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AMENDEMENT 2018-ll-7n
Onderwerp: Jeugdhulp op School
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d.12-11-2018,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. vanaf januari 2018 tot november 2018 Jeugdhulp op School is ingezet binnen 53
gezinnen;
2. niet alle scholen gebruik kunnen maken van de inzet van Jeugdhulp op School;
3. er op dit moment een wachtlijst is van zes gezinnen die wachten op hulp,
verzorgd door Jeugd op School;
4. mede hierdoor niet alle scholen benaderd worden door Jeugdhulp op School (om
een langere wachtlijst te voorkomen);
5. de huidige invulling van Jeugdhulp op School door twee medewerksters (beiden
24 uur) wordt gedaan,
van mening dat
1. binnen de jeugdhulpverlening de vindplaats voor hulpvragen veelal het
basisonderwijs is;
2. Jeugdhulp op School een laagdrempelige vorm van hulpverlening is; deze
hulpverlening valt onder preventieve hulpverlening en voorkomt zwaardere inzet
van zorg;
3. de combinatie van hulpverlening zowel thuis als op school is efficiënt en passend
bij de nieuwe manier van bieden van zorg;
4. door het uitbreiden van de middelen van Jeugdzorg op School een groter aantal
kinderen en gezinnen hulp kan krijgen en zwaardere hulpverlening op een later
moment voorkomt,
besluit de (meerjaren-)programmabegroting 2019-1022 als volgt gewijzigd vast te
stellen: speerpunt 2.4 toe te voegen aan 02-'Een doorgaande leerlijn'(pagina 41)
2.4 - Uitbreiding Jeugdhulp op School

In 2019 onderzoeken we de
mogelijkheden om Jeugdhulp op School
uit te breiden om ervoor te zorgen dat de
wachtlijsten tot een minimum worden
beperkt.
We willen de scholen zien als vindplaats
voor hulpvragen en willen de combinatie
zorg/ onderwijs in preventieve zin
versterken.
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