Aan de genneenteraad

SPapendrecht
datum 3 maart 2020
behandeld door R. Kok
ons kenmerk 2020-0023390
telefoonnummer 14 078
onderwerp Artikel 40 vragen nay.
meerjarenbeleidsplan
Dienst Gezondheid &
Jeugd

Geachte heer/mevrouw,

Op 11 februari 2020 zijn door de SGP-fractie artikel 40 vragen gesteld naar
Oaanleiding van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid &
Jeugd. In deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen:

1. Het Meerjarenbeleidsplan formuleert per beleidsthema een aantal prioriteiten.
Gelden deze prioriteiten alleen voor de DG&J als geheel of ook specifiek voor de
gemeente Papendrecht?
Deze prioriteiten gelden in eerste instantie voor de Dienst Gezondheid & Jeugd,
maar die voert de betreffende taken uit voor de aangesloten gemeenten. Niet
elke prioriteit hoeft perse voor de gemeente Papendrecht te gelden, maar over
het algemeen gelden de prioriteiten voor de meeste gemeenten.
2. Deelt het college de prioriteiten van de DG&J of heeft zij hier nog aanvullingen
op, gebaseerd op lokale vraagstukken voor de gemeente Papendrecht?
Wij delen in zijn algemeenheid de gestelde prioriteiten. Waar wij nog
aanvullingen zien, zullen wij deze bijvoorbeeld via onze nota lokaal
gezondheidsbeleid naar voren brengen.

3. Concreet vraagt de SGP-fractie zich af of, en zoja hoe de gemeente
Papendrecht invulling geeft aan de prioriteiten 5.2.3, nummer 5 'Verbreden van
het thema seksuele gezondheid' en 5.3.4, nummer 3 Programma's voor
Voorzorg en/of Prezorg aan kwetsbare zwangere vrouwen'
Het thema "verbreden van het thema seksuele gezondheid" is een taak die de
GGD voor de hele regio uitvoert, dus ook voor de gemeente Papendrecht. De
gemeente geeft hier zelf geen specifieke invulling aan.
Ten aanzien van het aanbieden van de 'Programma's voor Voorzorg en/of
Prezorg aan kwetsbare zwangere vrouwen', wordt het programma Voorzorg al
op beperkte schaal aan kwetsbare zwangere vrouwen binnen Papendrecht
aangeboden. Zie hierover ook onze antwoorden op de artikel 40 vragen
opvoedings- en relatieondersteuning van de SGP-fractie.
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4. In de zienswijze van het college staat dat meer aandacht nodig is voor het
onderdeel Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Kan het college dit nader
onderbouwen? Uit de cijfers op waarstaatjegemeente.n1 blijkt niet dat voortijdig
schoolverlaten of verzuim een groot probleem is in Papendrecht.
Het onderdeel leerplicht en kwalificatieplicht verdient blijvend aandacht. LVS
ZHZ beschermt het recht op onderwijs voor alle kinderen en draagt er zorg voor
dat zoveel mogelijk jongeren, die daartoe in staat zijn, het onderwijs met een
startkwalificatie verlaten. Door hier aandacht aan te blijven geven in de komende
periode streven wij ernaar om verzuim en voortijdig schoolverlaten zo laag
mogelijk te houden.

Wij vertrouwen erop u hiernnee voldoende te hebben geInfgruferti.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht
del sc,cretasii,
dc burgemee,

Rivan Netten

