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3.4 Jeugd, onderwijs en sport

Toelichting op de foto:
Opening uitbreiding rugby-veld van RFC Gouda door wethouder Michiel Bunnik.
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3.4.1 Wat heeft Gouda bereikt?

3.4.2 Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te
rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van een voorgeschreven set
beleidsindicatoren, die (ook) gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op de website staan alleen de actuele
waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de waarden uit de Goudse
programmabegroting 2018-2021 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen
gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Gouda betreurt het dat de
kengetallen veelal niet van recente datum zijn en vaak onvoldoende aansluiten bij wat de gemeente zelf wil bereiken.
Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Deze zijn in dit
programma te vinden onder het kopje "Wat heeft de gemeente ervoor gedaan".
Nr. Indicator

Meeteenheid

1

% van alle jongeren tot 18 jaar

2

3

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren met jeugdbescherming

%

%

Periode

Gouda

Nederland

2016

10,6

10,7

eerste halfjaar
2018

8,7

9,2

2016

0,7

0,5

eerste halfjaar
2018

0,5

0,3

2016

1,4

1,2

eerste halfjaar
2018

1,2

1

4

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

2,24

1,45

5

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + %
MBO) %

2014

2,1

2

2016

1,8

2

6

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

0,27

2,01

2017

0,99

1,81

7

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

58,54

26,88

2017

56,07

26,55

8

% Niet-sporters (% t.o.v. inwoners
totaal)

%

2014

51,2

49,9

2016

50,4

48,7

Toelichting bij absoluut en relatief verzuim
De Goudse pro-actieve aanpak bij schoolverzuim is erop gericht dat scholen vroegtijdig contact opnemen met bureau
leerlingzaken. Scholen worden in onze aanpak nadrukkelijk ook gevraagd om elk verzuim actief te melden. Vervolgens
wordt elke melding onderzocht en opgepakt. Deze pro-actieve aanpak kan een verklaring zijn van het hoger aantal
meldingen per 1.000 leerlingen dan het landelijke gemiddelde.
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Nr. Indicator

Toelichting

1

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte
van alle jongeren (12-22 jaar).

3

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van
alle jongeren tot 18 jaar.

4

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

5

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO +
MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen
zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat
voor schooljaar "2017/2018".

6

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft.
5-18 jaar.
De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017"
staat voor schooljaar "2016/2017".

7

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd
afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017"
staat voor schooljaar "2016/2017".

8

% Niet-sporters (% t.o.v. inwoners totaal) Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van
19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

