Jong zijn in
Schiedam:
ieders zorg!
Uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid
2009-2012

Schiedam
2009
Definitieve versie zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 1704-200

INHOUD

1

Inleiding

3

2

Het uitvoeringsprogramma in drie omgevingsdomeinen

4

2.1

5

Thuis
2.1.1. Speerpunten en ambities
2.1.2. Korte beschrijving van acties

2.2

School en werk

10

2.2.1. Speerpunten en ambities
2.2.2. Korte beschrijving van acties

2.3

Vrije tijd en openbare ruimte

15

2.3.1. Speerpunten en ambities
2.3.2. Korte beschrijving van acties

3

Globaal overzicht extra kosten en baten 2009

4

Belangrijkste wijzigingen / omissies uit kadernota Jeugd 23

Uitvoeringsprogramma Jong zijn in Schiedam: ieders zorg!

22

2

1

Inleiding

De gemeente Schiedam heeft in 2008 de nota Jong zijn in Schiedam: ieders zorg! 2008-2012
opgesteld. Deze nota biedt een overzicht van de stevige ambities die de gemeente heeft op het terrein
van jeugd. Voor ieder van de ambities wordt aangegeven welke acties zijn gepland om deze te
verwezenlijken. In totaal zijn 26 acties geformuleerd. Sommige acties zijn reeds in 2008 of eerder in
gang gezet, andere moeten nog starten. Sommige acties worden gefinancierd uit reguliere middelen,
sommige acties worden gefinancierd vanuit extra middelen, voor andere wordt nog financiering
gezocht. In de nota is een overzicht gegeven van de benodigde én beschikbare middelen voor al deze
acties voor zover dat bekend was in het voorjaar van 2008.
De gemeenteraad heeft de nota in de zomer van 2008 goedgekeurd. Daarbij heeft de raad
aangegeven dat de nota wat haar betreft een kadernota is. Meer duidelijkheid is vereist over de te
behalen resultaten, de benodigde middelen en de beschikbare budgetten. Daarom heeft de raad
gevraagd om een uitvoeringsprogramma jeugd.
Voor u ligt het uitvoeringsprogramma Jong zijn in Schiedam: ieders zorg! 2009. Dit document is een
weergave van alle acties die beschreven zijn in de nota. Per actie wordt het volgende aangegeven:
- een concrete beschrijving van de te behalen resultaten in 2009
- een duidelijke weergave van de benodigde middelen per actie
- een duidelijke weergave van de beschikbare budgetten per actie.
Daarnaast wordt per actie aangegeven welke activiteiten voor de periode 2010-2012 zijn gepland,
voor zover dat nu al bekend is. Dit geldt eveneens voor de bijbehorende middelen. Voor enkele acties
is nog geen financiële dekking gevonden op het moment van dit schrijven. In dat geval staat vermeld
wanneer besluitvorming over de financiering wordt verwacht.
Er zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de kadernota. Sommige acties zijn geclusterd
omdat deze deel zijn gaan uitmaken van eenzelfde project, sommige acties zijn verwijderd,
bijvoorbeeld omdat noch de regie, noch de financiering door de gemeente wordt uitgevoerd. In bijlage
1 is een lijst opgenomen met wijzigingen en omissies ten opzichte van de kadernota.
Dit document kan dienen als format voor een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Eind 2009 kan het
opnieuw worden ingevuld voor het uitvoeringsprogramma 2010.
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2

Uitvoeringsprogramma

2.1 Thuis
2.1.1 Speerpunten en ambities
Speerpunt

Ambities

Kinderen hebben een
goede start

Het optimaliseren van de zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen
met vraagstukken rond opvoeden en opgroeien.
Het bieden van maximale kansen aan kinderen en jongeren op een
gezonde ontwikkeling.
Het door middel van een intensieve en gecoördineerde aanpak bereiken,
begeleiden en perspectief bieden aan gezinnen die niet bereid zijn op
vrijwillige basis hulpverlening te accepteren.

Signaleren en
zorgcoördinatie

Met de partners in het jeugdbeleid zodanige afspraken maken over
signalering, melding en coördinatie dat er in Schiedam geen jongeren
met problemen buiten beeld zijn van hulpverlenende instanties en dat de
hulp efficiënt en effectief is.

Uitvoeringsprogramma Jong zijn in Schiedam: ieders zorg!

4

2.1.2 Korte beschrijving van acties
Onderwerp

Toelichting

Actie 1

Inrichten van twee Centra voor Jeugd en Gezin waarin tenminste de
Jeugdgezondheidszorg, de vijf functies van opvoed- en
opgroeiondersteuning en de schakels met Bureau Jeugdzorg en met de
schoolzorgstructuur zijn gebundeld.

