke uitkering met een terugbetalingsverplichting. De besteding van de middelen
moet voldoen aan de regeling van de Rijksoverheid.

Er is een budget van € 395.000 beschikbaar voor de periode 1-7-21 tot
31-7-23. Focus ligt op het sociaal
welbevinden van kinderen.
Wordt dit bedrag geoormerkt?
Waar ligt de coördinatie ( inhoudelijk
en financieel) van deze regeling?
Hoe kan er aanspraak gemaakt worden op deze regeling?
Wie of welke instantie is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van deze
middelen?
Ligt er een rol voor het Sociaal Team
en de POH?
Mountainbike pad;
welke progressie is er inmiddels al wel
gemaakt met realisatie van een aangesloten MTB-route?

We zijn met onze lokale onderwijspartners in gesprek over hoe we deze middelen
precies gaan inzetten. De gemeentelijke middelen zijn aanvullend op het geld dat
scholen ontvangen. Daarom sluiten onze interventies aan bij de schoolprogramma’s.
Welke partijen betrokken zijn bij de realisatie van de interventies komt in een bestedingsplan. Begin 2022 ontvangt uw raad dit plan ter kennisgeving.
De gemeente verantwoordt de besteding van de middelen aan het Rijk via de SiSasystematiek.

Er heeft overleg plaatsgevonden met de fietsverenigingen in de regio over het plan.
Ook met de regiogemeenten is overlegd over de aansluiting van ‘hun’ deel op de route, zodat uiteindelijk een aaneengesloten route in Maas en Waal gerealiseerd wordt.
Druten heeft geld gereserveerd voor de aanleg van een route, dat geldt niet voor de
andere gemeenten (West Maas en Waal, Beuningen en Wijchen). Mogelijk wordt dit
pas bij het opstellen van de nieuwe collegeprogramma’s meegenomen.
Voor het ‘Drutense’ deel van de route wordt op dit moment op basis van een voorlopig ontwerp bekeken wat nodig is om te komen tot realisatie van de route. Met de
Provincie Gelderland wordt overlegd over cofinanciering. Het streven is om in het eerste half jaar van 2022 te starten met de aanleg.
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WMO. We verwachten dat we de groei
komend jaar kunnen bijsturen, maar
stellen wel voor om het budget structureel met € 315.000 op te hogen. Dit
lijkt een tegenstrijdige boodschap.
Graag nadere toelichting.

Als we onze begroting vergelijken met die van de regiogemeenten, begroten we te
laag. Onze kosten op de meeste Wmo onderdelen zijn hetzelfde als die voor de andere gemeenten. Maar omdat we de begroting afgelopen jaren enkel incidenteel bijstelden, komen we ieder jaar tekort. Hiervoor stellen we nu dus een structurele verhoging voor waardoor de begroting past bij de huidige realisatie. Daarnaast blijven we
wel kritisch kijken naar onze uitgaven. De kosten voor bijvoorbeeld specialistische
begeleiding zijn relatief hoger dan bij de andere gemeenten. We gaan hier het komende jaar, samen met het Sociaal Team, op sturen.
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Financiële compensatie jeugd; Aanpak
problemen jeugdzorg wordt doorgeschoven naar 2022. Waarom vind er
nu nog niets op dit (belangrijke) thema plaats?

Landelijk wordt momenteel gewerkt aan de hervormingsagenda Jeugd, onder leiding
van de VNG en Rijksoverheid. Deze agenda moet 1 januari 2022 gereed zijn en zal
een pakket aan maatregelen bevatten waar gemeenten mee aan de slag moeten
gaan om meer grip te krijgen op de uitvoering van de Jeugdwet: zowel in kwaliteit als
in betaalbaarheid, het jeugdstelsel is in zijn huidige vorm niet toereikend en financieel
niet houdbaar. Met de huidige inzet van de blokhuismiddelen bereiden we ons als regio al voorop de grote opgave die in de hervormingsagenda naar verwachting verplichtend zal worden opgelegd. Veel vraagt om goede voorbereiding voor de inrichting. De taken vanuit de overheid komen boven op de taken die de overheid al
aan de gemeenten vragen. Dit maakt dat het grootste deel van de kosten pas in 2022
gaan vallen.
Ook in 2021 zetten wij al in op:
- het ondersteunen het Overleg Passende Hulp in de regio met een klein team
van GGZ-professionals bij complexe GGZ problematiek. Ook ons Sociaal Team
kan hiervan gebruik maken. We maken in 2021 hiermee al een start.
- het verstevigen van de succesvolle inzet van de POH-Jeugd op het onderdeel
GGZ. Dit doen we door de uren van de gz-psychoog uit te breiden. We voorkomen hiermee dat voor pre-diagnostiek, of korte interventies we niet hoeven
door te verwijzen naar de ggz.
- Er worden landelijke eisen ontwikkeld voor de wijze waarop wij als regio de
wachttijden specialistische jeugdhulp moeten monitoren. We willen de monitor
inrichten om te kunnen gebruiken als kwaliteitskompas. We maakten hiermee
in 2021 al een start.
- Verbeteren instroom, doorstroom en uitstroom specialistische GGZ. Dit is de
kern van de blokhuismiddelen. We geven het ROB de opdracht dit op te pakken, ondersteund door een landelijke expert. Met deze tijdelijke impuls zetten
we een werkwijze neer waar we na 2022 mee verder kunnen met als uiteindelijk beoogd resultaat dat kinderen niet langer behandeld worden door specialisten als nodig.