3.4.3 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
Jeugd en onderwijs
Optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren
Jeugd en jongerenwerk
Voor de jeugd in Gouda is er een veelzijdig aanbod aan activiteiten gericht op welzijn en ontwikkeling. Een belangrijk deel
daarvan heeft een preventieve werking. De gemeente stuurt op samenwerking, collectivering en gerichte inzet door
subsidiepartners zoals de Brede School, GGD, MEE, Kwadraad, Sport.Gouda. Dat gebeurt bij voorkeur in samenwerking
met de scholen.
Specifiek voor risicojeugd wordt jongerenwerk ingezet, uitgevoerd door Stichting Jong. Zij heeft de opdracht vroegtijdig
signalen van overlast gevend en pre-crimineel gedrag waar te nemen, te duiden en activiteiten te ontwikkelen in de wijken
gericht op ombuiging van overlast naar een positieve bijdrage aan de wijk en positieve ontwikkeling van de jeugdigen zelf.
Hierin werken ze samen met o.a. Brede School, Sport.Gouda, politie, JPT en scholen.
Kinderopvang
Op 1 januari 2018 is de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang en de Wet harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk in werking getreden. Met de laatste wet is de financiële toegankelijkheid van peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang voor werkende ouders gelijkgeschakeld. Doel is dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen
gaan. Ook de kwaliteit van peuteropvang (voormalig peuterspeelzaalwerk) en kinderopvang is gelijkgeschakeld. In 2018 is
de overgang van oud naar nieuw goed verlopen. Alle peuterspeelzalen zijn kinderdagverblijf geworden en voldoen aan de
bijbehorende kwaliteitseisen wat is gecontroleerd door de GGD.
Onderwijs achterstandenbeleid
Het lokaal onderwijsachterstandenbeleid wordt in samenwerking met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties, de
Brede School en de Weekendschool uitgevoerd in de vorm van voorschoolse educatie op de peuteropvang, schakelklassen
in het primair onderwijs en stadsbrede activiteiten door de Brede School en de Weekendschool. Vanaf 2020 moet de
voorschoolse educatie worden uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. De rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid is
daartoe verhoogd. In 2018 konden kinderopvangorganisaties subsidie aanvragen om pilots met 16 uur VVE te draaien. Het
onderwijsachterstandenbeleid is in 2018 herijkt, dit proces zal in 2019 worden afgerond.
Aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp
Voor de aansluiting van passend onderwijs en jeugdhulp wordt er zowel regionaal als lokaal overleg gevoerd met het
onderwijs. In 2018 zijn, met instemming van de gemeenten, de ondersteuningsplannen passend onderwijs vastgesteld.
Hierin geven de samenwerkingsverbanden aan, welke ondersteuning de aangesloten scholen bieden en wat daarvoor
regionaal wordt ingezet.
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In de zomer is gestart met een aantal regionale projecten waar Gouda de trekker in is samen met een vertegenwoordiging
vanuit de samenwerkingsverbanden. Thema’s zijn de samenwerking tussen school en lokaal team, de inzet van jeugdhulp
in het speciaal onderwijs en onderwijs voor kinderen met een grote zorgbehoefte (leerrecht). Dit sluit nauw aan op de
laatste ontwikkelingen op landelijk niveau. Het regionale project Jeugdhulp op school voor het voortgezet onderwijs is in
2018 gecontinueerd. Op basis van een evaluatie is regionaal besloten tot verlenging tot de zomer 2020.
Ten slotte is er samen met de samenwerkingsverbanden in oktober 2018 een regionale bijeenkomst georganiseerd. Focus
lag op het versterken van de samenwerking tussen de scholen en de lokale teams. In 2019 wordt dit vervolgd met Goudse
sessies.
Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten
Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (vsv) is al jaren een belangrijke prioriteit in het Nederlandse en Goudse beleid.
Vanuit de gedachte dat vsv’ers gemiddeld een lager welzijn hebben, een lager inkomen en een kleinere kans op het vinden
van een baan dan jongeren die hun startkwalificatie behalen (minimaal HAVO, VWO of MBO niveau 2).
Landelijk, regionaal en ook in Gouda stijgt het aantal vsv’ers van het schooljaar 2017-2018, na een lange periode van
daling. Gouda zit met 2,04% vsv boven het landelijke gemiddelde van 1,89% .
De stijging van vsv in de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt-regio (RMC) en Gouda is deels te verklaren door ‘groenpluk’:
jongeren stoppen met hun opleiding om te gaan werken. Met een nieuwe maatregel verkent het RMC de oorzaken en werkt
met betrokken partijen (jongeren, werkgevers en opleiding) aan oplossingen. Deze nieuwe maatregel geeft aan hoe de rol
van RMC de laatste jaren verschuift van het voorkomen van vsv en terugleiden naar onderwijs, naar een verbrede aanpak.
