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Inleiding
Laten we een ding voorop stellen: over het algemeen gaat het goed met de Roosendaalse jeugd. De
gemeente investeert ook veel in de jeugd met een actief, divers en zeer uitgebreid jeugdbeleid. Dit
lokale jeugdbeleid is gericht op alle kinderen en jongeren in Roosendaal en heeft een optimale
ontplooiing en ontwikkeling van jeugd naar maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het
maatschappelijke leven als centrale doelstelling.
Uiteenlopende activiteiten zoals tijd voor talent, meer jongeren denken mee, goed functionerende
jeugdafdelingen van verschillende verenigingen en clubs, aandacht voor speelgelegenheden in de
wijken en dorpen, kwalitatief hoogwaardige peuterspeelzalen en het aanbod van sociaal cultureel
werk in de buurt- en dorpshuizen zorgen ervoor dat het overgrote deel van de jongeren in Roosendaal
probleemloos en zorgeloos kan opgroeien. En voor die jongeren en hun ouders voor wie het meedoen
in de samenleving iets moeilijker is, zijn er voorzieningen als loopbaan 23, schoolmaatschappelijk werk
en buurt-onderwijs-sport projecten.
Toch mogen en kunnen we onze ogen niet sluiten voor de gevolgen van de snel veranderende wereld
voor onze jongeren. De wereld van en rond het gezin verandert immers sneller dan ooit. En juist dat
gezin is het belangrijkste leefklimaat van kinderen. In het gezin leren kinderen belangrijke normen en
waarden, krijgen ze liefde, aandacht en ondersteuning van hun ouders én leren ze in veel gevallen
omgaan met andere kinderen in de vorm van broers en/of zussen. Het gezin vormt dan ook de basis
voor de toekomst van een kind.
De rol en de samenstelling van en de wereld rondom ‘het gezin’ zijn in de afgelopen decennia
veranderd. Deze veranderingen maken opvoeden en opgroeien niet gemakkelijker. Dat is ook bij de
rijksoverheid niet onopgemerkt gebleven. Niet voor niets staat in het regeerakkoord ‘samen werken,
samen leven’ het gezin centraal en pleit de rijksoverheid voor het opzetten van Centra voor Jeugd en
Gezin: laagdrempelige voorzieningen waar ouders en kinderen terecht kunnen met hun vragen op het
gebied van opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheidszorg, lichte ambulante begeleiding etc.
Ook in Roosendaal is behoefte aan een dergelijke voorziening, zo blijkt uit het rapport ‘jeugd in beeld’
uit 2007. Daarnaast komen uit dit rapport nog een tweetal zorgpunten naar voren die vragen om
extra maatregelen als aanvulling op het reguliere jeugdbeleid: ‘jeugd en gezondheid’ en ‘jeugd en
veiligheid’.
Dit actieplan jeugd richt zich op deze drie speerpunten. Om te voorkomen dat wat nu zorgpunten zijn,
in de toekomst problemen worden en er zo voor te zorgen we ook in de toekomst kunnen blijven
zeggen dat het goed gaat met de Roosendaalse jeugd.
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I. Opvoed- en gezinsondersteuning
Adequate en preventieve ondersteuning in de opvoeding kan zowel bij kinderen als bij hun ouders
problemen voorkomen. Bij de opvoed- en gezinsondersteuning gaat het om hulp bij alledaagse vragen
over opvoeden en om preventieve ondersteuning en begeleiding van kinderen en ouders die het risico
lopen om problemen te ontwikkelen. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de
gemeente hiervoor verantwoordelijk.