Resultaten 2009

- Eerste CJG in Nieuwland t.b.v. zuidelijk stadsdeel is geopend (april)
- CJG-manager aangesteld in gemeentelijke dienst
- Opschalingmodel voor crisisgevallen onder leiding van de wethouder
jeugd is ontwikkeld en geïmplementeerd
- Communicatieplan voor partners
- Communicatieplan voor inwoners om bereik Jeugdgezondheidszorg 419 te verhogen (o.a. d.m.v. informatiepaal over opgroei- en
opvoedingsondersteuning)
- Systeem van risicogericht werken invoeren
- Eerste evaluatie CJG Nieuwland
- Beslissing t.a.v. concept en organisatievorm tweede CJG
- Bereik van de doelgroep 0-4 jaar op nagenoeg 100% (vasthouden
huidige bereikcijfers)
- de totale groep 0-24 jaar in dit gebied is 13.500 jeugdigen. Uitgaande
van ongeveer 15% risicojongeren zou het bereik zo’n 2.025 jongeren
moeten zijn.
- Eerste CJG: doorlopend
- Tweede CJG ontwikkelen n.a.v. raadsevaluatie eerste CJG.
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Jeugdigen en hun ouders
GGD RR
Careyn
Bureau Jeugdzorg,
Maatschappelijke Dienstverlening NW,
Flexus Jeugdplein,
Onderwijs
politie (opschalingsmodel)
huisartsen
mogelijke aanvulling met subregionale / lokale partners

Activiteiten 2010-2012
Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

€ 2.000.000 (incl. JGZ, dit betreft een schatting)
€ 2.000.000 (BDU-CJG + accrès GF + restant 2008)
€ 2.000.000 + PM (uitbreiding aanbod, ontwikkeling 2e CJG)
€ 4.871.231 (BDU-CJG + accrès GF 2010 + 2011)
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Onderwerp

Toelichting

Actie 2

Inbedding van de voormalige Awbz-taken gericht op 0-24 jarigen
(prenatale zorg en collectieve preventieve openbare geestelijke
gezondheidszorg) in de lokale Jeugdgezondheidszorg.
Prenatale zorg:
- Jeugdverpleegkundige legt, op verwijzing van huisarts/
verloskundige/intensieve thuiszorg, jaarlijks 176 huisbezoeken van 1
uur af bij aanstaande ouders waarbij het vermoeden bestaat dat ze niet
in staat zullen zijn zelf de volledige zorg op zich te nemen voor hun
kind. Indien nodig wordt voor de ouders ondersteuning geregeld,
bijvoorbeeld de cursus ‘Stevig ouderschap’. Collectieve preventieve
openbare geestelijke gezondheidszorg:
- Onderzoek naar behoefte aan collectieve preventieve geestelijke
gezondheidszorg (o.a. depressie bij allochtone meisjes, overbelasting
jonge mantelzorgers, kinderen die slachtoffer/getuige zijn van huiselijk
geweld).
- Op basis van onderzoek: offerteverzoeken uitzetten bij verschillende
partijen (gemeentelijk/regionaal).
Ondersteunende en activerende begeleiding
- Inventarisatie van de vraag en aanbod aan ondersteuning voor
ondersteunende en activerende begeleiding. Inzicht in de vraag blijft
nog achter omdat de cliëntgegevens vooralsnog niet worden
geopenbaard op grond van privacywetgeving.
Prenatale zorg:
- Idem
Collectieve preventieve geestelijke gezondheidszorg:
Afhankelijk van onderzoek en offertetraject mogelijk aanbod collectieve
preventieve openbare geestelijke gezondheidszorg.
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Careyn (prenatale zorg)
GGZ Delfland
Riagg Rijnmond
GGD RR
MDNW

Resultaten 2009

Activiteiten 2010-2012

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd

Beschikbaar

Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

€ 22.720 voor prenatale zorg
€ 16.000 voor collectieve preventieve geestelijke gezondheidszorg (Dit is
een schatting. Schiedam had in 2008 € 48.000 beschikbaar voor
collectieve preventie voor alle inwoners; in 2009 wordt over de inzet van
dit bedrag opnieuw besloten; als dit bedrag opnieuw voor collectieve
preventie beschikbaar komt, dan zou 1/3 deel van dit bedrag – € 16.000
– bestemd kunnen worden voor jongeren van 0-24 jaar, zij maken
namelijk 1/3 deel uit van de totale Schiedamse bevolking)
€ 22.720 voor prenatale zorg (gemeente heeft Careyn subsidie verleend
voor 2009)
Nog geen dekking voor preventieve GGZ: met de overheveling van de
AWBZ-taken naar de gemeente zal naar verwachting de druk op de
beschikbare middelen toenemen.
Nader te bepalen
Nader te bepalen
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Onderwerp

Toelichting

Actie 3

Het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij kinderen en jongeren

Resultaten 2009

Vanuit de programma’s De Gezonde School (thema Voeding en
Beweging) en Stay Slim wordt het volgende georganiseerd:
Gezonde School, leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar:
- Er worden twee themabijeenkomsten voor werkenden in kinderopvang,
peuterspeelzalen/voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
georganiseerd.
- Er worden drie ouderavonden over ‘Voeding en Beweging’ voor ouders
van kinderen die gebruik maken van deze voorzieningen
georganiseerd: een voor de kinderdagverblijven, een voor de
peuterspeelzalen en een voor de gebruikers van VVE.
- Stimuleren van buitenspelen door project ‘Ouders En Peuters Op
Straat’.
Gezonde School, leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar:
- Aan alle scholen (po en vo) gratis aanbieden van de activiteiten
‘Voeding en Beweging’ door GGD RR in het kader van ‘De Gezonde
School’, bijv. ‘De gezonde schoolkantine’ in het vo en de ‘Lekker Fit’
scholen voor po.
- Bewegen stimuleren door uitvoering activiteiten in het kader van BOSimpuls.
- Sportactiviteiten uitvoeren in het kader van Brede
School Sport & Cultuur.
- Buitenspelen stimuleren door uitvoeren activiteit Thuis Op Straat.

