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Uitbreiding formatie OCSW.

Voorstel

In te stemmen met het uitbreiden van de formatie beleid Onderwijs en Jeugd en de kosten
hiervan ten laste te brengen van het (met ingang van 2019 verruimde) budget onderwijs-
achterstandenbeleid.

Inleiding

De beleidscapaciteit bij de afdeling OCSW is ontoereikend om bestaande taken en nieuwe
(bestuurlijke) ambities op het gebied van onderwijsachterstanden, onderwijsvernieuwing
en preventief jeugdbeleid het hoofd te bieden. De werkdruk is daardoorte hoog.
Dit is gemeld bij de inventarisatie van personele knelpunten én bij de keuze voor
personele prioriteiten in de begroting 2019.
Om moverende redenen is er voor gekozen langs die twee sporen geen extra capaciteit op
te voeren. Die keuze is gemaakt in de context van de aankondiging van het kabinet om
vanaf 2019 extra middelen beschikbaar te stellen voor onderwijsachterstandenbeleid
(OAB). Het (structurele) budget voor de gemeente Weert stijgt hierdoor van ca. 4 ton naar
1.3 miljoen euro. Dit derde spoor maakt het alsnog mogelijk de benodigde formatie uit te
breiden, zonder de begroting hierdoor te belasten.

Beoogd effect/doel

Huidige en nieuwe taken op het gebied van onderwijs en jeugd kunnen blijven uitvoeren
met voldoende beleidscapaciteit en daarmee tegemoet kunnen komen aan verwachtingen
van het bestuur én sturen op balans tussen werklast versus beschikbare formatie.
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1. Voor het takenpakket kinderopvang, onderwijsachterstanden en preventief
jeugdbeleid is per 1 oktober 2018 niet 28 maar 20 uur beschikbaar.
De reden hiervoor is dat de betreffende medewerker (nu 0,56 Fte) minder werkt
vanwege toekenning Generatiepact, zonder herbezetting.

2. Huidige takenpakket jeugdhulp/onderwijs is te omvangrijk en tijdrovend.
Er is in de praktijk meer aandacht voor jeugdhulp nodig. Dit heeft inmiddels een
structureel karakter. Het afbreukrisico in dat deel van het takenpakket van de
betreffende medewerker (0,6 Fte) is enorm hoog, zowel in financiële als in
politieke zin. Hierdoor krijgen haar taken op het gebied van de Regionale
Ontwikkelagenda Jeugd (ROJ) te weinig aandacht.

3. De ambities uit het coalitieakkoord (experimenten en maatschappelijke stage)
kunnen niet binnen de huidige formatie worden opgepakt.
Met extra beleidscapaciteit zijn we in staat bestaande knelpunten op te lossen en
nieuwe ambities waar te maken. Niet alleen op het gebied van
onderwijsachterstanden (extra investeren) en de ROJ, maar ook om vernieuwende
projecten samen met onze ketenpartners op te pakken en uit te voeren.
Instemmen met dit voorstel betekent concreet een uitbreiding van de
beleidscapaciteit voor onderwijs en jeugd van 1,16 Fte naar 2,16 Fte.

4. Extra inzet op preventie loont.
Dit wordt bevestigd door het onderzoek van het Nationaal Jeugd Institurt-¡t (NJI) in
de regio ML-West. Kort gezegd: Weet is op dat vlak gewoon goed bezig.
Succesvolle activiteiten waar we veel energie in hebben gestoken dreigen echter te
verdampen als er te weinig capaciteit is. We lopen daarmee het risico dat de in
gang gezette transformatie en voorkomen van vervolgschade (zowel bij jongeren
als financiële schade voor gemeente) niet kan worden vooftgezet. De dynamiek in
de samenleving vraagt om alertheid en meebewegen.

5. Er is extra budget beschikbaar.
Zonder formatie om het extra budget van het rijk doel- en rechtmatig in te zetten,
kunnen de beoogde doelen niet worden gerealiseerd. Het is dan ook legitiem om
een beperkt deelvan het budget OAB vrij te maken voorformatie-uitbreiding.

Kanttekeningen en risico's

De werkdruk in dit taakveld is niet langer verantwoord. Uitbreiding van capaciteit is

noodzakelijk bij de huidige taken en de ambities uit het coalitieprogramma.
Sommige taken niet meer uitvoeren of temporiseren kan ook een keuze zijn. Dit
alternatief is onwenselijk, omdat we zien dat invester¡ngen in preventie lonen (zie boven)
en de omdat de weerbarstigheid in de wereld van jeugdhulp groot is. Wat dat laatste
betreft is er vaak geen keuze voor wel/niet doen, maar is er een noodzaak vanwege
urgentie. Doorde uitbreiding van beleidscapaciteit onderwijs en jeugd, zal de medewerker
jeugdhulp/onderwijs dan ook per saldo meer ruimte krijgen voor haar lokale taak op het
gebied van jeugdhulp.

Een gedeelte van de rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid wordt structureel
ingezet voor formatie-uitbreiding. De hoogte van de betreffende rijksbijdrage fluctueerde
in cie afgeiopen jaren hevig. iriocht in cje toekomst veriaging van cje rijksbijcirage aan cje

orde zijn dan is de flexibiliteit beperkt voor zover er structurele uitgaven (zoals formatie-
uitbreiding) ten laste van deze bijdrage worden gedaan.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Pagi na 2



De gemeente Weert ontvangt in 2019 € 1.130.982(4800500/74|tOOt, bijstelling raming
via 1e tussenrappoftage 2019). Dit loopt in 2O2O op tot een uiteindelijke rijksbijdrage voor
OAB van € 1.330.567. Dat is € 895.728 meer dan wat we in 2018 ontvangen. Deze
middelen worden ingezet om achterstanden te bestrijden via de Regionale
Ontwikkelagenda Jeugd en extra inzet op preventie. Deze acties worden onder
gemeentelijke regie ontwikkeld en geïmplementeerd. Dat vereist ambtelijke capaciteit. Het
is daarom alleszins redelijk en billijk om een deel van dit budget in te zetten voor
formatie.
Een fulltime beleidsadviseur op schaal 10 kost maximaal € 78.000. In 2019 is dit 7olo en in
2020 60/o van het totale budget. Bij aanstelling van een jonger of onervarener persoon zijn
de kosten uiteraard beduidend lager.

Uitvoering/evaluatie

Indachtig het actuele personeelsbeleid en de ambitie van bestuur en management, wordt
voorrang gegeven aan invulling door een jonge veelbelovende professional, eventueel via
het jongerenprogram ma.
In dit verband is het ook relevant te refereren aan het leggen van slimme verbindingen en
de doelstelling(en) van het Generatiepact; mogelijkheid voor oudere medewerkers om
minder te werken en om zo ruimte te maken voor jongere medewerkers.

Commu n icatie/ participatie

Nvt

Overleg gevoerd met

Intern:

Directieteam (op 10 december ingestemd met dit voorstel), Olga Vorage en Linda van
Heugten (HRM), Patricia Vos (Financiën).

Extern:

Bijlagen:
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