Uit het rapport ‘jeugd in beeld’ blijkt onder andere dat Roosendaal veel kinderen heeft met drie of
meer risicofactoren en dat dit aantal jaarlijks toeneemt. De meest voorkomende risicofactoren, op
grond van gegevens van Thuiszorg West-Brabant, bij kinderen van 0 tot 4 jaar zijn:
1. Achterstand in ontwikkelingsveld communicatie (13%)
2. Achterstand in ontwikkelingsveld grove motoriek (13%)
3. Levend van een minimum inkomen (8%)
4. Verzorgende ouder spreekt geen Nederlands (8%)
5. Ongewenste werkloosheid kostwinner (7%)
Deze cijfers worden bevestigd door de ervaringen van zowel het schoolmaatschappelijk werk als
Bureau Jeugdzorg. Schoolmaatschappelijk werk wordt geconfronteerd met een groeiende vraag en
toenemende meervoudige problematiek bij kinderen en hun ouders. De meest voorkomende
hulpvragen hebben betrekking op de thuissituatie, gedragsproblemen en psychische problemen.
Daarnaast hebben vragen vooral betrekking op pesten en concentratieproblemen.
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is er voor problemen bij de opvoeding bij de opvoeding en het
opgroeien van kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar en heeft (op basis van gegevens uit april 2007)
211 jeugdigen uit Roosendaal onder haar hoede. De aard van de problematiek is het vaakst gelegen
in het gedrag: 64 procent van de problematiek heeft hierop betrekking.
Gezien deze ontwikkelingen is het wenselijk en noodzakelijk om extra te investeren in preventieve
opvoed- en gezinsondersteuning. Deze ondersteuning kan geboden worden vanuit het toekomstige
Centrum voor Jeugd en Gezin1. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de spil van de lokale
jeugdgezondheidszorg en het lokale jeugdbeleid. Doelstelling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is
het bieden van ondersteuning en informatie die nodig is aan alle kinderen van 0 tot 23 jaar en hun
ouders om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en op een positieve manier deel te nemen aan de
samenleving. Het Centrum voor Jeugd en Gezin signaleert problemen rondom opvoeden en opgroeien,
biedt informatie en advies, biedt lichte opvoedingsondersteuning, leidt indien nodig door naar
hulpverleningsorganisaties voor hulp of naar Bureau Jeugdzorg. Ook de zorgcoördinatie ligt ook bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Voorgesteld wordt om in overleg met de betrokken basispartners in het Centrum voor Jeugd en Gezin,
zijnde de instellingen voor jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg,
een sluitende keten van opvoed- en gezinsondersteuning te realiseren. Bureau Jeugdzorg is hierbij
niet betrokken als uitvoerende partner, maar om de aansluiting tussen de preventieve
jeugdhulpverlening (domein gemeente) en de geïndiceerde jeugdzorg (domein provincie) op niveau te
houden.
Samenvattend richt het actieplan jeugd zich met het thema opvoed- en gezinsondersteuning op:
- een Roosendaals Centrum voor Jeugd en Gezin in 2008;
- het realiseren van een sluitende keten opvoed- en gezinsondersteuning in 2008;
- betere signalering en coördinatie van zorg.
De uitwerking hiervan is opgenomen in bijlage 1.
Daarbij staat centraal de visie dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor het opvoeden en
opgroeien van hun kinderen, maar daarin niet alleen staan. Ouders hebben recht op steun van de
overheid bij de vervulling van hun opvoedingstaak.
1