Hierbij werken vertegenwoordigers uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeidsmarkt samen om jongeren voor te bereiden op
zelfstandige deelname aan de maatschappij (zoals behalen van een startkwalificatie, ondersteuning naar werk of een
zorgtraject). Daarom benadrukt het RMC ‘het verhaal achter de cijfers’. Door deze outreachende aanpak heeft het RMC
jongeren goed in beeld, kennen hun situatie en kunnen op maat aan oplossingen werken.
Dossiertoets jeugd
Het Sociaal Team 0-100+ kan voor jeugdigen een advies uitbrengen voor verwijzing naar een jeugdhulpaanbieder voor alle
diensten die zijn ingekocht door de regio Midden-Holland. Het advies dient onderbouwd te zijn conform de richtlijnen die
hiervoor zijn opgenomen in de verordening Jeugdhulp en Wmo. De afdeling Zorg en Welzijn toetst vanaf 2018 deze
aanvragen zowel inhoudelijk als procedureel. Per jaar worden er gemiddeld 1500 aanvragen (gemiddelde van 2015, 2016
en 2017) voor unieke maatwerkvoorzieningen voor jeugdigen verwerkt waarbij het Sociaal Team de verwijzer is. Gedurende
2018 zijn alle adviezen getoetst. Naar aanleiding van deze toets is gewerkt aan verbetering van de inhoudelijke kwaliteit
van de aanvragen via het sociaal team en aan de procedure die vanuit de verordening gevolgd wordt. Door inzet op de
toets is de samenwerking met het sociaal team verbetert, wordt er scherper en breder gekeken naar wat er nodig is bij de
hulpvraag van de gezinnen en wordt er gestuurd op het werken middels de inkoopafspraken zoals deze zijn gemaakt.
Tevens zien we dat deze stappen ook financieel gunstig uitpakken. Deze verbeterende lijn en daarmee de toets wordt in
2019 voortgezet.
Handhaven vangnet
Goudse Preventieteam
Omdat er in Gouda ook jonge kinderen opgroeien in (de buurt van) criminele gezins- of familieverbanden is het van belang
om alert te zijn op de eerste risicosignalen en dan klaar te staan met een adequaat hulpaanbod. Een instrument als het
Preventief Interventie Team (PIT) voorziet hierin. Op verzoek van het college en de gemeenteraad is er gewerkt aan een
verkenning naar de invoering van deze brede preventieve maatregel. Naar aanleiding van deze verkenning is besloten te
starten met een kleinschalige pilot. Hiertoe zijn in 2018 voorbereidingen getroffen die vooral gericht waren op afstemming
met scholen en partners in de stad. Dat was een intensief proces en met resultaat: er zijn 3 scholen die mee willen werken,
er is een zorgaanbieder die de pilot wil uitvoeren en zijn er afspraken met sociaal team en zorgaanbieders over aansluiting
bij lopende initiatieven op basisscholen. Het Goudse preventie-team (GPT) kan nu van start gaan.
Aanpak huiselijk geweld
In 2018 heeft een (ambtelijke) werkgroep van gemeenten in Hollands Midden een regiovisie voor de periode 2019-2023
uitgewerkt.
Deze gaat uit van dezelfde drie actielijnen als het Nationaal Meerjarenprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis (van de
ministeries VWS, V&J en de VNG):
1. Eerder en beter in beeld;
2. Stoppen en duurzaam oplossen;
3. Aandacht voor specifieke groepen (zoals ouderen, eergerelateerd geweld en complexe scheidingen).
Door met regiogemeenten gezamenlijk op te trekken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, kunnen we
naar verwachting effectief en efficiënt werken aan de opgaven die voorliggen en invulling geven aan het
opdrachtgeverschap voor regionaal werkende partners, zoals Veilig Thuis en het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).
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Jeugdbeschermingstafel
Sinds 2015 is de toeleiding van kinderen en jongeren naar de Raad voor de Kinderbescherming geregeld door middel van
de Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland. In 2018 is, net als in 2016 een evaluatie uitgevoerd onder professionals over
de jeugdbeschermingstafel. De beoordeling was wederom positief, professionals zijn beter bekend met de werkwijze, zijn
tevreden over bereikbaarheid en de afspraken met betrekking tot de gezinnen worden gemaakt. Ook de tevredenheid van
ouders blijft hoog. Er is een monitorsysteem opgezet dat inzicht geeft in het proces voor en na de tafel en daarnaast inzicht
geeft in de problematiek die aan de Jeugdbeschermingstafel gemeld wordt. Dit systeem wordt in 2019 verder
doorontwikkeld.
Aansluiting gedwongen kader
De gemeente stuurt aan op een logische en soepele aansluiting van het vrijwillige en gedwongen kader onder andere door
het stimuleren van samenwerking tussen gecertificeerde instellingen en Sociaal Teams. In 2018 zijn hiertoe medewerkers
van de gecertificeerde instellingen voor een aantal vaste uren per week toegevoegd aan de sociale teams. Zij
