Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 20 november 2018
Onderwerp

Besluit

Deelbegroting Jeugdhulp
2018 Hart van Brabant

Het college heeft kennis genomen van de tweede
herijking van de deelbegroting Jeugdhulp 2018 regio
Hart van Brabant. Het verslag wordt gedeeld met
de gemeenteraad.
Het college stemt in met de concept-Verordening
jeugdhulp gemeente Dongen 2019 en legt deze ter
vaststelling voor aan de gemeenteraad.
De huidige Verordening jeugdhulp gemeente
Dongen is ingegaan op 1 januari 2017 en moet
worden geactualiseerd. Het college heeft advies
ontvangen van de Wmo-Adviesraad.
Het college heeft besloten tot voortzetting van de
schakelfunctie op de basisscholen Noorderpoort en
de Westerkim ten behoeve van het gehele
Dongense basisonderwijs. Het college stelt daartoe
in totaal een subsidie ad € 49.500,- beschikbaar via
aanwending van de rijksuitkering voor
onderwijsachterstandenbeleid 2019.
De gemeente subsidieert sinds enkele jaren de
schakelfunctie op de basisscholen Noorderpoort
(Stichting Initia) en de Westerkim (Stichting Bravoo).
In de schakelklas krijgen leerlingen met een
achterstand in de Nederlandse taal een jaar lang
extra taalondersteuning. De taalondersteuning dient
aan bepaalde voorwaarden te voldoen en
toegankelijk te zijn voor alle leerlingen.
Het college stemt in met aanpassing van het tarief
voor levering van hulp bij het huishouden. Met
ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief verhoogd
van € 25,21 naar € 25,75 - naast de jaarlijkse
contractuele indexering. Met ingang van 1 april 2019
van € 25,75 naar € 26,83. Per 1 april 2018 is de
nieuwe CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen,
Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg VVTV
ingegaan. Deze cao-afspraken met nieuwe
loonschalen en loonsverhogingen per 1.10.2018,
1.1.2019 en 1.4.2019 hebben aanzienlijke financiële
gevolgen voor het Wmo-beleid van alle gemeenten
bij de levering hulp bij het huishouden. De
gemeenten Dongen en Gilze-Rijen hebben een
gezamenlijk contract voor de levering van hulp bij
het huishouden met zorgaanbieder Actief Zorg.
Actief Zorg heeft verzocht om de nieuwe cao-
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afspraken te verdisconteren in het tarief. Dit is
berekend op basis van de rekentool van de VNG.
Het college heeft kennis genomen van de
bestuursrapportage 2018-3. De rapportage wordt
gedeeld met de gemeenteraad.
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