Motie - vreemd aan de orde van de dag

Investeren in gezinnen

Raadsvergadering
Van
: 26 mei 2016
Onderwerp
: investeren in gezinnen
De raad van de gemeente Woudenberg in vergadering bijeen op 26 mei 2016
constaterende dat:
ü het aantal breuken in partnerrelaties cq. echtscheidingen toeneemt;
ü daarvan het aantal vechtscheidingen toeneemt, waarbij ook kinderen betrokken
kunnen zijn;
ü de maatschappelijke kosten hiervan hoog zijn en nog steeds toenemen;
ü de gemeente een regierol heeft als het gaat om prenatale voorlichting aan aanstaande
ouders (artikel 2 lid 2 sub c Wet Publieke Gezondheid);
ü de Jeugdwet gemeenten expliciet een taak geeft als het gaat om bijvoorbeeld het
voorkomen van opvoedingsproblemen, het versterken van het opvoedkundig klimaat
in gezinnen en het bevorderen van de veiligheid van de jongere in de opvoedsituatie
(art. 2.1);
ü in 2009 de BDU Centra voor Jeugd en gezin verhoogd is met een structurele bijdrage
van in totaal € 5,8 miljoen per jaar (voor alle gemeenten samen) voor prenatale
voorlichting;
overwegende dat,
ü Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) recent in het visiedocument voor gemeenten
‘Steun voor aanstaande ouders bij ouderschap en opvoeding’ concludeert dat het
belangrijk is dat in de informatievoorziening naar ouders expliciet aandacht is voor de
voorbereiding op het omgaan en de interactie met de baby (opvoeding), én de transitie
naar ouderschap (oa eigen emoties als van ouders en hoe dit de relatie tussen partners
kan beïnvloeden);
ü preventie door te investeren in relaties veel ellende kan voorkomen;
Verzoekt het college,
ü in de nog te formuleren (of vast te stellen) “visie en plan van aanpak prenatale
voorlichting” op te nemen dat ketenpartners als het Sociaal Team, GGD, verloskundige
praktijken, huisartsen, consultatiebureaus e.a. aan jonge (aanstaande) ouders rond de
geboorte van hun (eerste) kind ter voorkoming van een relatiecrisis voorlichting,
advisering en desgewenst hulpverlening aanbieden;
ü in te zetten op een tijdige signalering van relatiecrises; hierbij is een goede
samenwerking tussen de bij het vorige punt genoemde organisaties zeer belangrijk;
ü laagdrempelige hulp bij beginnende relatieproblemen te bieden, hierbij kan geput
worden uit het aanbod dat al via diverse organisaties beschikbaar is;
ü voor zover nog niet aangeboden wordt, via ketenpartners of Sociaal Team begeleiding
en advisering te introduceren als een scheiding niet te vermijden is;
ü deze preventieve maatregelen en activiteiten in te vullen zonder inbreuk te maken op
de eigen verantwoordelijkheid en/of de privacy van de partners;
en gaat over tot de orde van de dag.
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