ondersteunen de sociaal teams onder andere in het beoordelen van de veiligheid in gezinnen.
Onderwijshuisvesting
De gemeente heeft de wettelijke taak scholen van adequate huisvesting te voorzien. De manier waarop de gemeente deze
taak invult is vastgelegd in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. De uitvoering van beleid vindt plaats binnen de
kaders van de Verordening Voorzieningen in de huisvesting onderwijs.
Een deel van de schoolgebouwen is aan het eind van hun levensduur en voldoet zowel functioneel als technisch niet meer
aan de eisen van deze tijd. Samen met de schoolbesturen en een extern adviesbureau is een integraal huisvestingsplan
(IHP) opgeleverd voor de komende vijftien jaar. Op basis van gezamenlijke uitgangspunten en een quickscan van
gebouwen zijn verschillende scenario’s voor herschikking, nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen uitgewerkt. Verder
is gewerkt aan opbrengsten uit vrijvallende locaties en de meerkosten van energieneutrale schoolgebouwen. Het IHP is in
maart afgerond en aan de raad aangeboden. Besluitvorming is voorzien in 2019.
De Regenboogschool, een school voor speciaal onderwijs, is verzelfstandigd en tijdelijk ondergebracht op twee locaties. De
definitieve huisvesting van de school maakt onderdeel uit van het IHP.
Het schoolgebouw van het Kespercollege, een school voor speciaal voortgezet onderwijs, heeft twee verbouwingen
ondergaan om het groeiend aantal leerlingen op te kunnen vangen. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft
toenemen. In het IHP is voorzien in uitbreiding van het gebouw op eigen terrein. De tijdelijke school in Westergouwe is
uitgebreid met zes lokalen. De capaciteit van de school is hiermee voldoende om de periode tot de bouw van een
permanente school te overbruggen.
Het Driestar College heeft het gebouw aan de Clematislaan inmiddels verlaten en de huisvesting op eigen terrein
uitgebreid. Het gebouw Clematislaan is bestemd voor de huisvesting van de (v)so De Ark samen met het kinderdagcentrum
Bloemendaal van Gemiva. Een ophoging van het budget was eerder noodzakelijk vanuit het ontwerp voor de renovatie en
verbouwing.
De verkoop van het Weeshuiscomplex is inmiddels een feit. In de plannen blijft er geen ruimte beschikbaar in het
voormalige streekarchiefgebouw voor de Casimirschool. Dit betekent dat de Casimirschool in 2018 moest verhuizen. Het
schoolgebouw aan de Herpstraat 1 is inmiddels opgeknapt en door de school als dependance in gebruik genomen. De
definitieve huisvestingsoplossing voor de Casimirschool is onderdeel van het IHP.
Voor diverse wettelijke taken is een investeringskrediet opgenomen in het Programma 2019, bijvoorbeeld voor nieuwe
leermiddelen bij het starten van een nieuwe groep in het basisonderwijs en een bouwkundige aanpassing aan een
schoolgebouw.
Sport
2018 was het eerste volledige jaar van de uitvoering van de in 2017 vastgestelde Nota Sport en Bewegen in Gouda 2022.
In het kader van het speerpunt Sport en Sociaal Domein is in 2018 de subsidieregeling Sportimpuls aangescherpt en
verlengd tot de zomer van 2020. In 2018 maakten dertien verenigingen en/of andere organisaties gebruik van de regeling
waardoor diverse nieuwe activiteiten voor kwetsbare doelgroepen ontstonden. In september organiseerde Sport.Gouda in
dit kader een zeer goed bezocht sportcongres over sport en het sociaal domein.
Voor een toekomstbestendig voorzieningenaanbod kwam een extra bedrag van twee miljoen euro beschikbaar voor de
periode tot en met 2022. Met dat bedrag kan een groter deel van het achterstallig onderhoud uitgevoerd worden.
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In 2018 werd een van de velden van voetbalclub Jodan Boys gerenoveerd en kreeg de rugbyclub de beschikking over een
extra (mini)veld. Ook werd gestart met de voorbereidingen van de bouw van de tijdelijke sporthal op de Tobbelocatie en
werd het besluit genomen om het hoofdveld van Olympia in 2019 te gaan vervangen door kunstgras waardoor de capaciteit
van de vereniging sterk vergroot wordt.
In de plannen voor de nieuwe wijk Westergouwe werd verkend welke sport- en beweegvoorzieningen daar nodig zijn zoals
een binnensportaccommodatie, een multifunctioneel sportveld en genoeg gelegenheid in de openbare ruimte om in
beweging te komen.
In 2018 werd ook de vitaliteitsscan uitgevoerd onder sportverenigingen. De resultaten zijn begin 2019 beschikbaar.
Er werden vijf Goudse sportpenningen uitgereikt aan sporters die bijzondere prestaties geleverd hebben.
Ten slotte werd verder invulling gegeven aan de verzakelijking van de relatie met Sport.Gouda. Zo werden de
overlegvormen strakker geregeld en is de per 1 januari 2018 geldende nieuwe dienstverleningsovereenkomst de leidraad
geworden volgens welke we met elkaar samenwerken.
Omschrijving indicator

