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Inleiding en leeswijzer
Jeugd doet mee® in Veere
Inleiding
In de gemeente Veere kennen wij een grote groep jeugdigen. Het is belangrijk om in een nieuwe
jeugdnota te beschrijven wat de gemeente met en voor de jeugd wil bereiken.
Het uitgangspunt voor deze Jeugdnota is het Verdrag voor de rechten van het Kind dat in 1989 is
vastgesteld door de Verenigde Naties en in Nederland in 1996 in werking is getreden.
Participatie van jongeren is een belangrijk recht. Jongeren mogen meepraten, -denken en -doen over
hun leefomgeving.
De totstandkoming van de nota
Vijfhonderd tachtig jonge inwoners hebben een vragenlijst gekregen met vragen over het jeugdbeleid
in Veere. Bijna driehonderd jongeren (werkelijk 297) hebben gereageerd.
Twintig sleutelfiguren zijn ondervraagd over de leefbaarheid in de kernen, over de algemene
jeugdvoorzieningen, over preventie, gezondheid, veiligheid en de behoefte aan jeugdparticipatie.
Twintig ‘specialisten’ uit de klankbordgroep zijn gevraagd om mee te denken over het jeugdbeleid.
Vier jeugdpanels hebben precies verteld wat zij belangrijk vinden voor de jeugd in Veere.
Een student van de Hogeschool Zeeland heeft als stageopdracht alle gegevens verzameld en verwerkt.
Al deze informatie, van zowel de jongeren als de mensen uit het werkveld heeft geleid tot deze
Jeugdnota.
De jeugdnota ‘Jeugd doet mee® in Veere’ is dus interactief tot stand gekomen en daarmee opgesteld
volgens de richtlijnen van de Wet Maatschappelijk Ontwikkeling (WMO).
In deze nota is gekozen voor zes onderwerpen.
Dat zijn: Algemeen Jeugdbeleid, Preventief Jeugdbeleid, Vrije Tijd, Gezondheid, Veiligheid en
Jeugdparticipatie.
Er zijn overigens ook onderwerpen naar voren gekomen die niet vallen onder de werking van deze
Jeugdnota.
Leeswijzer
Ieder hoofdstuk begint met beknopte algemene informatie, de actuele situatie en de vragen “ wat wil
de raad bereiken” en ”wat gaat het college daar voor doen”.
De klankbordgroep heeft eind november 2006 grotendeels de actiepunten ingevuld.
De actiepunten zijn benoemd aan het eind van ieder hoofdstuk en zijn gebundeld in het laatste
hoofdstuk.
Het laatste hoofdstuk bevat ook de tijdsfasering en een overzicht van de kosten.
Dankwoord
Iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze nota wordt bedankt voor zijn inbreng.

juli 2007
Afdeling Welzijn
Marga de Brauwer-Koevoets
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Aanleiding en uitgangspunten Jeugdnota
Aanleiding
In 2002 is de eerste jeugdnota door de gemeenteraad vastgesteld: “Veerkracht”.
Inmiddels zijn er vijf jaar verstreken en er is -ook landelijk- sprake van verdere ontwikkelingen.
Vijf Ministeries hebben een samenwerkingsverband opgericht: Operatie JONG. Deze samenwerking
heeft geresulteerd in veel extra aandacht voor jeugdbeleid. Jeugdbeleid moet efficiënter en effectiever.
Daar zijn kaders voor gegeven. Evenals in vorige kabinetten is er in dit kabinet ook veel aandacht
voor jeugd’, er is zelfs een minister voor Jeugd en Gezin.
De Wet op de Jeugdzorg, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de gewijzigde financiering
van het onderwijs, de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning
hebben geleid tot een nieuwe rol voor de gemeenten. De gemeenten hebben de regierol. Zij sturen de
organisaties aan en moeten ervoor zorgen dat alle organisaties hun werkzaamheden afstemmen,
informatie uitwisselen en samenwerken ten behoeve van jongeren en hun ouders. Uiteraard heeft dit
gevolgen voor het jeugdbeleid in de gemeente Veere.
In september 2006 hebben wij de startnota Jeugdbeleid vastgesteld. Vervolgens in november 2006 de
kadernota. Hierin hebben wij de kaders voor de jeugdnota vastgelegd.
De uitwerking van deze jeugdnota sluit aan bij de kaders en de relevante prestatievelden van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De gemeenteraad heeft zelf de volgende kaders vastgesteld:
1. “ Deelname van de jeugd aan de samenleving bevorderen en het creëren van een leefklimaat
waarin ontwikkeling en opvoeding voor jongeren zo optimaal mogelijk is ”.
2. “ Met preventief jeugdbeleid voorkomen dat jongeren uit de boot vallen en hiervoor zo
mogelijk aanhaken bij regionale projecten ”.
3. “ Het bevorderen van gezond gedrag; en het voorkomen en beperken van de gevolgen van
ziekten, specifiek gericht op de jeugd maar ook op andere risicogroepen ”.
4. “ De mogelijkheden onderzoeken voor een jeugdraad / jeugdforum met vertegenwoordigers
uit alle kernen ”.
Communicatie
Deze jeugdnota is gedeeltelijk op een interactieve wijze tot stand gekomen. De jongeren hebben in de
jeugdpanels in belangrijke mate mee kunnen praten en denken.
Elk project of onderdeel van het beleid vraagt in principe om maatwerk op het gebied van
communicatie. Bij de uitwerking van ieder onderdeel van de jeugdnota zal de checklist communicatie
gebruikt worden.
Bij sommige onderdelen kan gekozen worden voor een uitgebreid communicatieplan.
Deze jeugdnota is uitgangspunt van het beleid tot en met 2010.
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1. Algemeen Jeugdbeleid
Wat wil de raad bereiken?
Deelname van de jeugd aan de samenleving bevorderen en het creëren van een leefklimaat waarin
ontwikkeling en opvoeding voor jongeren zo optimaal mogelijk is.
Actuele situatie
Het algemeen jeugdbeleid wordt onder andere bepaald door het aantal voorzieningen in de gemeente.
Dit zijn niet alleen de consultatiebureaus/ jeugdgezondheidszorg, de peuterspeelzalen, de
kinderopvang en de basisscholen. Maar het algemeen jeugdbeleid hangt samen met ALLE
voorzieningen in de kernen. Ook de speelplaatsen, jeugdsozen, sportclubs, culturele voorzieningen en
kerkelijke activiteiten bepalen mede het opgroeiklimaat voor jongeren in Veere.
Over het algemeen gaat het goed met de jeugd in Veere. 80% van de kinderen groeit hier op zonder
problemen.
Van de overige 20% kan 15% met lichte ondersteuning geholpen worden. Slechts 5% van de kinderen
zal geïndiceerde hulp nodig hebben via Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg valt onder de
verantwoordelijkheid van de provincie.
Wat gaat het college er voor doen?
•

