COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Preventieactiviteiten basisonderwijs 2018
Te besluiten om
Aan Stichting Chris & Voorkom een projectsubsidie van € 14.080,- en aan Indigo Preventie
een projectsubsidie van € 4.700,- te verlenen voor het aanbieden van preventieactiviteiten
binnen het basisonderwijs in 2018.
Inleiding
In het “Preventieprogramma 2016 - 2019”, is het voorkomen van verslavingen één van de
speerpunten. Samenwerken met o.a. het onderwijs is hierbij van groot belang en vindt ook al
geruime tijd plaats. Ter uitwerking van dit speerpunt hebben Stichting Chris & Voorkom en
Indigo Preventie een projectplan opgesteld. De plannen zijn het resultaat van een
inventarisatie bij alle scholen in onze gemeente. Alle scholen zijn in de gelegenheid gesteld
om aan te geven of en zo ja, bij welke aanbieder, men preventieactiviteiten af wil nemen.
Activiteiten Stichting Chris & Voorkom
School
Het Kompas

Thema
LEV2Live + Whats(ha)appy

Groepen
2 groepen

Rudolf Steinerschool

Whats(ha)appy

1 groep

Het Octaaf

2 groepen

Johannes Calvijnschool

Weerbaar en gezond + (cyber)pesten +
Safe Online
LEV2Choose

Jacobus Koelmanschool
De Wegwijzer
Het Mozaiek
Admiraal De Ruyterschool

LEV2Choose
LEV2Live
Ouderavond
LEV2Live + ouderavond

1
2
1
3

Thema
Voorlichting middelengebruik,
Weerbaarheid en Pesten
Voorlichting middelengebruik,
Weerbaarheid en Pesten

Groepen
2 groepen 7/8

3 groepen
groep
groepen
groep
groepen

Activiteiten Indigo Preventie
School
Obs De Groeiplaneet
Obs Kortland

Beoogd effect
Uitvoering geven aan het “Preventieprogramma 2016 - 2019”

2 groepen 8

Argumenten
1.
Voorlichting en preventie sluit aan bij beleid
Het aanbieden van voorlichtings- en preventieactiviteiten sluit aan bij het gemeentelijk
(preventie) beleid.
2.
Aanvragen voldoen aan ASV
De subsidieaanvraag is getoetst aan de voorwaarden zoals gesteld in de Algemene
Subsidieverordening 2012 (ASV).
3.
Aanvragen voldoen aan beleidsregel “Preventieve gezondheidszorg”
De subsidieaanvraag is getoetst aan de doelstellingen en voorwaarden die worden gesteld in
de beleidsregel “preventieve gezondheidszorg”. De inhoudelijke beoordeling is als bijlage
toegevoegd.
4.
Meer dan alleen voorlichting over roken, alcohol en drugs
De klassieke voorlichting wijst kinderen vooral op de gevaren van roken, alcohol en drugs.
Hoewel nog steeds actueel, zijn thema’s als (online)pesten en verantwoord en veilig gebruik
van het internet inmiddels niet minder belangrijk. De aanbieders hebben hun aanbod hierop
afgestemd. Daarnaast krijgen kinderen mogelijkheden aangereikt waarmee ze weerstand
kunnen bieden aan ongewenste situaties. Tot slot voorzien enkele scholen in ouderavonden,
zodat ook de ouders informatie krijgen aangereikt en in de gelegenheid worden gesteld
vragen te stellen.
Kanttekeningen
Alle scholen nemen deel
In voorgaande jaren maakten niet alle basisscholen gebruik van het aanbod. Dit jaar is dat
voor het eerst wel het geval.
Financiën
Voor alle activiteiten is een bedrag van € 18.780,- nodig. Dit komt ten laste van het budget
6714101/442487 (gezondheidsbeleid). Het budget is toereikend.
Communicatie
N.v.t.
Uitvoering
De activiteiten worden gedurende 2018 in overleg met de scholen uitgevoerd.
Bijlagen
 Projectplannen Stichting Chris & Voorkom en Indigo Preventie
 Verleningsinformatie
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