Activiteiten 2010-2012
Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd

Stay Slim:
- Signaleren overgewicht en obesitas bij preventief onderzoek voor alle
kinderen uit groep 2 en 7 van het po en klas 3 (of 1) van het vo
- Kinderen met obesitas worden doorverwezen naar de huisarts; 250 tot
300 kinderen met overgewicht en hun ouders/verzorgers krijgen
aanbod dat bestaat uit 3-5 extra contactmomenten voor kind en ouders
met behulp van interventiestrategie Ongeveer eenderde maakt gebruik
van dit aanbod.
Idem
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
GGD RR
Careyn
Scholen
SWS Welzijn
Peuterspeelzalen
kinderdagverblijven
Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen (binnen het voor
GGDRR beschikbare budget)
€ 65.000 in verband met wegvallen GSB-financiering
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Beschikbaar

Nader te bepalen

Onderwerp

Toelichting

Actie 4

Ondersteuning voor 8 extra multi-problemgezinnen per jaar dmv trajecten
ambulante hulp volgens de VIG-methode intensieve begeleiding

Resultaten 2009

Inkoop plus inzet trajecten

Activiteiten 2010-2012

Idem

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Nader te bepalen op basis van offerte

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd

€ 72.000 (€ 9.000 per traject intensieve begeleiding)
€ 72.000 (uit opvoedingsondersteuning)
€ 72.000, mogelijke uitbreiding met inzet middelen BDU-CJG/accrès
Gemeentefonds
Mogelijke uitbreiding met inzet middelen BDU-CJG/accrès
Gemeentefonds

Beschikbaar

Onderwerp

Toelichting

Actie 5

Implementatie van integraal peuterspeelzaalwerk (Nota “Naar integraal
peuterspeelzaalwerk”)

Resultaten 2009

- Alle Schiedamse basisscholen bieden peuterspeelzaalwerk aan.
- Alle huidige gesubsidieerde peuterspeelzalen zijn overgegaan op
integraal peuterspeelzaalwerk met een VVE-methodiek
- Alle peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten groep 1 en 2
zijn c.q. worden geschoold in de overeengekomen VVE methodiek
- Er zijn twee pilots VE in de kinderopvang gestart.
- Uitvoering integraal peuterspeelzaalwerk bij alle gesubsidieerde
Peuterspeelzalen
- Invoering VVE in de kinderopvang
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Schiedamse basisscholen
SWS Welzijn
KomKids
Stichting Primo
SIKO

Activiteiten 2010-2012

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd 2010-2012

€ 2.375.867 (raming kosten uitvoering peutergroepen/pilots VVE in de
kinderopvang, prijspeil 2008)
€ 2.375.867
Voor 2010: € 2.441.203 (raming kosten uitvoering peutergroepen/pilots
VVE in de kinderopvang, op basis van het aantal groepen op niveau
2009, prijspeil 2009). Inzet in 2011 en 2012 op basis van de evaluatie
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Beschikbaar 2010-2012

2009 nader te bepalen.
Nader te bepalen.

Onderwerp

Toelichting

Actie 6

Het onderbrengen van de GOSA-regisseur bij het CJG en aanstellen van
deze regisseur in gemeentelijke dienst.

Resultaten 2009

- De GOSA-regisseur is aangesteld in gemeentelijke dienst (reeds in
2008)
- De GOSA-regisseur is geschakeld met het CJG: het handgaven van de
aanstelling bij de gemeente blijkt het meest wenselijk. Wel is
afstemming met het CJG onontbeerlijk.

Activiteiten 2010-2012

N.v.t.

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
CJG en alle andere samenwerkingspartners van de GOSA-regisseur,
zoals politie en onderwijs.

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen
Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen
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2.2 School en werk

2.2.1 Speerpunten en ambities
Speerpunt

Ambities

Voortijdig schoolverlaten Terugdringen van voortijdig schoolverlaten, waarbij we inzetten op
minimaal 10% minder voortijdige schoolverlaters in het schooljaar
2008/2009 dan in 2006/2007. Eind 2010 is het aantal herplaatste
voortijdige schoolverlaters 25% hoger dan begin 2008

Voorkomen en
tegengaan van
jeugdwerkloosheid

Iedere jongere onder de 27 jaar volgt onderwijs of heeft een baan.

Iedereen aan boord

Het voorkomen dat jongeren met meervoudige problemen verder
afglijden of uitvallen en het bieden van perspectief op scholing en werk
voor risicojongeren. Daarnaast moet de begeleiding leiden tot het
tegengaan van criminaliteit.