Streefwaarde (indien van toepassing)

Resultaat

Aantal inwoners dat minstens 30 minuten per
dag beweegt

Hoger dan landelijk gemiddelde (63%)

Gerealiseerd: 63-66% (bandbreedte uit
onderzoek GGD HM 2016)

Aantal kinderen dat 5 dagen per week 60
minuten per dag beweegt

Landelijk gemiddelde (4 t/m 12 jaar: 23% en
12 t/m 17 jaar: 26%)

11 - 17 jaar: 16% (kerncijfers
jongerenpeiling GGD MH 2013)

3.4.4 Verbonden partijen
Verbonden partijen

Doel

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling
Midden-Holland
van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen,
de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de
bevoordeling van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.
Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt,
beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands
Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de
effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Sport.Gouda

Sport.Gouda B.V. heeft als doel:
het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van de sportaccommodaties in
Gouda ten behoeve van de sportbeoefening en vrije tijdsbesteding van de inwoners van de
Gouda en de regio; het ontwikkelen en verzorgen van sport- en activiteitenprogramma’s ten
behoeve van de inwoners van de Gouda en de regio.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland
Goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden in de nabijheid van de stad bevorderen bewegen en verbeteren daarmee
een actieve en gezonde samenleving. De Goudse Hout en de Reeuwijkse Hout zijn nu al bijvoorbeeld gebieden waar veel
gewandeld, hard gelopen, gefietst, en gesport (bootcamp) wordt.
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
Voor gezondheidsbevordering in het onderwijs wordt de Gezonde School methode gehanteerd: vraaggericht, integraal,
structureel en in samenwerking met de sociale omgeving. Tevens wordt geadviseerd en ingezet met interventies voor beleid
en regelgeving, gezondheidseducatie, schoolomgeving en (vroeg)signalering. Voor de kinderopvang kan hetzelfde
uitgangspunt worden gehanteerd, maar dit staat om budgettaire redenen v.w.b. de uitvoering nog in de kinderschoenen.
Samenwerking tussen JGZ-verpleegkundigen en adviseurs gezondheidsbevordering optimaliseert de advisering en
ondersteuning aan het onderwijs doordat individugerichte begeleiding en mogelijkheden voor collectieve aanpak in
samenhang worden gebracht. De effectiviteit wordt nog verder vergroot als het gedachtegoed ook breder en in samenhang
in de wijk wordt uitgedragen. Wijkgericht werken wordt steeds vaker ingezet vanuit Gezondheidsbevordering.
De politie is via zorgmeldingen bij Veilig Thuis, conform landelijke afspraken, hoofdleverancier van aanmeldingen bij het
Jeugd Preventieteam (JPT). De afname van aanmeldingen bij het JPT is evenredig over de gehele regio. De afname van
aanmeldingen bij het JPT is mogelijk (mede) het gevolg van de personele bezetting van de politie.
Dat het aantal aanmeldingen een afname in 2018 laat zien, heeft niet tot gevolg dat er minder werk ligt. Het merendeel van
de trajectbegeleiding wordt binnen drie maanden afgesloten. Een reden van soms langere doorlooptijden zijn de
bewerkelijke zaken, zoals zaken met crimogeen signaalgedrag, waar gedurende het traject blijkt dat er veel zorgvraag
onder zit.
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Veilig Thuis heeft zich in 2018 voorbereid op de aanpassing Wet meldcode, de radarfunctie en het nieuwe
Handelingsprotocol, die allen vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn geworden. De werkprocessen en diensten zijn