Rapport Van Naem & Partners ‘concept Centrum Jeugd en Gezin West-Brabant’ d.d. 17 oktober 2007 in opdracht van het
regionaal bestuurlijk overleg jeugd West-Brabant.
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Een stabiele gezinssituatie en goed ouderschap leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van kinderen, zodat zij uitgroeien tot evenwichtige volwassenen, en daarmee ook aan de
maatschappij.
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II.

Gezondheid

In vergelijking met andere Europese landen is de Nederlandse gezondheidszorg jarenlang koploper
geweest. In de “Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006” van het RIVM2 komt het beeld naar
voren dat het met de gezondheid van de Nederlander wel goed gaat: “de Nederlander leeft langer en
leeft langer in goede gezondheid”. Toch is er reden tot zorg. Door een ongezonde levensstijl zakt de
gezondheid van de Nederlander af naar de middenmoot van Europa (Kabinetsnota: “Kiezen voor
gezond leven” uit 2006). De gevolgen hiervan zijn groot: hogere ziektekosten, afname van de
arbeidsproductiviteit en maatschappelijke participatie en een afname van een gezonde
levensverwachting.
Jong geleerd is oud gedaan. In Nederland wordt veel geïnvesteerd in gezondheid: vanaf de
zwangerschap wordt de ontwikkeling van een kind gevolgd en vanaf de geboorte worden kinderen
van hun nul tot hun negentien jaar samen met hun ouders door de jeugdgezondheidszorg begeleid,
geënt en gevolgd. Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventie is echter méér dan het
voorkomen van ziekte alleen. Het gaat in het bijzonder om het bevorderen van een gezonde leefstijl
en gezond gedrag. En dan geldt vooral ‘jong geleerd is oud gedaan’.
Uit de cijfers blijkt dat jongeren – en zo ook de Roosendaalse jeugd - op onderdelen ongezond gedrag
vertonen. Een van die onderdelen is alcoholgebruik. Uit landelijke en Roosendaalse cijfers blijkt dat
het alcoholgebruik onder 12 tot 16 jarigen (te) hoog is. De gevolgen van wekelijks alcoholgebruik door
deze groep zijn groot: meer alcohol afhankelijkheid, meer verslaving aan andere middelen, slechte
schoolprestaties en schooluitval, relatie met geweld, onveilige seksuele contacten en ongelukken en
tot slot wordt de ontwikkeling van de hersenen belemmerd. Zorgwekkend is daarbij dat 64% van de
ouders het drinken van alcohol goedkeurt.
Naast het (overmatig) drinken van alcohol is overgewicht erg schadelijk voor de gezondheid.
Overgewicht en in het bijzonder obesitas (ernstig overgewicht) dragen bij aan chronische
aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de galblaas, aandoeningen aan
het bewegingsapparaat en verschillende vormen van kanker. Ook de Roosendaalse jeugd is te dik. In
het schooljaar 2005 / 2006 heeft 10% van de leerlingen in groep 2 overgewicht en 27% van de
leerlingen in groep 7. Bij de kinderen in groep 7 ligt het percentage kinderen met overgewicht maar
liefs 7 procentpunten hoger dan in de rest van de GGD regio. In feite is de belangrijkste oorzaak van
overgewicht een disbalans tussen energie-inname en energieverbruik.
In samenhang met het lokaal gezondheidsbeleid3 wordt ingezet op:
- het percentage jeugdigen met overgewicht moet dalen;
- het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren moet afnemen.
De uitwerking hiervan is opgenomen in bijlage 2.
Daarbij staat de visie centraal dat een ongezonde leefstijl van jongeren kan leiden tot een levenlang
minder individuele gezondheid en ook grote maatschappelijk effecten heeft in het onderwijs, de
jeugdzorg, op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg. Om dit te voorkomen moeten jongeren
preventief begeleid worden in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl om op te kunnen groeien tot
gezonde volwassenen.

2
3

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
De gemeente is bezig met het ontwikkelen van nieuw lokaal gezondheidsbeleid voor de periode 2008 tot en met 2011.
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III.

