
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009  

 

 
Bundel nr. 13 

 
 
Onderwerp  : "Horen, zien en actie!" Integrale beleidsnota jeugd 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1.    De integrale beleidsnota jeugd “Horen, zien en actie!” vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
‘Eén kind, één plan’, ‘wie de jeugd heeft…’, ‘het kind als rode draad’, zomaar wat titels van stukken die ons 
de afgelopen jaren om de oren vlogen. Het jeugdbeleid heeft de aandacht! Niet alleen bij het speciaal 
daarvoor opgerichte programmaministerie Jeugd en Gezin, maar ook in onze gemeente leeft de vraag in 
welke mate we de jeugd kunnen en willen ondersteunen en ontwikkelen.  
 
Na de gemeentelijke herindeling is het jeugdbeleid nooit vastgelegd in een nota. Reden te meer voor uw 
college om het jeugdbeleid eens voor het licht te houden. In deze nota wordt een aantal beleidslijnen 
vastgesteld die de komende jaren centraal zullen staan in het jeugdbeleid.  
 
Samenvatting 
De beleidsnota beschrijft een viertal lijnen waarop actie moet worden ondernomen. Ten eerste is dat het 
wegtrekken van de jeugd omdat de toekomst er elders beter uitziet. Ten tweede is dat het aanbod voor de 
jeugd, zowel in voorzieningen als in activiteiten en daarbij het feit dat de jeugd moet worden uitgedaagd om 
zelf met initiatieven te komen. De derde lijn is die van de communicatie, hoe kunnen wij de jeugd beter 
informeren en betrekken bij het beleid. Tot slot is de samenwerking binnen het jeugddomein een speerpunt 
dat binnen onze gemeente al een aantal jaren voortvarend wordt opgepakt.  
 
Meetbaar effect 
Sturing en grip op het jeugdbeleid en de daarvoor in te zetten uitvoeringsorganisaties. Een aanbod dat 
gericht is op de behoefte in plaats van het bestaande aanbod. Een goede communicatie met de jeugd. 
 
Argumenten 

 
1.1 Het beleid is in samenspraak met diverse personen uit het jeugddomein opgesteld en wordt 

daardoor gedragen in het veld.  
Door middel van creatieve denksessies zijn sleutelpersonen met ‘kennis en kunde’ van de jeugd 
betrokken geweest bij het formuleren bij de recente ontwikkelingen, de knelpunten en mogelijke 
oplossingen. Op basis van deze sessie zijn de belangrijkste thema’s vastgesteld.  

 
1.2 De raad heeft middels de raadsrotonde mee kunnen praten over de vast te stellen beleidslijnen. 

In de raadsrotonde van 14 september heeft de raad zich, samen met het maatschappelijk middenveld en 
een aantal professionals, gebogen over de thema’s en daaraan een richting gegeven.  

 
1.3 De nota benoemt en geeft richting aan de verschillende aspecten over de gehele breedte van het 

jeugdbeleid 
Waar de afgelopen jaren met name de overlastgevende jeugd en de samenwerking in het jeugddomein 
centraal hebben gestaan wordt nu de groep jeugd ‘waarmee het goed gaat’ weer betrokken bij het 
jeugdbeleid. Ook voor deze jeugd kunnen wij als gemeente iets betekenen, en zij voor ons.  

 



1.4 De nota is integraal opgesteld. 
De nota raakt en benoemd de beleidsvelden waarmee de komende jaren intensief moet worden 
samengewerkt om het beleid te laten slagen.  
 

 
Kanttekeningen 

a. De nota is een leidraad op beleidsniveau 
Er is gekozen in de nota alleen de lijnen uit te zetten waarop we actie willen ondernemen, hoe de 
uitvoering eruit gaat zien is hierin nog niet in beeld gebracht. Er is wel een uitvoeringsprogramma 
opgenomen waarin beschreven wordt bij welke lopende projecten kan worden aangesloten en welke 
nieuwe projecten moeten worden opgepakt.  
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op bestaande projecten, die al in de begroting zijn opgenomen, en 
nieuwe projecten. Deze nieuwe projecten zullen nog uitgewerkt worden in een plan van aanpak en een 
begroting. Hierdoor kan op dit moment nog geen indicatie gegeven worden van de daadwerkelijke kosten die 
het uitvoeringsplan met zich mee gaat brengen. In 2009 is een bedrag van € 100.000 in de reserve 
opgenomen ten behoeve van het jeugdbeleid en daaruit voortvloeiende projecten. Voor de realisatie van de 
ontmoetingsplekken en extra inzet op het jongerenwerk is u in de begroting een verhoging van het budget 
jeugd- en jongerenwerk voorgelegd.  
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