2.2.2 Korte beschrijving van acties
Onderwerp

Toelichting

Actie 7

Realiseren van jaarlijks 10 stage- en leerwerktrajecten voor jongeren bij
de gemeente.
- Afstemming opzet en budget tussen afdelingen P&O en Werk
- Aanwijzen 10 stage- en leerwerktrajecten bij gemeente
- 10 jongeren koppelen aan de 10 stage- en leerwerktrajecten
- Uitvoering Watch Out

Resultaten 2009

Jaarlijks terugkerend
Korte jaarlijkse evaluatie
Eventueel aanpassingen maken n.a.v. aanbevelingen uit evaluatie
Uitvoering Watch Out

Activiteiten 2010-2012

-

Betrokken partijen
Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Regievoerende afdeling: Personeel & Organistatie
Nader te bepalen
Niet besteedde middelen voor Wajong en ID-banen.
Nader te bepalen
Nader te bepalen
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Onderwerp

Toelichting

Actie 8

Ontwikkelen van een aanpak nazorgtraject, gericht op terugkeer in het
onderwijs van jongeren na detentie

Resultaten 2009

Er is een opzet voor een nazorgtraject, waarbij in beeld is gebracht wat
de behoefte is, zowel wat betreft aantallen als aanpak.

Activiteiten 2010-2012

Nader te bepalen

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn i.s.m. Veiligheid
Justitie
Reclassering
Scholen
SWS Welzijn
Maatschappelijke Dienstverlening,
Woonplus

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen
Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen

Onderwerp

Toelichting

Actie 9

Versterking en uitbreiding van de leerplichtfunctie

Resultaten 2009

- De directe gemeentelijke leerplichtformatie is uitgebreid met 1,6 fte en
komt dan totaal op 3,1 fte leerplicht en 1,3 leerplichtadministratie
- Een leerkwalificatieconsulent is aangesteld bij Steunpunt Jongeren
voor uitvoering leerkwalificatieplicht (onderdeel leerplichtwet).

Activiteiten 2010-2012

Op grond van het jaarverslag over schooljaar 2008-2009 worden
de doelstellingen voor 2010 en verder bepaald.
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn

Betrokken partijen
Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd

Beschikbaar

€ 80.000 extra per jaar
€ 80.000 extra is opgenomen in de zomernota 2009 (cofinanciering
vanuit de NWN gemeenten)
Voor directe gemeentelijke leerplichtformatie € 80.000 per jaar
Additioneel hierboven én voor de aanstelling van de
leerkwalificatiecoördinator € 50.000 per jaar.
€ 80.000 structureel in de begroting 2009 e.v.
€ 50.000 structureel via financiering RMC Rijnmond (rijksmiddelen)
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Onderwerp

Toelichting

Actie 10

Steunpunt Jongeren (start in 2008, zie ook notitie “Verkenning Steunpunt
Jongeren Nieuwe Waterweg Noord, dec. 2007)

Resultaten 2009

- Voltooiing organisatorische en personele (+ 0,9 fte) inrichting
Steunpunt Jongeren
- Iedere niet-uitkeringsgerechtigde jongere krijgt binnen 4 weken een
aanbod richting school, werk of ‘werken en leren’
- Invoering van de lokale leerwerkplicht waardoor wij jongeren zonder
startkwalificatie van 18-23 jaar beter kunnen terugleiden naar school of
werk.
- Het inkopen van extra plaatsen bij de reboundvoorziening in Rotterdam
voor voortijg schoolverlaters
Idem, mede afhankelijk van tussentijdse evaluatie

Activiteiten 2010-2012

Regievoerende afdeling: Werk & Inkomen
NWN-gemeenten
CWI
UWV
Steunpunt Onderwijs

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

€ 94.334
€ 94.334 (uit extra middelen voor Wet Werk en Bijstand)
Waarschijnlijk wederom € 94.334
Nader te bepalen

Onderwerp

Toelichting

Actie 11

Uitvoeren van taalkr8! in het VMBO.
(zie nota “Aanvalsplan Laaggeletterdheid”)

Resultaten 2009

- Methode voor Taalkr8! is gekozen: dit wordt in samenwerking tussen
het VMBO en de bibliotheek gedaan.
- Programma Taalkr8! is uitgevoerd op ten minste één VMBO
Afhankelijk van positieve resultaten op de eerste school wordt
Programma Taalkr8! uitgevoerd op de drie VMBO-scholen
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
VMBO-scholen
uitvoerder Taalkr8!

Activiteiten 2010-2012
Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Kosten Taalkr8 afhankelijk van keuze voor programma begin 2009
Budget beschikbaar vanuit Aanvalsplan Laaggeletterdheid Begroting
aanvalsplan laaggeletterdheid
Nog niet bekend. Momenteel vindt afstemming plaats tussen scholen en
bibliotheek
Nog niet bekend. Zal op basis van benodigd bedrag bekeken moeten
worden
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Onderwerp

Toelichting

Actie 12

Jongeren zonder startkwalificatie worden actief opgespoord, door middel
van schriftelijke oproepen en huisbezoeken.

Resultaten 2009

400 Jongeren zonder startkwalificatie zijn actief opgespoord door RMCscouts (doorlopend tot augustus 2009)
Idem

Activiteiten 2010-2012

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Scholen
uitkeringsinstanties

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar

Ca. € 60.000 per jaar
Nog geen dekking: er is een aanvraag ingediend bij de Stadsregio
waarover op 15 april 2009 besloten zal worden. Indien dit niet mogelijk is
zal gekeken worden of dit mogelijk is vanuit de RMC reserve.

Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Nader te onderzoeken
Nader te bepalen

Onderwerp

Toelichting

Actie 13a

Mentoraatproject Jongeren aan Zet: uitbreiden huidige aanbod
mentoraattrajecten tot 102 deelnemers.

Resultaten 2009

- 92 mentoraattrajecten voor heel Schiedam ingezet
- Evt. nog 10 extra mentoraattrajecten extra voor Oost ingezet,
afhankelijk van besluitvorming VROM in juni 2009

Activiteiten 2010-2012

150 mentoraatstrajecten per jaar

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
SWS Welzijn

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar

€ 142.600 voor 92 trajecten + € 15.500 voor 10 trajecten
€ 143.000 (GSB-middelen) + misschien € 15.000 na besluitvorming door
VROM in juni 2009

Financiën 2010-2012
Benodigd

Nader te bepalen

Beschikbaar

Nader te bepalen
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Onderwerp

Toelichting

Actie 13b

Voortzetting intensieve woonbegeleiding Mi Kas Nobo.

Resultaten 2009

- 20 jongeren hebben intensieve woonbegeleiding gekregen
- 10 jongeren zijn uitgestroomd uit intensieve woonbegeleiding
- Evaluatie Mi Kas Nobo
Afhankelijk van evaluatie van het project in voorjaar 2009. Financiering is
afhankelijk van het nieuwe Bestuurlijke Arrangement Antillianen dat nog
afgesloten moet worden tussen Rijk en Antillianengemeenten.
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Leger des Heils
Woonplus

Activiteiten 2010-2012

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

€ 110.000
€ 110.000 (Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse Risicojongeren)
Afhankelijk van evaluatie en van nieuwe aanpak Antillianen in Schiedam
Mogelijk vanuit het in 2009 nieuw af te sluiten Bestuurlijk Arrangement
Antilliaanse Risicojongeren

Onderwerp

Toelichting

Actie 14

Oprichten Jeugd Interventie Team, door het omvormen van de huidige
trajectbegeleidingcapaciteit van 1 fte naar 5 fte.

Resultaten 2009

- Er is een JIT actief, bestaande uit 3 fte
- 90 a 100 trajecten uitgevoerd

Activiteiten 2010-2012

Streven naar uitbreiding van 3 naar 5 fte

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Bij oprichting: SWS Welzijn en FlexusJeugdplein
Bij uitvoering: SWS Welzijn, FlexusJeugdplein en aanpak
overlastgevende groepen (zie ook actie 23)

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

€ 240.000
€ 240.000 (Extra Inzet gehonoreerd in het kader van begroting 2009)
€ 400.000
€ 240.000 per jaar (zie Zomernota t/m 2011)
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2.3 Vrije tijd en openbare ruimte

2.3.1 Speerpunten en ambities
Speerpunt

Ambities

Schiedam, een stad om
op te groeien

Realiseren van een voor kinderen, jongeren en ouders aantrekkelijke
sociale en fysieke leefomgeving in de Schiedamse wijken, met name in
de achterstandswijken en wijken waar de meeste jongeren opgroeien

Schiedam, een stad die
bindt

Jongeren betrekken bij de stad door activering, informatie en
maatschappelijke bewustwording.

Schiedam, een veilige
stad

Realiseren van een integrale benadering van hinderlijke, overlastgevende
groepen vanuit het jongerenwerk. Wij zetten in op het aanpakken van
tenminste 5 overlastgevende groepen per jaar.

2.3.2 Korte beschrijving van acties
Onderwerp

Toelichting

Actie 15

Uitvoeren maatregelen “Speelruimteplan gemeente Schiedam 20072016”.

Resultaten 2009

- (Her-)inrichting van speelruimte in het openbare gebied, inclusief de
daarbij behorende toestellen, sportveldjes e.d.
- Bij Speeleiland-Schateiland is een speeltuinvereniging met een multietnisch speeltuinbestuur opgericht. Hiervoor wordt subsidie ontvangen
van het ministerie van VROM.

Activiteiten 2010-2012

Idem

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Schoolbesturen,
Woonplus, ONS (onderhoud en beheer)
Fort Drakesteijn
Speeleiland-Schateiland

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

€ 160.000
€ 160.000
€ 160.000 in 2010 en € 180.000 in 2011
2010: € 160.000 en 2011: € 180.000 en 2012: nader te bepalen
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Onderwerp

Toelichting

Actie 16

Uitbreiding van het aanbod jongerenwerk door formatie-uitbreiding
jongerenwerk (1 fte per jaar gedurende 2009-2012).

Resultaten 2009

- Besluit genomen over nota uitbreiding jongerenwerk
- Formatie jongerenwerk is uitgebreid

Activiteiten 2010-2012

Nader te bepalen

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
SWS Welzijn

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar

Raming 1 fte: € 80.000
Door de gemeenteraad is de motie aangenomen dat dit uit het
personeelsbudget van de gemeente moeten worden gehaald. Er wordt
gezocht naar een invulling, eventueel op tijdelijke basis.

Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

2010: € 160.000, 2011: € 240.000, 2012: € 320.000
Vooralsnog geen dekking

Onderwerp

Toelichting

Actie 17

In beschikking SWS Welzijn voor 2009 e.v. voorwaarden opnemen ten
aanzien van samenwerking met scholen en sportverenigingen.