Overlast en Veiligheid

Het merendeel van de Roosendaalse jeugd groeit op zonder overlast te veroorzaken voor de
omgeving en/of zich schuldig te maken aan criminele feiten. Het rapport ‘jeugd in beeld’ bevestigt dit
beeld. Dat ook deze jongeren weleens ‘hangen’, brutaal zijn of een keer betrokken zijn bij een
vechtpartij hoort bij opgroeien.
Vanuit het reguliere jeugdbeleid investeert de gemeente veel om jongeren te ondersteunen in hun
ontwikkeling en te voorkomen dat zij op een gegeven moment overlast gaan veroorzaken. Vooral het
onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol: jongeren die dat nodig hebben worden extra ondersteund
vanuit ondermeer het onderwijs achterstandenbeleid, op peuterspeelzalen en in het basisonderwijs
worden programma’s gedraaid om te voorkomen dat kinderen achter raken of zelfs het onderwijs
verlaten zonder startkwalificatie en binnen het voorgezet onderwijs worden jongeren begeleid door
mentoren indien dat gewenst of nodig is. Ook is sprake van een groot en divers aanbod op wijk en
buurtniveau van sociaal culturele activiteiten en sportactiviteiten.
Toch kan door dit reguliere jeugdbeleid niet voorkomen worden dat er ook in Roosendaal sprake is
van een kleine groep jongeren, bestaande uit een harde kern en een groep meelopers, die zich
schuldig maken aan het veroorzaken van overlast en soms criminele feiten plegen. Het betreft vaak
jongeren die van school zijn gestuurd en zonder startkwalificatie en zonder werk op straat
rondhangen.
Daar waar er sprake is van jongeren die criminele feiten plegen, voorzien de partners in het
Veiligheidshuis reeds in een sluitende aanpak, die erop gericht is deze jongeren weer ‘op het rechte
pad’ te brengen. Een grijs gebied tussen die jongeren die geen overlast veroorzaken en die categorie
jongeren waar het Veiligheidshuis zich op richt, wordt gevormd door die groep die overlast
veroorzaakt en dreigt ‘verder af te glijden’. Deze groep kan niet (meer) bereikt worden via het
reguliere jeugdbeleid, maar komt anderzijds ook niet in aanmerking voor een justitieel traject.
Individuele begeleiding is echter wel noodzakelijk om ‘verder afglijden’ te voorkomen.
Schematisch weergegeven:
Alle jongeren

Jongeren die overlast
veroorzaken en dreigen
‘af te glijden’

Activiteiten vanuit
collectieve preventie

Individuele
begeleiding

Partners centrum voor Jeugd en Gezin

Jongeren die criminele
feiten plegen

Partners
veiligheidshuis
Nazorg

Naast de inhoud van de problematiek ontbreekt de coördinatie op dit vraagstuk waarbij veel partijen
zijn betrokken. Signalen komen binnen bij politie, gemeente, Stichting Integraal Welzijn, justitie en
andere maatschappelijke partners. Onafhankelijk van elkaar ontwikkelen deze partijen een
aanpak/aanbod zonder deze signalen naast elkaar te leggen en een brede analyse te maken van de
problematiek. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin continu (achteraf) gereageerd wordt op
jeugdoverlast en alle partijen feitelijk handelingsverlegen zijn.
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Het is noodzakelijk om een gedegen analyse van de overlast te maken (alle signalen bij elkaar
brengen), de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in beeld te
brengen en een samenhangende aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.
Dat vraagt om een tweesporenbeleid ten aanzien van overlast en veiligheid in relatie tot jeugd:
- Coördinatie aanpak overlast
In het kader van openbare orde en veiligheid het gecoördineerd op basis van signalen aanpakken
van overlast, gericht op het terugdringen van deze overlast;
- Persoongerichte aanpak risicojongeren
Het bieden van perspectief aan risicojongeren op 3 domeinen: werk of school, vrije tijd en thuis
om te zorgen dat zij niet (verder) afglijden naar politie en justitie.
De uitwerking hiervan is opgenomen in bijlage 3.
Daarmee sluit jeugd en veiligheid ook aan bij het eerste thema, versterken van de opvoed- en
gezinsondersteuning. Door meer te investeren in de ondersteuning van ouders en jongeren moet
worden voorkomen dat jongeren op straat voor overlast zorgen of in aanraking komen met politie en
justitie.
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Afsluitend
Met de keuze voor deze drie onderwerpen en het bijbehorende voorstel wordt een stevige en
specifieke impuls gegeven aan het jeugdbeleid van de gemeente. Het reguliere jeugdbeleid richt zich
voornamelijk op alle jongeren in Roosendaal. Het actieplan jeugd richt zich vooral op die jongeren en
hun ouders die wat extra ondersteuning en aandacht nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen en functioneren in de lokale samenleving. Een accent dat past bij de sociale ambities van
de gemeente Roosendaal en het huidige klimaat in de Nederlandse samenleving, waar het kunnen
meedoen door alle burgers hoog in het vaandel staat.
Tot slot een samenvattend overzicht op hoofdlijnen:
Thema

