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Kwartiermaker Kansrijke Start

Voorstel

1. In te stemmen met het gezamenlijk aanbesteden van de opdracht voor een
'Kwartiermaker Kansrijke Start'door de GlDS-gemeenten in Noord- en Midden Limburg.
2. In te stemmen met het gedurende 3 jaar (2079-2020-202I) ter beschikking stellen van
de GlDS-middelen voor Kansrijke Staftter hoogte van € 4.962 per jaaraan de gemeente
Roermond voor de opdracht zoals vermeld onder 1.
3. Een volmacht te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Roermond om als aanbestedende dienst op te treden voor de volledige
aa n bested in gsprocedu re.
waaronder het aangaan van de overeenkomst op grond van de gunning, en het voeren
van verweer in het geval van een juridisch geschil in verband met deze aanbesteding.
Voor de burgemeester:
4. De burgemeester van de gemeente Roermond te machtigen tot ondertekening van de
met de aanbesteding verband houdende relevante documenten.

Inleiding
In september 2018 heeft minister De Jonge het actieprogramma Kansrijke Start
gelanceerd. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op kinderen in de eerste 1000
dagen van hun leven, met name kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie.
De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke
voorspeller te zijn van problemen, zowel fysiek als mentaal, op latere leeftijd. De basis
van het actieprogramma is dat gemeenten samen met partijen in het medische en het
sociale domein coalities gaan vormen om zodoende een samenhangende (keten)aanpak
neer te zetten met als doel meer kinderen een goede start te geven. Specifiek hiervoor
heeft het Rijk 3 jaren op rij (2019-2020-202t) extra middelen toegekend aan de cIDS-
gemeenten (Gezond In De Stad). Voorgesteld wordt om deze middelen samen met de
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gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gebundeld in te zetten voor het aantrekken van
een kwartiermaker coalitie Kansrijke Start.

Beoogd effect
Het gezamenlijk met de GlDS-gemeenten in Noord- en Midden-Limburg aanstellen van
een kwartiermaker die gaat bouwen aan een coalitie van ketenpartners rondom de eerste

--- t-:-lIUUU Udgtril Vdll trËll Klllu.

Argumenten
1.1. Het vormen van coalities Kansriike Start is het fundament van de aanpak.
Om uitvoering te geven aan genoemd actieprogramma is het noodzakelijk om in de regio
Noord- en Midden-Llmburg regionale en/of lokale c<.ralities te vormell, met specifieke
doelen en maatregelen voor onze regio. In deze coalities zitten naast de gemeente(n) bij
voorkeur de belangrijkste lokale en/of regionale verLegenwoordigers van zorgaanbieders,
zorgverzekeraars, jeugdgezondheidszorg en betrokken professionals (gezinscoaches,
huisartsen, verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen) rondom het jonge kind.

1.2. Een kwartiermaker richt zich op het vormen van coalities en uitvoering van het
project. De kwartiermaker brengt beoogde partijen bij elkaar om te komen tot
5ãmenwerkin gsafspra ken.

1.3. Samenwerking in de regio vergroot de slagkracht en de kans op extra financiën
Het merendeel van de te betrekken coalitiepartners werkt op regionale schaal. Momenteel
is er in te beperkte mate sprake van een samenhangenci geheei aan aetiviteiten orn

integraal te kunnen werken rond dit thema. Insteek blijft echter om met name in de
praktijk lokale coalities te vormen en de lokale samenwerking te versterken.

1.4. Samenwerking in de regio vergroot de kans op extra financiën
In de regio Zuid-Limburg is reeds een staft gemaakt met het vormen van de coalitie(s).
Door de samenwerking te zoeken kan er geleerd worden van de aanpak aldaar. Parallel
hieraan is in de eerste integrale effectmeting van de Sociale Agenda 2025 geconcludeerd

dat het rendement van de Sociale Agenda en provinciale investeringen sterker zal worden
wanneer nog meer prioriteit wordt gegeven aan de jongste generaties. Mogelijk zijn er
actielijnen die provinciaal geïmplementeerd kunnen worden en waarin de provincie een rol

kan vervullen door de financiële ondersteuning vanuit de Sociale Agenda 2025.

2.1. Het Rijk heeft in de meicirculaire extra GIDS-gelden ter beschikking gesteld

Via een decentralisatie-uitkering worden middelen beschikbaar gesteld aan de GIDS-
gcmccntcn die een coalitie willen vormen rondom de eerste 1000 dagen. De gemeente
Weert heeft zich aangemeld voor de eerste tranche van de impuls Kansrijke Start, en

ontvangt zodoende in de jaren 20L9,2020 en 2027 € 4.962 per jaar. In totaal hebben de

samenwerkende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg € 69.379 per jaar beschikbaar,
welk in zijn geheel worden ingezet voor de periode van 3 jaar. De totale opdrachtwaarde
betreft€ 208.137. De gemeente Roermond zalformeel optreden als aanbestedende dienst
namens de GIDS-gemeenten. Ook alle overige gemeenten die geen GIDS-middelen
ontvangen zijn meegenomen in dit voorstel en hebben ingestemd met de voorgestelde
aanpak.

3.1. De regionale aanbesteding wordt uitgevoerd door de gemeente Roermond
Om namens de aangesloten gemeenten te kunnen acteren moet de gemeente Roermond
fiiervoor gemachtigd zijn. Met het ondertekenen van bijgevoegde collegebesluit wordt dit
geregeld.
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Kanttekeningen
Er is een verschil in aanpak tussen Noord- en Midden Limburg. Midden Limburg heeft al
meer samenhang in beleid en uitvoering voor jonge risico-kinderen, vanwege de keuze
voor een Centrum voor Jeugd en Gezin. (Limburg Noord werkt met wijkteams).
In Midden Limburg ligt al een basis met de projecten Voorzorg (intensieve begeleiding
risicomoeders), Gezin Gezien, Buuftgezinnen en de ouderschapscursus prepare.
Bij het vormen van coalities krijgt de kwartiermaker de opdracht om uit te gaan van wat
er al is. Meerwaarde is de opschaling/afstemming in Noord- en Midden Limburg
(werkgebied ccD).

Financiële, personele en juridische gevolgen

De bijdrage voor Kansrijke Staft (jaarlijks € 4.962 ) wordt voor 2019 tot en met 2021
doorgesluisd naar Roermond voor aanstelling van de kwartiermaker. Dit is een tijdelijk
project waarvoor de gemeente Roermond namens de gemeenten van Noord en Midden
Limburg optreedt.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De gemeenten Venlo en Roermond zijn inhoudelijk kartrekker, beheerder van de financiële
en inhoudelijke taken, inclusief verantwoording naar het rijk. Ze informeren de
deelnemende gemeenten regelmatig over de voortgang.

Com mun icatie/ pa rticipatie

Brief aan de gemeente Roermond inclusief volmacht voor het college en de burgemeester
van Roermond.

Overleg gevoerd met

Intern: Marie-Lou Rosbergen juridisch adviseur

Extern: gemeenten Noord en Midden Limburg, GGD

Bijlagen:

Volmacht voor het college en de burgemeester van Roermond
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