Resultaten 2009

Voorwaarden t.a.v. samenwerking met scholen en sportverenigingen
worden in beschikking SWS Welzijn opgenomen

Activiteiten 2010-2012

Idem

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
SWS Welzijn
Scholen
Sportverenigingen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen
Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen
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Onderwerp

Toelichting

Actie 18

Realiseren jongerenvoorziening in Noord.

Resultaten 2009

- Voorbereiding gemeente af
- Locatiekeuzecommunicatie met omwonenden afgerond
- Communicatie met jongeren afgerond
- Plan van aanpak nader uitwerken (o.m. bestemmingsplan)
- Start bouw jongerenvoorziening
Opening en programmering Jongerenvoorziening

Activiteiten 2010-2012

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
SWS Welzijn
Politie
sponsoren

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd

Raming: € 1.300.000 investeringskosten (excl. BTW)
€ 400.000 exploitatiekosten
€ 616.000 investeringsmiddelen beschikbaar per 2009
€ 111.000 exploitatiemiddelen beschikbaar
Voor de tekorten in investerings- en exploitatiekosten dient een aanvraag
Extra Inzet 2010 te worden voorbereid

Beschikbaar

Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Extra t.o.v. 2009: € 684.000 investeringskosten
Extra t.o.v. 2009: € 289.000 exploitatiekosten per jaar
Nader te bepalen

Onderwerp

Toelichting

Actie 19

Uitschrijven wedstrijd “Check je plek” voor het uitwerken van een
huiskamerachtige plekken op experimentele basis.

Resultaten 2009

- Projectplannen verzamelen en 3 plannen selecteren
- 3 projecten uitvoeren
Op grond van de evaluatie van de projecten die in 2009 worden
uitgevoerd zal worden bekeken of deze projecten gecontinueerd en/of
uitgebreid moeten worden.

Activiteiten 2010-2012

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Jongeren
Jong Geluid
SWS Welzijn (heeft een aanvraag ingediend die mogelijk gehonoreerd
zal worden)
€ 60.000 (€ 20.000 per project)
€ 60.000
€ 60.000 (€ 20.000 per project) per jaar
Nog geen dekking
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Onderwerp

Toelichting

Actie 20

Uitvoeren van een aantrekkelijk interactief programma voor
maatschappelijke en politieke bewustwording voor scholieren tussen 14
en 18 jaar.

Resultaten 2009

- Interactief programma (w.o. lesbrief) is ontworpen
- Programma wordt uitgevoerd
N.B. Dit programma wordt uitgevoerd door de Griffie. De gemeente biedt
het aan via het digitale platform www.paradeschiedam.nl.

Activiteiten 2010-2012

Structureel aanbod aan het totale VO.

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Jongeren
Schoolbesturen
gemeenteraad

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar

€ 10.000 per jaar voor de ontwikkeling van het programma.
Vooralsnog geen dekking; er wordt overleg gevoerd met de Griffie die
voor dit onderwerp eigen budget kan inzetten. Mogelijk is een
samenwerking met Jong Geluid in deze mogelijk. Samenwerking kan
financieel (Jong Geluid zet een deel van het eigen budget in), maar
zeker ook inhoudelijk: Jong Geluid is betrokken bij het programma.

Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Nader te bepalen
Nader te bepalen

Onderwerp

Toelichting

Actie 21

Faciliteren en stimuleren van verschillende initiatieven van jongeren
gericht op verkrijgen van informatie vanuit de jeugd over wat hen
bezighoudt.

Resultaten 2009

Nader te bepalen

Activiteiten 2010-2012

Nader te bepalen

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Jongeren
Jong Geluid
Jongerenorganisaties

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

€ 10.000
Wordt betaald uit het budget voor jongereninitiatieven
€ 10.000 per jaar
Vooralsnog geen dekking
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Onderwerp

Toelichting

Actie 22

Uitwerken en implementeren van concept ‘sociale bonuspunten’ voor
jongeren gekoppeld aan de huiskamerprojecten.

Resultaten 2009

- Plan is uitgewerkt
- Voorstel af voor Voorjaarsnota 2010
Afhankelijk van plan

Activiteiten 2010-2012

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Jongeren
Jongerenorganisaties
Scholen
SWS Welzijn
Jong Geluid

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Hangt af van voorstel Voorjaarsnota 2010
Vooralsnog geen dekking

Onderwerp

Toelichting

Actie 23

Realiseren van een proactieve aanpak van hinderlijk groepen (‘groepen
pellen’).

Resultaten 2009

-

Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen

-

3 hinderlijke groepen worden aangepakt;
Jongeren zijn of worden doorgeleid naar activiteiten en/of trajecten
gericht op scholing of werk
Zonodig heeft bemiddeling met buurtbewoners plaatsgevonden

Activiteiten 2010-2012

Idem

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Veiligheid
SWS Welzijn
Politie
GOSA-regisseur
Mogelijk kan de aanpak overlastgevende groepen niet budgettair neutraal
gezien de grote druk op de aanpak.
Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen
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Onderwerp

Toelichting

Actie 24

Inzetten van ambulant jongerenwerk op jaarlijks minimaal 5
overlastgevende groepen.