aangepast, een nieuw informatieprotocol (t.b.v. CBS-cijfers) is ontwikkeld, het registratiesysteem is doorontwikkeld en
medewerkers zijn getraind in de nieuwe werkwijze.
Per 1 mei 2018 is Veilig Thuis Hollands Midden met een spoedteam gestart. Veilig Thuis pakt een deel van de spoedzaken
die huiselijk geweld en kindermishandeling betreffen nu zelf op, voorheen stuurde Veilig Thuis in spoedgevallen het Crisis
Interventieteam (CIT) op pad om ter plaatse een snelle veiligheidsinschatting te maken. Het spoedteam van Veilig Thuis
bepaalt of er acuut acties nodig zijn en als dit het geval is, pakt CIT de casus op. In de regio wordt inzet gepleegd voor het
proces Wet Tijdelijk Huisverbod. Sindsdien zijn medewerkers van Veilig Thuis de procescoördinatoren in dit proces.
Sinds 2018 wordt bij de weging inzet gevraagd van het CIT om thuis of op het politiebureau mee te wegen als er
minderjarigen betrokken zijn. Ook is afgesproken dat al eerder in het proces de vrouwenopvang en andere organisaties die
gespecialiseerd zijn in het thema huiselijk geweld mee beoordelen welke partijen het beste ingezet kunnen worden.
Het totaal aantal meldingen is bij het Meldpunt Zorg en Overlast in de eerste helft van 2018 toegenomen ten opzichte van
2017. Het valt op dat de meldingen vanuit bijna alle soorten melders zijn toegenomen. Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft
geen invloed op het meldgedrag van de melders. Iedereen kan een melding doen en één van de melders is het Sociaal
Team. Het Sociaal Team meldt, volgens afspraak, bij het Meldpunt complexe zaken waarbij er is sprake is van zorgmijdend
gedrag en zaken die vastlopen.
Iedereen is in de gelegenheid om bij het Meldpunt complexe zaken te melden, waarbij er is sprake is van zorgmijdend
gedrag en zaken die vastlopen.
Het werk van het Meldpunt gaat vaak over het zorgen van een doorbraak in een situatie waar hulp is vastgelopen. Dit is
onderdeel van het werkproces en de vaardigheden van de meldpuntmedewerkers.
In 2018 is aandacht voor afspraken met de lokale teams over de lokale en de regionale inzet van bemoeizorg, gericht op
zorgmijders. Deze afspraken krijgen vorm vanuit het overleg bemoeizorg in de regio Midden-Holland. Gemeenten en GGD
nemen actief deel aan het overleg.
Sport.Gouda
2018 was het eerste jaar van de nieuwe DVO. Middels kwartaalrapportages wordt structureel gemonitord wat de voortgang
is van de uitvoering. Sport.Gouda zorgt voor een toekomstbestendig voorzieningenaanbod, zoals het Groenhovenbad,
gymzalen, sporthallen en sportvelden. In 2018 is gewerkt aan een planning om extra beschikbaar gestelde middelen voor
accommodatieonderhoud zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Tevens zijn de plannen voor de bouw van een
tijdelijke sporthal op de Tobbelocatie verder ontwikkeld.
Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening. Er zijn nieuwe beweegarrangementen ontwikkeld voor
kwetsbare doelgroepen, er zijn sportcafés en een sportsymposium georganiseerd en met een aantal verenigingen zijn
projecten in het kader van sport en sociaal domein opgestart. De subsidieregeling Sportimpuls is verlengd. Dit alles draagt
bij aan de beleidsdoelen van het programma Zorg (preventie en participatie) en van het programma Jeugd, onderwijs en
sport. In samenspraak met onder andere de VGSO (vertegenwoordiger sportverenigingen) wordt de mogelijkheid van het
op- en/of inrichten van een sportraad onderzocht, in samenhang met het opzetten van een klantenplatform. Hierin moet ook
het geluid van individuele sporters hoorbaar zijn.

