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Titel Initiatiefvoorstel ChristenUnie gedifferentieerd wijkgericht werken 

Datum  5 maart 2020 

Van ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk 

Commissie Rechtstreeks naar de gemeenteraad 

Portefeuillehouder  Robèrt Smits & Kees Oskam 

Ambtelijk contact Griffie 

Soort bijeenkomst  Voorbereiding besluitvorming 

IJKmoment proces  Zie vervolg 

Reden van 

aanbieding  

 

De directe aanleiding voor onze fractie om te komen tot voorliggend initiatiefvoorstel met 

betrekking tot gedifferentieerd wijkgericht werken, is de uitkomst van het rapport “Grip en 

begrip kosten jeugdhulp Gemeente Bodegraven-Reeuwijk” door jb Lorenz (september 2019) 

en dan vooral aanbeveling B (p.26) die luidt: ”Aan de hand van de verschillen per wijk is het 

aan te bevelen om te bezien hoe er gedifferentieerd beleid op wijkniveau ontwikkeld kan 

worden en het zorgaanbod aan te laten sluiten bij de zorgbehoefte van de wijk”. 

Inhoud 

 

 

 

 

Door het uitwerken van de wijkprofielen en het analyseren van zorgpatronen op het gebied 

van inkomen, huisvesting, relatie, jeugdzorg, onderwijs, financiën, 

nationaliteit/achtergrond, is de verwachting dat een efficiënter gebruik van de zorggelden te 

behalen is. 10% van de behaalde besparing zou kunnen worden ingezet in preventieve 

maatregelen behorend bij een pilot wijkgericht werken. Deze pilot zou moeten worden 

gestart in de wijk Bodegraven Noord & Centrum. 

 

 

Wat wordt er van de  

raadsleden gevraagd 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met dit initiatiefvoorstel. 

Financiën 10% van de behaalde besparing in te zetten voor de genoemde pilot. 

Vervolg 

 

De fractie verzoekt het college de commissie/Raad periodiek op de hoogte te houden 

(bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie) van de uitkomst van de wijkprofielen en het 

zicht op de efficiëntie slagen die gemaakt zijn of kunnen worden. 

 

Ook wil de fractie dat het college de raad informeert hoe het bespaarde geld ingezet gaat 

worden in preventie op wijkniveau.  

 

Bespreek 

stukken  

 Oplegnotitie 

 Initiatiefvoorstel ChristenUnie gedifferentieerd wijkgericht werken 

 Raadsbesluit 

Achtergrond 

Stukken 

 Bijlage bij Initiatiefvoorstel wijkgericht werken ChristenUnie 

 

 