Resultaten 2009

-

Op minimaal 5 overlastgevende groepen is ambulant jongerenwerk
ingezet
Jongeren nemen deel aan activiteiten of worden aangespoord tot of
begeleid bij het zelf organiseren van zinvolle bezigheden. De ervaren
overlast is merkbaar afgenomen.

Activiteiten 2010-2012

Idem

Betrokken partijen

Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn i.s.m. Veiligheid
SWS Welzijn
Gemeentelijk accounthouder SWS
Projectleider aanpak problematische jeugdgroepen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen
Budgettair neutraal
Niet van toepassing, het betreft reguliere middelen

Onderwerp

Toelichting

Actie 25

Afstemmen van acties rond probleemjongeren met de relevante partners
via MULTI-signaal en casuïstiekbesprekingen in de netwerken.

Resultaten 2009

-

Activiteiten 2010-2012
Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd

Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Convenant over aansluiting op en samenwerking in het
risicosignaleringssysteem SISA van MultiSignaal is afgesloten
- Meldingscriteria zijn vastgesteld en SISA is in werking
- Betrokken medewerkers van de aangesloten instellingen zijn getraind
in werken met het programma, hanteren van de criteria en vervolg
geven aan match van 2 of meer meldingen.
Idem
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
GOSA-regisseur
(sub-)regionaal opererende instellingen
€ 7.000 gedurende twee jaar (2009+2010) eenmalige kosten voor het
maken van koppelingen met andere systemen zoals Elektronisch Kind
Dossier.
€ 13.000 voor onderhoud MULTI-signaal, gebaseerd op € 0,17 per
inwoner.
€ 20.000
€ 13.000 per jaar voor onderhoud MULTI-signaal, rest valt onder
reguliere taakuitoefening
Nader te bepalen
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Onderwerp

Toelichting

Actie 26

Uitbreiding jeugdmonitor met algemene jeugdgerelateerde data en
specifieke onderzoeken

Resultaten 2009

Deelname aan de Jeugdmonitor Rotterdam en de uitkomsten hiervan
gebruiken bij beleidsontwikkeling

Activiteiten 2010-2012
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Scholen
Jongeren/scholieren
GGD RR

Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

€ 37.500
€ 37.500
Nader te bepalen (afhankelijk van budget)
Nader te bepalen (GSB-financiering stopt na 2009)

Tijdens de behandeling door de raad van de kadernota integraal jeugdbeleid op 25 september 2008
en tijdens de begrotingsraad van 13 november 2008 is een tweetal actiepunten benoemd die een
plaats dienen te krijgen in het uitvoeringsprogramma jeugd. Deze twee actiepunten hebben de
nummer 27 en 28 gekregen en worden hieronder uitgewerkt.
Onderwerp
Actie 27

Toelichting
Vergroten acceptatie homoseksualiteit bij Schiedamse scholieren
-

Resultaten 2009

Activiteiten 2010-2012
Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Vaststellen plan van aanpak door raad (voorjaar 2009)
Start voorlichting op scholen voor zowel docenten/mentoren als
leerlingen

Evaluatie van de voorlichtingsactiviteiten in 2011.
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
RADAR
GGD
COC
Jong Geluid
Onbekend: hangt af van de ambities die in het jaarplan worden
weergegeven.
Vooralsnog is ongeveer €10.000 beschikbaar
Onbekend: hangt af van de ambities die in het jaarplan worden
weergegeven.
Afhankelijk van nadere besluitvorming
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Onderwerp
Actie 28
Resultaten 2009

Activiteiten 2010-2012
Betrokken partijen

Financiën 2009
Benodigd
Beschikbaar
Financiën 2010-2012
Benodigd
Beschikbaar

Toelichting
Ontwikkelen van informatie voor jongeren op het gebied van
vrijetijdsbesteding op de website van Schiedam
- Er wordt tezamen met Schiedamse jongeren een opzet gemaakt
van de website waarin duidelijk wordt welke informatie op de
website moet komen
- Er wordt tezamen met Schiedamse jongeren een ‘uiterlijk’ van de
website bepaald.
- Op de website van Schiedam staat informatie die voor jonge
Schiedammers relevant is.
- De informatie op de website is aantrekkelijk vormgegeven
- Schiedamse jongeren weten de weg naar de website te vinden
- Aan de website is een sms-service gekoppeld die jongeren van
aanvullende informatie voorziet.
De website wordt goed onderhouden en actueel gehouden
Regievoerende afdeling: Educatie & Welzijn
Jongeren
Jong Geluid
Onbekend: hangt af van de ambities met de website hoeveel uren
webmaster geraamd moeten worden
Vooralsnog zijn geen middelen beschikbaar
Onbekend: hangt af van de ambities met de website hoeveel uren
webmaster geraamd moeten worden
Afhankelijk van nadere besluitvorming
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3. Financiën
3.1 Overzicht extra kosten en baten 2009
Actie