Onderwerpen

Budget (€)

Opvoed- en
gezinsondersteuning

- Centrum voor Jeugd en Gezin
- Keten van
opvoedondersteuning
- Signaleren en coördinatie

- 32.280 overheveling vanuit
begroting 2007
(6630101 actieplan preventief
jeugdbeleid)
- 70.000
(6630101 actieplan preventief
Jeugdbeleid; deel van € 110.000)
- 40.162 rijksmiddelen preventief
jeugdbeleid

Gezondheid

- Voorkomen en terugdringen
overgewicht
- Terugdringen overmatig
alcoholgebruik

40.000
(6630101 actieplan preventief
jeugdbeleid; deel van € 110.000)

Overlast en veiligheid

- Coördinatie aanpak overlast
- Persoongerichte aanpak
risicojongeren

48.360
(6630105 jeugd en veiligheid)
Gezocht wordt naar aanvullende
financiële middelen voor de
persoonsgericht aanpak. De
coördinatie komt ten laste van de
reguliere personele capaciteit van de
gemeente.
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BIJLAGE 1 Opvoed- en gezinsondersteuning
Tabel 1

Een Roosendaals Centrum voor Jeugd en Gezin in 2008

Onderwerp

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Doelstelling

Het bieden van ondersteuning en informatie die nodig is aan alle kinderen van 0
tot 23 jaar en hun ouders om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en op een
positieve manier deel te nemen aan de samenleving, door in 2008 een Centrum
voor Jeugd en Gezin in Roosendaal te realiseren op basis van het
hoofdlijnenmodel zoals beschreven in het rapport ‘concept Centrum Jeugd en
Gezin West-Brabant’ (d.d. 17 oktober 2007 van Van Naem en Partners in
opdracht van het regionaal bestuurlijk overleg jeugd).

Uitgangspunten
/ Criteria

Het CJG is de spil van de lokale jeugdgezondheidszorg en het lokale jeugdbeleid.
Bij het CJG kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien en daar
is alle informatie aanwezig over ontwikkeling, opvoeding en opgroeien van
kinderen en jongeren. Daar wordt de vraag beantwoord en adequate hulp
geboden of doorverwezen naar de juiste instantie. En daar vindt afstemming
plaats zodra meerdere hulpverleningsorganisaties bij een kind of bij een gezin zijn
betrokken. Het CJG werkt nadrukkelijk ook voor hen die wel hulp nodig hebben
maar deze niet zelf komen halen (bemoeizorg en outreachend werken).
Een CJG is het netwerk van instellingen gericht op ondersteuning bij opvoeden en
opgroeien. Het CJG is een laagdrempelige voorziening op het gebied van opvoeden opgroeiondersteuning voor jeugd en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun
ouders. Een CJG is geen extra voorziening maar functioneert als verbindende
schakel tussen bestaande organisaties die zijn gericht op opgroeien en opvoeden.