3.4.5 Wat heeft het gekost?
3.4.5.1 Overzicht exploitatie
Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018 Begroting 2018 na
2e wijziging

Rekening 2018 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

Lasten
PG Jeugd

27.952

31.198

31.055

PG Onderwijs en educatie

14.993

14.446

14.251

195

8.424

8.633

8.389

244

51.369

54.277

53.694

582

PG Sport
Totaal lasten

144

Baten
PG Jeugd

-98

-2.263

-2.216

-47

PG Onderwijs en educatie

-4.226

-4.411

-4.567

156

PG Sport

-2.938

-3.020

-2.945

-76

Totaal baten

-7.262

-9.694

-9.728

34
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Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Saldo van baten en lasten

Begroting 2018 Begroting 2018 na
2e wijziging

Rekening 2018 Verschil rekening
t.o.v. begroting na
wijziging

44.107

44.583

43.967

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

616
0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.919

-3.199

-3.199

0

Gerealiseerd resultaat

41.188

41.384

40.768

616

3.4.5.2 Verschillenverklaring exploitatie
Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten V/N

I/S

Jeugd

144.000

V

Brede basis Jeugd (CJG en jongerenwerk): € 112.000 van het overschot zit bij
CJG en komt o.a. voort uit een lagere vaststelling over 2017 bij de RDOG. Het
budget voor diverse interventies (waaronder groepsvoorlichting JGZ en Triple P) is
dit jaar niet uitgeput. € 57.000 van het overschot zit bij het jongerenwerk, waar
onderuitnutting van personele inzet is geweest.

169.000

V

I

Jeugd- en jongerenwerk: Op subsidiëring van jeugdbeleid zit een voordeel van ca.
€ 82.000, wat kan worden verklaard doordat er in 2018 nog geen kosten voor het
PIT zijn gemaakt, maar zijn uitgesteld naar 2019. De lasten voor Jeugdmatch
waren hoger dan begroot. Hier tegenover staat een bijdrage van de deelnemende
gemeenten, waardoor het effect budgetneutraal is.

49.000

V

I

Peuterspeelzalen: In 2018 is gestart met de kindgebonden financiering
peuteropvang en voorschoolse educatie; een geld-volgt-kind-regeling. Vooraf was
moeilijk in te schatten hoe hoog de jaarlijkse kosten zouden zijn. In 2018 is minder
uitgegeven dan begroot.

203.000

V

I

82.000

V

I

Jeugdbescherming: Het verschil kan verklaard worden door de stijging van het
aantal maatregelen, op grond van rechterlijke uitspraak. Dit o.a. in relatie tot de
stijging van meldingen bij Veilig Thuis. Overigens beperkt dit verschil op
maatregelen zich ten opzichte van 2017 tot € 200.000. Daarnaast zijn er
(noodzakelijke) werkzaamheden verricht o.a. in het kader van wachtlijstbeheer,
zorgbemiddeling en gesloten jeugdzorg, wat voor een verschil van € 130.000
zorgt.

743.000

N

I

PGB Jeugd: Het resultaat op deze post heeft een incidenteel karakter. Het is te
verklaren doordat uit de afrekening is gebleken dat over het jaar 2017 minder aan
PGB's is uitgegeven dan eind 2017 was ingeschat.

334.000

V

I

Maatwerkvoorzieningen jeugd: Het geringe voordeel is voornamelijk te verklaren
uit incidentele voordelen, zoals € 1,2 miljoen vanuit afwikkeling 2015-2017.
Daarnaast zijn in de meicirculaire extra rijksmiddelen van € 500.000 beschikbaar
gesteld voor het budget Jeugd. Dit voordeel wordt teruggedrongen door tekorten
op o.a. GGZ, landelijke contracten en opvoedhulp. Oorzaken zijn o.a.
volumestijging en wijziging in complexiteit problematiek.

