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Schriftelijke vraag

Volgens het CDA Roosendaal verdient ieder kind de best mogelijke start van zijn/haar leven en een
optimale kans op een goede toekomst. Onze visie is dat de gemeente samen met de partners hierin
een zeer belangrijke rol speelt. De eerste L000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de ontwikkeling.
Echter, blijkt 14 procent van de Nederlandse kinderen niet deze optimale start van hun leven te
hebben; dit komt bijvoorbeeld door een vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht.

Mogelijke oorzaken zijn psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en
schulden. Om deze problemen beter aan te kunnen pakken en ieder kind een betere kans te geven,
staat het actieprogramma 'Kansrijke Start' in de planning. Hier wordt gefocust op het verbeteren van
samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundigenzorg en de jeugdgezondheidszorg.

Hier worden landelijk middelen voor vrijgemaakt en de aspecten staan bij het CDA Roosendaal hoog
op de prioriteitenlijst. leder kind, ongeacht afkomst, financiële situatie of problematiek verdient een
optimale kans in het leven. (Bron: riiksoverheid.nl)

ln het lijstje aangemelde gemeenten ontbrak de gemeente Roosendaal. Vanuit hier enkele korte
vragen aan de wethouder.

1. ls de wethouder op de hoogte van het actieprogramma 'Kansrijke Start'? Zo ja, klopt de
constatering dat onze gemeente nog niet is ingeschreven? Zo nee, waarom niet?

2. ls de wethouder, net als het CDA Roosendaal, van mening dat het actieprogramma 'Kansrijke
Start'aansluit bij enkele kernwaarden uit het Raadsvoorstel: "ambitienota lokaal
gezondheidsbeleid 2OI8-2O3O'en dat het hierom belangrijk is dat onze gemeente zich ook
aanmeldt? Zo ja, hoe ziet u de toevoeging van dit actieprogramma op ons huidige beleid? Zo
nee, waarom niet?

3. A. Ziet de wethouder mogelijkheden om onze gemeente alsnog in te schrijven voor dit
actieprogramma voor de deadline van L5 maart 2019? Zo ja, op welke termijn? 70 nee, waarom
niet?

3. B. Ziet de wethouder daarnaast mogelijkheden om dit actieprogramma en zijn kernwaarden
sowieso te bespreken met de partners die van invloed zijn op de eerste 1000 dagen van een kind
en vanuit hier een eigen actieprogramma op te stellen? Zo ja, kunt u hier een tijdspad aan
verbinden? Zo nee, waarom niet?

Alvast dank voor uw antwoorden,

Namens de fractie van het CDA Roosendaal,

Roger van Nassau



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. ls de wethouder op de hoogte van het actieprogramma 'Kansrijke Start'? Zo ja, klopt de
constatering dat onze gemeente nog niet is ingeschreven? Zo nee, waarom niet?

De wethouder is op de hoogte van het actieprogramma. De gemeente Roosendaal gaat zich dit
jaar aanmelden.

2. ls de wethouder, net als het CDA Roosendaal, van mening dat het actieprogramma 'Kansrijke
Start'aansluit bij enkele kernwaarden uit het Raadsvoorstel: "ambitienota lokaal
gezondheidsbeleid 20L8-2030" en dat het hierom belangrijk is dat onze gemeente zich ook
aanmeldt? Zo ja, hoe ziet u de toevoeging van dit actieprogramma op ons huidige beleid? Zo

nee, waarom niet?

'Kansrijke Start' sluit inderdaad goed aan bij enkele kernwaarden uit het Raadsvoorstel en
daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente Roosendaal zich aanmeldt. Het
actieprogramma sluit aan bij onze jeugdzorgO-4jaar waarbij aandacht is voor zorg aan
risicokinderen van -9 maanden tot 4 jaar.

3. A. Ziet de wethouder mogelijkheden om onze gemeente alsnog in te schrijven voor dit
actíeprogramma voor de deadline van 15 maart 2019? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom
niet?

Voor het actieprogramma 'Kansrijke Start' zijn twee tranches. Voor de eerste tranche (2019 tot
en met 202L) dient er in de periode van eind januari tot en met 15 maart ingeschreven te
worden. Voor de tweede tranche (2020 tot en met 20221in de periode eind januari tot uiterlijk 1

november 201-9.

De gemeente gaat zich inschrijven voor de tweede trance. ln 2019 gaan wij met de betrokken
partners een plan opstellen en vanaf 2O2O gaan we uitvoering aan dit project geven.

3. B. Ziet de wethouder daarnaast mogelijkheden om dit actieprogramma en zijn kernwaarden
sowieso te bespreken met de partners die van invloed zijn op de eerste 1-000 dagen van een kind
en vanuit hier een eigen actieprogramma op te stellen? Zo ja, kunt u hier een tijdspad aan
verbinden? Zo nee, waarom niet

Zie het vorige antwoord

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Klaar Koenraad,
Wethouder Zorg en Volksgezondheid