Budget (€)

8.750 éénmalig voor opstellen uitvoeringsplan (ten laste gebracht van budget
2007; collegebesluit d.d. 2 mei 2007)
32.280 in 2008 voor projectleider realiseren uitvoeringsplan (restant budget
2007)
43.573 per jaar voor structurele kosten CJG
Vanuit het rijk worden ook middelen verwacht voor de vorming van een Centrum
voor Jeugd en Gezin: In het bestuursakkoord van 4 juni 2007 Rijk en Gemeenten
‘Samen aan de slag’ heeft het kabinet afspraken gemaakt met gemeenten over
onder andere de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin. Eén van die afspraken
houdt in dat van het accres een bedrag oplopen tot 100 miljoen van 2011 zal
worden besteed aan de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin.4

Rol gemeente

4

Regie op ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin.
Samen met basispartners een plan van aanpak inrichten en regie op uitvoering.
De rol van de gemeente na ontwikkeling van het CJG wordt samen met de
basispartners bepaald en vastgelegd.

Bron septembercirculaire gemeentefonds van 2007 paragraaf 5.3.
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Tabel 2

Het realiseren van een sluitende keten opvoed- en gezinsondersteuning in 2008

Onderwerp

Keten van opvoedingsondersteuning

Doelstelling

In 2008 realiseren van een sluitende keten opvoedingsondersteuning voor ouders
en kinderen van 0 tot 23 jaar met de basispartners van het CJG ter voorkoming
van ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en/of psychische problemen bij
kinderen.

Criteria

 samenwerking tussen partijen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin
 aansluiting op / versterking van bestaand aanbod
 laagdrempelig voor kinderen en ouders
 voorrang voor bewezen effectieve interventies
 aansluiting bij de gemeentelijke taken informatie en advies, signalering,
toeleiding naar hulpaanbod en (licht) pedagogische hulpverlening
 extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen: allochtonen en gezinnen met een
lage sociaal economische status

Budget (€)

40.162 per jaar (nu rijksmiddelen preventief jeugdbeleid)

Rol gemeente

Regie op ontwikkeling sluitende keten en faciliteren.
Globale aanpak: Thuiszorg, GGD, Traverse en Bureau Jeugdzorg worden
uitgenodigd voor een werkgroep opvoedingsondersteuning. Deze werkgroep
brengt eerst het huidige aanbod in beeld en werkt vervolgens één
uitvoeringsvoorstel (juni 2008) uit voor een sluitende keten van
opvoedingsondersteuning.

Tabel 3
Onderwerp
Doelstelling

Betere signalering en coördinatie van zorg
Signaleren en zorgcoördinatie
In 2008 het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren van 0
tot 23 jaar om risico’s te voorkomen, organiseren en actief ondersteunen van
ketencoördinatie en afstemmen van het hulpaanbod door implementatie van het
signaleringssysteem ‘zorg voor jeugd’.

Criteria

 aansluiting bij de gemeentelijke taken signalering en coördinatie van zorg

Budget (€)

26.427 per jaar voor het systeem (collegebesluit d.d. 21 augustus 2007)
De kosten voor het aansluiten van de instellingen en de hosting worden door
Provincie Noord-Brabant gesubsidieerd.
De kosten voor de zorgcoördinatie worden in 2008 en 2009 in beeld gebracht. In
het regionaal bestuurlijk overleg jeugd is afgesproken (d.d. 31 oktober 2007) dat
uitvoering van zorgcoördinatie in 2008 en 2009 in principe budgettair neutraal
moet verlopen.

Rol gemeente

Regie op aansluiting lokale instellingen en organisatie en het maken van
afspraken in regionaal verband voor het uitvoeren van zorgcoördinatie.
Daarnaast bewaakt de gemeente het functioneren van het systeem op basis van
managementinformatie en stuurt indien nodig de afspraken betreffende
ketencoördinatie bij.
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Overzicht financiën thema opvoed- en gezinsondersteuning:
Activiteit
Uitvoeringsplan

