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AMENDEMENT art. 34 
RvO 

Raadsvoorstel Begroting 2021 en Dekkingsplan begroting 2021  

Onderwerp: Combineren van de bezuinigingsopgave voor Peutervoorziening en Preventie Jeugd 
en het terugbrengen van het te bezuinigen bedrag naar een totaal van € 39.000,00 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 10 november 2020 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
De begroting als volgt aan te passen: 

1. De bezuinigingsopgave voor Peutervoorziening en Preventie Jeugd samen te brengen; 
2. Van het ontstane te bezuinigen bedrag van € 139.000,00 daadwerkelijk als taakstelling een bedrag van € 39.000,00 te 

bezuinigen; 
3. De resterende € 100.000,00 bij Preventie Jeugd te besteden aan de ontwikkeling en uitbreiding van de Voor- en 

vroegschoolse educatie, Aandacht voor Basiskracht en Smart Start. 

Toelichting:  
 
Voorkomen is beter dan genezen! In dit kader stellen wij voor om zwaarder in te zetten op preventieve activiteiten die 
grotere kosten op later termijn kunnen voorkomen. Tevens zetten wij in om onze jeugdige dorpsgenoten alle kansen te 
bieden op een goede toekomst. 
 
Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is een wettelijke verplichting. Inzet van VVE-middelen vindt op dit moment slechts 
op twee locaties plaats, namelijk De Kleine Akkers en De Kameleon. Met een inzet op de juiste plekken van deze middelen 
kunnen ook andere scholen binnen Goirle hiervan gebruik maken zoals bijvoorbeeld Het Schrijverke.  
 
Aandacht voor basiskracht, Schoolmaatschappelijk werk en doorontwikkeling van de kansen teams als antwoord op het 
thema “geen kind tussen het wal en het schip binnen Goirle” zijn goede ontwikkelingen binnen de Kind-Centra. Hierdoor 
kunnen we beter anticiperen en meer doen aan vroeg signalering. In het kader daarvan zou het zou goed zijn als voor 
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alle leerlingen structureel opvang aangeboden kan worden. Binnen de kind-Centra zijn kinderen dan beter en sneller in 
beeld. Ook een goede afstemming met de consultatiebureaus, huisartsen et cetera helpt hierbij.  
 
Doel van Smart Start is te onderzoeken in hoeverre een combinatie van specialistische kennis én data ervoor kan zorgen dat 
afwijkende patronen zo snel mogelijk worden herkend. En dat risico’s op problemen zo vroeg mogelijk kunnen worden 
gesignaleerd en (waar mogelijk) kunnen worden voorkomen. Door goed beargumenteerde keuzes te maken en aanpakken 
te ontwerpen kan ervoor gezorgd worden dat elk kind een goede start kan maken. Uiteindelijk moet dat leiden tot betere 
en effectievere (preventieve) jeugdzorg. Smart Start wil niet alleen de overdracht van problemen van generatie op 
generatie voorkomen, maar ook inspelen op de stijgende zorgkosten en dalende budgetten en zal op termijn besparingen 
opleveren. 
Ondertekening en naam: De volgende partijen willen dit amendement mee indienen. Om praktische redenen, in het kader 
van dit corona tijdperk, hebben ze geen handtekening geplaatst, maar ondersteunen ze op deze manier dit amendement. 

 
 
D66 Goirle               Arbeiderspartij Goirle Riel              
Piet Verheijen        Arno de Laat 

 