2009
Benodigd

Opmerkingen

Beschikbaar

1

2.000.000

2.000.000

2

38.720

22.720

3

nvt

nvt

4

72.000

72.000

5

2.375.867

2.375.867

6

nvt

nvt

budgettair neutraal; reguliere middelen

7

PM

PM

begroting moet nog worden gemaakt; waarschijnlijk dekking

8

nvt

nvt

budgettair neutraal; reguliere middelen

9

80.000

80.000

10

94.334

94.334

11

PM

PM

nader te bepalen, budget is beschikbaar

12

60.000

PM

nog geen dekking; gekeken wordt naar RMC reserve

13a

158.100

143.000

13b

110.000

110.000

14

240.000

240.000

15

160.000

160.000

16

80.000

PM

Nog geen dekking: de zoeken naar middelen uit
personeelsbudget gemeente (motie gemeenteraad)

17

nvt

nvt

budgettair neutraal; reguliere middelen

18

1.700.000

727.000

budgettair neutraal; reguliere middelen

De beschikbare middelen (€ 616.000) zijn als niet-geactiveerde
kapitaallasten opgenomen in de begroting: € 50.000 per jaar.
Het daarmee samenhangende activiteitenbudget van € 111.000
wordt hangende de realisatie van het centrum besteed aan
ambulant jongerenwerk
Voor ontbrekende middelen moet een aanvraag bij zomernota
worden gedaan.

19

60.000

60.000

20

10.000

PM

nog geen dekking; in overleg met griffie mogelijk budgettair
neutraal

21

10.000

PM

nog geen dekking

22

nvt

nvt

budgettair neutraal; reguliere middelen

23

nvt

nvt

budgettair neutraal; reguliere middelen

24

nvt

nvt

budgettair neutraal; reguliere middelen

25

20.000

20.000

26

37.500

37.500
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Actie

2009
Benodigd

Opmerkingen

Beschikbaar

27

10.000

10.000

28

PM

PM

7.316.521

6.152.421

Totaal
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4 Belangrijkste wijzigingen / omissies uit Kadernota Jeugd

Actie 2: Inbedding voormalige Awbz-taken in de lokale JGZ: het genoemde bedrag in de kadernota is
veel hoger dan het benodigde bedrag, zoals dat staat in dit uitvoeringsprogramma. Dat komt
waarschijnlijk omdat de kosten in de kadernota ook betrekking hadden op Awbz-taken voor
volwassenen, zoals thuiszorg.
Actie 3 in de kadernota, (in het uitvoeringsprogramma Actie 4): Verhogen van het bereik van de
Jeugdgezondheidszorg onder de groep 4-19 jaar:
Geen op zichzelf staande actie, wordt gedaan door o.a. acties 1,2 en 3.
Actie 7 in de kadernota: Uitvoeren van traject deskundigheidsbevordering signalering gericht op
Schiedamse professionals die werken met kinderen en jongeren:
Volgens de medewerkers van afdeling Welzijn en Educatie gebeurt dit al jaren en is dit onderdeel van
de gewone activiteiten; de enige rol van de gemeente is die van subsidieverstrekker. De afgelopen
jaren is er echter geen subsidie aangevraagd. Geen van de betrokkenen wist van een nieuwe actie op
dit terrein. Deze actie is daarom weggelaten.
Actie 9 in de kadernota: Stroomlijnen en uitbreiding van huidige structuur van zorgnetwerken tot
uniforme structuur van wijk- en schoolgerichte netwerken onder gemeentelijke regie op basis van
uitgangspunt 1 kind, 1 plan, 1 casemanager:
Deze actie hoort thuis in het uitvoeringsprogramma WMO en is daarom weggelaten.
Actie 11 in de kadernota: Het implementeren van het opschalingsmodel voor crisisgevallen onder
leiding van de wethouder jeugd:
Dit valt onder actie 1 (CJG) en is daarom weggelaten als aparte actie.
Actie 16 in de kadernota, (in het uitvoeringsprogramma Actie 11): Het in 2009 realiseren van een
‘makkelijk leesplein’ in de bibliotheek en uitvoeren van taalkr8! in het VMBO:
De bibliotheek is bezig met een makkelijk leesplein, “For you” genaamd. Financiering gaat geheel
buiten gemeente om en organisatie en uitvoering ook: dit is een activiteit van de bibliotheek. Dit
onderdeel is daarom uit de actie gehaald.
Actie 19 in de kadernota: Iedere niet-uitkeringsgerechtigde jongere krijgt binnen 4 weken een aanbod
richting school, werk en ‘werken en leren’:
Dit is regulier werk, valt onder actie Steunpunt Jongeren, en daarom hier weggelaten.
Actie 20 in de kadernota: Invoeren van een Schiedamse leerwerkplicht waardoor wij jongeren zonder
startkwalificatie van 18-23 jaar beter kunnen terugleiden naar school of werk:
Dit valt onder actie Steunpunt Jongeren, en daarom hier weggelaten.
Actie 21 in de kadernota, (in het uitvoeringsprogramma Actie 13a + 13b): Uitbreiden huidige aanbod
mentoraattrajecten tot 150 deelnemers en voortzetting Mi Kas Nobo: dit zijn twee aparte acties met
aparte betrokken partijen en aparte financiering en zijn daarom als twee aparte acties beschreven.
Actie 27: Naar aanleiding van de bespreking van de kadernota jeugd in de raad van 25 september
2008 is het actiepunt over homotolerantie toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma.
Actie 28: Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad op 13 november 2008
is het actiepunt over jongereninformatie via de website toegevoegd.
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