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De opgave 'Goede start' is één van de zes veranderopgaven van de Sociale
Ontwikkelagenda. Kinderen verdienen gelijke kansen en een stevige basis van waaruit zij
zich maximaal kunnen ontplooien. Het uitgangspunt van de opgave Goede Start is dan
ook dat alle Dordtse kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Want: kinderen zijn de
toekomst! We sluiten aan bij de gedachte van de opgaven Elkaar Helpen en Sterke basis
in de wijk: mensen helpen elkaar in hun eigen netwerk waar mogelijk, zo nodig
ondersteund door professionals. In de opgave Goede Start zetten we ons in voor een
sterk informeel opvoednetwerk, zo nodig ondersteund door een sterk en goed werkend
formeel (opvoed)netwerk van professionals. Want, opvoeden doe je niet alleen. Door
samen met ouders/verzorgers en partners in de stad te investeren in de jeugd creëren we
kansen voor de toekomst. Binnen de opgave werken we aan twee pijlers: 1. Samen
opvoeden; 2. Het versterken van het professioneel opvoednetwerk.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 20:00
Inhoudelijk debatteert de commissie over diverse onderdelen van Goede Start. Worden
vrijwilligers geen hulpverleners? Worden wijkteams niet overbelast? Hoe wordt
aangesloten bij onderwijs en jeugdgezondheidszorg? Hoe is het budget voor de
werkwijze tot stand gekomen? Wat betreft de vorm vindt de commissie de geformuleerde
doelen te vaag. Het is onduidelijk hoe het college en raad de voortgang kunnen bepalen;
concrete indicatoren ontbreken. Daarnaast vindt de commissie het niet gepast om een
startnotitie in oktober vast te stellen, die een planning kent vanaf januari jl.
De opmerkingen over de vorm zijn eerder gemaakt bij andere startnotities. Wethouder en
voorzitter kondigen aan dat in november de startnotities geëvalueerd zullen worden. Het

is aanleiding voor discussie over hoe de commissie besluitvorming over deze startnotitie
wil vervolgen. In afwachting van de evaluatie besluit de commissie de startnotitie aan te
houden en nog niet door te sturen aan de raad als hamer- of bespreekstuk.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00
Fracties Pvda, BVD en GroenLinks vragen om bespreking.

