
 
 
 

Motie preventie door aanpak hechtingsproblematiek bij kinderen 
 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2016, behandelende 
de programmabegroting 2017-2020, 
 
Constaterende dat: 
 

 Steeds meer mensen, soms met een beetje hulp, in staat zijn om invulling te geven 
aan hun eigen leven. 

 Een goede start in het leven een positieve bijdrage levert aan een succesvol leven. 

 Een stevige band (hechting) tussen ouders en (jonge) kinderen door diverse 
organisaties als zeer belangrijk wordt gezien voor het veilig en gezond opgroeien van 
kinderen. 

 
Overwegende dat: 
 

 De gemeente Woerden sinds 1 januari 2015 uitvoering geeft aan de jeugdwet. 

 De gemeenteraad van Woerden daarbij kaders heeft aangenomen die een 
verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg stimuleert. 

 Preventie en vroegsignalering daarin een belangrijke rol spelen. 

 De gemeente Woerden de decentralisaties binnen het sociaal domein integraal 
benadert en daarbij ook middels de pilot i-pgb verder kijkt dan de grenzen van het 
sociaal domein. 

 Hechtingsproblematiek o.a. de beleidsterreinen veiligheid (criminaliteit), jeugdzorg en 
onderwijs betreft. 

 
Verzoekt het college: 
 

 Kennis te nemen van het manifest 1001 kritieke dagen (https://www.nvo.nl/nvo-in-t-
kort/themadossiers/manifest-1001-kritieke-dagen.aspx). 

 Hechtingsproblematiek onderdeel te maken van gemeentelijk beleid dat zicht richt op 
ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar en de kinderen in deze leeftijdsgroep. 

 Binnen de gemeente Woerden zelf kennis te ontwikkelen op het gebied van 
hechtingsproblematiek en dit te implementeren in richtlijnen en protocollen 
bijvoorbeeld bij WoerdenWijzer. 

 Aandacht te vragen voor het ontwikkelen van kennis en aandacht voor 
hechtingsproblematiek bij maatschappelijke organisaties waar de gemeente Woerden 
mee samenwerkt, o.a. de GGDrU. 

 Hiervoor financiële dekking te zoeken binnen de programma onderdelen 3 (sociaal 
domein) en 5 (onderwijs en sport). 

 De gemeenteraad in mei 2017 te informeren over hoe aandacht voor 
hechtingsproblematiek is geïntegreerd in het bestaande beleid en wat de te 
verwachten resultaten zijn. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fracties van: 
VVD, Reem Bakker 
D66, Ruud Niewold 
Progressief Woerden, Jelle IJpma 
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