46.000

V

I

4.000

V

I

Jeugdhulp op school: Voor de lasten van jeugdhulp op school krijgt de gemeente
Gouda een bijdrage van scholen. Per saldo is dit budgetneutraal.

Overig
Onderwijs en educatie
Specifieke uitkeringen: Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten (RMC) en Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV, uitgevoerd door MBO
Rijnland) is meer uitgeven en meer ontvangen dan begroot. Per saldo zijn de
baten en lasten altijd neutraal omdat restanten beschikbaar moeten blijven voor
volgende jaren.

195.000

V

94.000

V

I

OAB: Het positieve saldo bij OAB wordt voor € 106.000 verklaard door afwikkeling
2017 en voor € 123.000 doordat er meer rijksmiddelen zijn ontvangen dan
begroot. Dit saldo is gebruikt ter dekking van peuterspeelzaalwerk.

Baten V/N

I/S

47.000

N

28.000

V

I

82.000

N

I

7.000

V

I

156.000

V

94.000

N

I

230.000

V

I

Leerplicht: In 2018 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor personeel;
bij uitval is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van
leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen.

117.000

V

I

13.000

V

I

Onderwijshuisvesting: Het tekort wordt met name veroorzaakt door het plaatsen
van extra tijdelijke huisvesting ten behoeve van de school in Westergouwe.

22.000

N

I

1.000

V

I

6.000

V

I

6.000

V

I

75.000

N

Overig
Sport
In 2017 is de subsidieregeling ‘Sportimpuls Gouda 2017’ vastgesteld. De regeling
is gericht op activiteiten in het sociaal domein. Sportverenigingen die een bredere
maatschappelijke rol willen vervullen, konden een financiële bijdrage aanvragen
voor sport- en beweegactiviteiten op het gebied van gezondheid, preventie en
participatie die Goudse inwoners met elkaar verbindt. Uit de regeling zijn 13
initiatieven voortgekomen. Nog niet alle initiatieven waren aan het einde van 2018
financieel afgewikkeld. Aan de raad wordt voorgesteld het restantbudget door te
schuiven naar 2019.

244.000

V

26.000

V

I
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Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten V/N

Uitvoering sportbeleid: Het budget hiervoor is in 2018 niet besteed.

82.000

V

I/S
I

Baten V/N

I/S

Sportstimulering: De combinatiefunctionarissen spelen een centrale rol in het
leggen van de verbinding tussen sport en het sociaal domein. De DVO met
Sport.Gouda is in november 2017 verlengd. Op basis hiervan is in 2018 verdere
invulling gegeven aan de budgetten voor de combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches. Voorgesteld wordt het restant hiervan ad € 80.000 door te
boeken naar 2019.

80.000

V

I

Opbrengsten sportaccommodaties: In de DVO met Sport.Gouda is voor 2018
geen rekening gehouden met indexering terwijl de budgetten hierop wel waren
gebaseerd.

39.000

V

I

39.000

N

I

Overig

17.000

V

I

36.000

N

I

3.4.5.3 Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2018

Werkelijk 2018

2.172

2.179

-7

Renovatie sportvelden

458

477

-19

Sport zonnepanelen

593

213

381

3.223

2.869

355

Onderwijshuisvesting

TOTAAL

Verschil

Toelichting op het investeringsoverzicht
Renovatie sportvelden
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat van een investering in een kunstgrasmat de BTW niet kan worden verrekend.
Sport zonnepanelen
De investeringsbudgetten voor de zonnepanelen en zonnecollectoren voor Mammoet, Zebra en Groenhovenbad worden
doorgeschoven naar 2019. De installaties van de Mammoet en Zebra zijn opgeleverd. De werkzaamheden en oplevering
van de installatie op het Groenhovenbad vindt deels in 2019 plaats. De financiële afwikkeling van deze installaties is
eveneens in 2019.

44

Jaarstukken 2018

3.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op de foto:
Feestelijk moment bij de eerste paalhandeling van de bouwprojecten Aan de Jachtvijver en de Nieuwe Stadskade in
Westergouwe door wethouder Rogier Tetteroo (midden) en kinderwethouder Dies Nieuwenburg.
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