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Samenvatting
In 2000 is de nota “Blik op Jeugd” vastgesteld. Hiermee is een aanzet gegeven tot de uitvoering van integraal jeugdbeleid. In de afgelopen 8 jaar zijn diverse punten uit deze nota gerealiseerd. Een integraal jeugdbeleid is echter niet (structureel) tot stand gekomen. Gezien alle
ontwikkelingen rondom jeugd is besloten om een nieuwe nota integraal jeugdbeleid op te stellen. In deze nota wordt onze visie en ambitie beschreven, er wordt aangegeven wat goed gaat,
en wat beter kan. Daarbij geven we de punten aan waarvan wij denken dat die de komende
jaren aandacht moeten krijgen. Het college vraagt de commissie Burgers zijn overwegingen
ten aanzien van de visie, ambitie en aandachtspunten kenbaar te maken middels het uiten van
hun wensen en bedenkingen.
Inleiding
In 2000 is de nota “Blik op Jeugd” vastgesteld. Hiermee is een aanzet gegeven tot de uitvoering van integraal jeugdbeleid. Om dit verder uit te werken en de huidige situatie weer als uitgangspunt te nemen, is een nieuwe nota Integraal Jeugdbeleid opgesteld. In deze nota wordt
onze visie en ambitie beschreven, er wordt aangegeven wat goed gaat, en wat beter kan.
Daarbij geven we de punten aan waarvan wij denken dat die de komende jaren aandacht moeten krijgen. Hierbij worden de lokale ontwikkelingen nadrukkelijk benoemd.
Wat willen we bereiken
Met de nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012 willen we verder werken aan een integrale benadering van jeugd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de nota en de daarin opgenomen aandachtspunten gedragen en gedeeld worden door alle partijen rondom jeugd.
Om integraal jeugdbeleid te realiseren is een visie opgesteld, en heeft er een analyse plaats
gevonden ten aanzien van de huidige situatie en lokale ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot het
benoemen van een aantal inhoudelijke en organisatorische aandachtspunten voor de komende
4 jaren. Hoe we deze punten oppakken, wordt verder besproken met de betrokken partijen na
de vaststelling van deze nota.

Wat gaan we daarvoor doen
Om te komen tot een gedragen nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012 is het concept op 10
december 2008 besproken met het maatschappelijk middenveld ( hulp- en dienstverleningsinstanties, welzijnswerk, onderwijs, verenigingen, wijk- en dorpsraden, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk).
Tijdens deze bijeenkomst zijn de visie en ambitie van de gemeente besproken, alsook de opgestelde aandachtspunten. Uit de reacties is gebleken dat deze door de aanwezige partijen
onderschreven worden.
Daarnaast is een drietal aandachtspunten (“regierol gemeente”, “Onderwijs Achterstandenbeleid inclusief Lokaal Educatieve Agenda” en “Doorgaande leerlijn 0-13 jaar”) in werkgroepen
besproken. De volgende punten stonden op de agenda:
• Wat gaat goed?
• Wat moet beter?
• Wat kunt u daar zelf aan doen?
• Wat heeft u daarbij nodig?
• Wat moeten anderen doen?
De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn bij dit stuk bijgevoegd.
De conceptnota is op 11 december 2008 ook besproken met de stuurgroep “Veiligheid”.
Wat vragen wij aan u
1) De commissie Burgers wordt gevraagd of de visie en ambitie onderschreven wordt, of
de aandachtspunten juist en compleet zijn;
2) Tevens willen wij u ten aanzien van Integraal Jeugdbeleid 5 discussiepunten voorleggen
die we ook het maatschappelijk middenveld hebben voorgelegd:
* Wat gaat goed?
* Wat moet beter?
* Wat kunt u daar zelf aan doen?
* Wat heeft u daarbij nodig?
* Wat moeten anderen doen?
De planning is terug te zien in het bijgevoegde tijdspad.
Mogelijke Alternatieven
N.v.t.
Risico’s
Geen
Wat mag het kosten
De nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012 is opgesteld binnen de jaarplanning en beschikbare
middelen 2008. Voor de uitvoering voor 2009-2012 zal per aandachtspunt de beschikbare financiële ruimte worden aangegeven. Indien meer budget nodig is, dan momenteel aanwezig,
zal gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden of een herverdeling van
middelen en/of taken en prioriteiten.
Bijgaand treft u aan:
N.v.t.
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Voor u ligt ter inzage:
-

Conceptnota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012;
Prioritering aandachtspunten bijeenkomst 10 december 2008;
Uitkomsten werkgroepen bijeenkomst 10 december 2008;
Tijdspad Integraal Jeugdbeleid 2009-2012.
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