Kosten (€)
8.750 éénmalig

Budget 2007

Budget structureel

*
Onderzoek haalbaarheid
CJG; collegebesluit d.d. 2
mei 2007

Projectleider

32.280 éénmalig

*
overhevelen naar 2008:
- 11.250 (restant
onderzoek CJG)
- 21.030 (restant
ontwikkeling
actieplan)

Structurele kosten CJG

43.573 per jaar

*

Opvoedingsondersteuning

40.162 per jaar

*
Rijksmiddelen
preventief
jeugdbeleid >>
brede doeluitkering
jeugd v.a. 2008
Collegebesluit d.d.
23 januari 2007

Signaleringssysteem

Totaal

26.427 per jaar

*
Collegebesluit d.d.
21 augustus 2007
32.280

70.000 excl.
rijksmiddelen
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BIJLAGE 2 Jeugd en Gezondheid
Tabel 4

Het voorkomen en terugdringen overgewicht

Onderwerp

Voorkomen en terugdringen overgewicht

Doelstelling

Het percentage kinderen in Roosendaal met overgewicht moet in 2010 zijn
afgenomen: in 2010 heeft maximaal 10% van de leerlingen in groep 2
overgewicht en 15% van de leerlingen in groep 7.

Criteria






Budget (€)

20.000 per jaar

Rol gemeente

Scheppen van randvoorwaarden voor gezond gedrag (bijvoorbeeld):
- kennisvermeerdering over gezond eten en genoeg bewegen
- voldoende laagdrempelige sportvoorzieningen voor jongeren
- afspraken met onderwijs over gezonde schoolkantines
- et cetera

Tabel 5

Samenhang met het lokaal gezondheidsbeleid en sportbeleid
Maatregelen gericht op reductie van overgewicht
Maatregelen gericht op voorkomen overgewicht
Aansluiting bij het Centrum voor Jeugd en Gezin: aandacht voor gezonde
leefstijl in opvoedingsondersteuning
 Samenwerking met ten minste het onderwijs, jeugdgezondheidszorg,
sportbureau en sociaal cultureel werk

Het terugdringen van overmatig alcoholgebruik

Onderwerp

Terugdringen overmatig alcoholgebruik

Doelstelling

Verminderen schadelijk (te veel, te vroeg en te vaak) alcoholgebruik onder
jongeren: in 2010 is slechts 10% de afgelopen vier weken aangeschoten /
dronken geweest.

Criteria

 Samenhang met het lokaal gezondheidsbeleid, veiligheidsbeleid en
horecabeleid
 Integrale aanpak: publiek draagvlak (informatie), regelgeving en handhaving
 Maatregelen gericht op voorkomen van te veel, te vroeg en te vaak
alcoholgebruik door jongeren (aansluiten boodschap landelijke campagne)
 Aansluiting bij het Centrum voor Jeugd en Gezin: aandacht voor gezonde
leefstijl in opvoedingsondersteuning
 Samenwerking met ten minste het onderwijs, sociaal cultureel werk, politie,
horeca en Novadic Kentron
 Aanpak gericht op leefwereld van jongeren: school, thuis en vrije tijd

Budget (€)

20.000 per jaar

Rol gemeente

Scheppen van randvoorwaarden voor gezond gedrag (bijvoorbeeld):
- kennisvermeerdering over de gevolgen van schadelijk alcoholgebruik
- evt. uitvoeren campagne ‘water fok die kater’ in Roosendaal
- afspraken horeca intensiveren en handhaven ‘geen alcohol aan jongeren
onder de 16’
- et cetera
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Overzicht financiën thema jeugd en gezondheid:
Activiteit

Kosten (€)

Aanpak overgewicht
Aanpak schadelijk alcoholgebruik
Totaal

20.000 structureel
20.000 structureel

Budget 2007

Budget structureel
*
*
40.000
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BIJLAGE 3 Jeugd en Veiligheid
Tabel 6

Het gecoördineerd aanpakken van jeugdoverlast

Onderwerp

Coördinatie aanpak overlast

Doelstelling

Het gecoördineerd en samenhangend terugdringen van ervaren jeugdoverlast in
Roosendaal in 2008 op basis van een analyse van de verschillende jeugdgroepen,
waarbij de prioriteit ligt bij jeugdgroepen die dreigen af te glijden maar nog niet
in aanraking zijn geweest met justitie en politie.

