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Gemeente Mook en Middelaar

De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 11 mei
2017

Overwegende dat:
gemeenten zich in een algemene ledenvergadering van de VNG in november
2016 hebben uitgesproken voor de continuering van de dienstverlening van
stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (luisterend oor voor
volwassenen) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk jeugd);
de VNG vanaf 1 januari 2018 stopt met de 'centrale' uitvoering en
financiering via een uitname uit het gemeentefonds van De Kindertelefoon,
Sensoor en AKJ;
dit wordt veroorzaakt doordat er per 1 januari 2018 een einde komt aan de
mogelijkheid voor de VNG om collectieve activiteiten van gemeenten via een
uitname uit het gemeentefonds te financieren;
vanaf dat moment bijna 400 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
financiering van deze landelijke instellingen;
het gaat om wettelijke taken op grond van de Wmo en de Jeugdwet en elke
gemeente verplicht is deze functies aan de inwoners ter beschikking te
stellen;
De Kindertelefoon, Sensoor en AKJ hun krachten hebben gebundeld en
besloten om een gezamenlijk aanbod aan alle gemeenten te doen voor een
periode van 4 jaar waardoor de administratieve lasten beperkt kunnen blijven;
het niet mogelijk is dat de instellingen met de gemeenten gaan afrekenen op
basis van 'verrichting' of per gebruiker omdat de contacten van de instellingen
met de gebruikers anoniem kunnen (en mogen) zijn en dat de prijs derhalve
is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente;
dit voor de gemeente Mook en Middelaar betekent dat de jaarlijkse kosten
voor de komende 4 jaar ongeveer € 7.200,- per jaar bedragen;
de nieuwe werkwijze budgetneutraal is omdat de benodigde middelen vanaf
2018 weer aan het gemeentefonds zullen worden toegevoegd;
deze constructie alleen kan functioneren als alle gemeenten meedoen;
iedere gemeente vóór 1 juni 2017 een besluit moet nemen over het
beschikbaar stellen van het geld voor deze organisaties en het tekenen van
een overeenkomst;
als de organisaties niet op tijd de overeenkomsten krijgen, ze het sociaal plan
voor de drie organisaties in werking stellen en het personeel ontslag krijgt;
als gemeenten niet tijdig de overeenkomst tekenen het voortbestaan van
voornoemde stichtingen in gevaar komt;
De Kindertelefoon in Nederland een unieke en wettelijke taak vervult, doordat
zij een luisterend oord biedt aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die
daar behoefte aan hebben;
kinderen de Kindertelefoon veelal bellen met vragen over pesten, seksualiteit,
relaties, de thuissituatie en mishandeling;

De Kindertelefoon — 45 beroepskrachten, zeshonderd vrijwilligers en een
jaarbudget van 3,8 miljoen euro — vorig jaar 540.000 telefoontjes aannam
80.000 chatverzoeken afhandelde en per dag 8.000 forumdeelnemers kent;
Sensoor dag en nacht bereikbaar is voor een anoniem luisterend oor via
telefoon, chat en mail;
Sensoor veelal gebeld wordt met vragen over eenzaamheid, psychosociale
problemen en relatieproblemen;
bij Sensoor ongeveer 950 vrijwilligers in 25 kantoren ruim 250.000
gesprekken per jaar voeren met hulpvragers;
AKJ een onafhankelijke organisatie is van vertrouwenspersonen in de
jeugdhulp;
AKJ informatie geeft over rechten en rechtspositie in de jeugdhulp aan
jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers tijdens groepsbezoeken en
voorlichtingsbijeenkomsten;
voorkomen moet worden dat niet alleen het voortbestaan van De
Kindertelefoon, maar ook van Sensoor en AKJ in gevaar komt;
dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel college als raad;

Roept het college op om:
ook na 1 januari 2018 de diensten van stichting De Kindertelefoon, stichting
Sensoor en stichting AKJ af te blijven nemen;
hiervoor in de Kadernota 2018 de benodigde financiële middelen op te
nemen;
1 juni 2017 de overeenkomst met De Kindertelefoon, Sensoor en AKJ te
\RS&
tekenen inzake continuering van hun dienstverlening vanaf 1 januari 2018 tot
en met 31 december 2021 en daarna te bezien of de overeenkomst dient te
worden verlengd.
en gaat over tot de orde van de dag.
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