Criteria









Analyse en beoordelen van verschillende signalen (onderzoek Beke) en
continuïteit hiervan
In beeld brengen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
verschillende partijen
Aansluiting bij loopbaan 23, leerplicht en veiligheidshuis
In samenwerking met politie, jeugdreclassering, maatschappelijk werk,
onderwijs, leerplicht, afdeling handhaving en toezicht en Stichting Integraal
Welzijn
Inclusief nazorg na detentie
Niet continueren coördinatietaak SIW voor platform Jeugd en Veiligheid
Nadrukkelijk aandacht voor de groep jongeren die relaties / verbanden met
criminaliteit hebben, in samenwerking van Courage.

Budget (€)

Het onderzoek door Beke Advies is in 2007 bekostigd uit middelen voor jeugd en
integrale veiligheid (€ 17.720; collegebesluit d.d. 19 juni 2007). Een interne
coördinator wordt ten laste van de reguliere capaciteit van de gemeente
aangesteld, omdat het een reguliere en continue taak van de gemeente betreft.

Rol gemeente

De coördinatie over de integrale behandeling van signalen ligt bij de gemeente.
De gemeente stelt intern een coördinator jeugd en veiligheid aan, die partijen bij
elkaar brengt en samen met partijen afspraken maakt over een integrale aanpak
op basis van de resultaten van het onderzoek door Beke Advies. De coördinator
krijgt hiervoor de bevoegdheden die nodig zijn om deze taak te kunnen
realiseren. Daarbij bewaakt de gemeente de aansluiting met het (toekomstige)
Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis. Tot slot draagt de
coördinator zorg voor de interne en externe communicatie.

Tabel 7

Het individueel begeleiden van risicojongeren

Onderwerp

Persoongerichte aanpak risicojongeren

Doelstelling

Voorkomen dat (risico)jongeren / groepen afglijden en ingrijpen door politie en
justitie nodig is, door in 2008 voor tenminste 10 jongeren een persoonsgericht
begeleidingstraject in te zetten.

Criteria







Budget (€)

Integrale benadering in begeleiding: gezin, school en vrije tijd.
In samenwerking met politie, jeugdreclassering en jeugdzorg,
maatschappelijk werk, leerplicht en Stichting Integraal Welzijn
Proactieve en outreachende benadering (bemoeizorg)
Methodische persoonsgerichte aanpak
Aansluiting bij uitkomsten onderzoek door Beke Advies

48.360 Jeugd en Veiligheid
Daarnaast wordt gezocht naar aanvullende middelen in de vorm van
subsidieregelingen van rijk / provincie of een verzoek bij de kadernota.
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Rol gemeente

De gemeente heeft een sturende en faciliterende rol.
Samen met de genoemde partijen wordt de gewenste inhoud van de
persoonsgerichte aanpak (trajecten) bepaald. De gemeente is verantwoordelijk
voor de ‘inkoop’ van deze trajecten en bepaalt samen met de verschillende
partijen welke jongeren / gezinnen in aanmerking komen voor deze vorm van
begeleiding. Over het verloop en het resultaat van de trajecten wordt aan de
gemeente gerapporteerd.

Overzicht financiën thema jeugd en veiligheid:
Activiteit

Kosten (€)

Coördinatie aanpak overlast

Ten laste van
reguliere middelen
48.360

Persoonsgerichte aanpak
risicojongeren
Totaal

Budget 2007

Budget structureel
*
Programmabegroting
onderdeel Jeugd en
Veiligheid (663001 /
6630105)
48.360
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