Voor het grootste deel van de kinderen (80%) moeten de voorzieningen worden behouden of
efficiënter ingezet. Voor de 15% waar lichte ondersteuning volstaat, moet die beschikbaar
zijn. Voor de geïndiceerde hulpverlening aan de overige 5% is de provincie verantwoordelijk.

Kanttekening
Het aantal inwoners neemt af. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het behoud van de voorzieningen en
een efficiënte inzet.
1.1. Jeugdgezondheidszorg
In de gemeente zijn negen consultatiebureaus voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0-4 jaar
werkzaam. Hier wordt de ontwikkeling van jonge kinderen gevolgd.
Daarnaast bevordert de jeugdgezondheidszorg de ontwikkeling van het jonge kind.
Zij registreert gegevens van jonge kinderen vanaf 2007 in een zgn. Electronisch Kind Dossier (EKD).
Dit EKD is door de Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD) opgezet en moet een centraal
registratiesysteem worden met alle gegevens van een kind.
Meerdere organisaties/ instellingen kunnen straks gegevens toevoegen en raadplegen.
Met dit systeem wordt het mogelijk om de coördinatie van de zorg voor multi-probleemgezinnen te
organiseren. Dit hoeft niet alleen door de GGD te gebeuren.
Door de goede registratie in de zorg voor 0-19 jaar is het mogelijk ontwikkelingsachterstanden bij
jonge kinderen en eventuele opvoedingsrisico’s bij de ouders in het oog te houden. De JGZ heeft nauw
contact met de peuterspeelzalen van de Stichting Peuterspeelzalen Veere (SPV). Risicogegevens
worden gedeeld met de peuterspeelzalen. Kinderen met risico’s moeten blijvend ondersteund worden
zodat eventuele achterstanden worden voorkomen of teruggebracht voordat de basisschooltijd voorbij
is.
Wat gaat het college er voor doen?

•



Een goede registratie van de gegevens van kinderen
Door het verstrekken van subsidies de GGD een EKD laten opzetten
De registratie van gegevens bij de JGZ en de SPV mogelijk maken
Achterstanden bij kinderen in beeld houden
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1.2 Kinderopvang
De Kinderopvang Walcheren (KOW) heeft momenteel vier huizen in de gemeente. De KOW stemt
haar aanbod af op de behoefte van de inwoners aan kinderopvang.
In het nieuwe schooljaar 2007-2008 zullen de basisscholen in samenwerking met de KOW de
buitenschoolse opvang opzetten. Dit is geen gemeentelijke taak.
De SPV én de KOW willen betrokken worden bij de voorbereidingen en realisatie van Brede Scholen.
Wat gaat het college er voor doen?

•

bevorderen van overleg tussen de SPV en de KOW zodat de locaties en materialen
gezamenlijk benut zullen worden.
SPV, KOW en basisscholen een rol laten spelen bij de voorbereidingen van een Brede School.

1.3 Peuterspeelzalen
65% van de 2-en 3-jarigen bezoeken de peuterspeelzaal.
De ouders van kinderen met ontwikkelingsachterstanden worden door de jeugdgezondheidszorg
geadviseerd hun kind(eren) naar de peuterspeelzaal te sturen. Daar wordt geprobeerd om de
achterstanden van deze kinderen op te heffen.
Wat gaat het college daar voor doen?





zoveel mogelijk risicokinderen uit alle richtingen bezoeken de peuterspeelzaal
een doorgaande leerlijn voor kinderen met taalachterstanden opzetten
taalondersteuning bieden aan jonge kinderen en hun ouders hierbij betrekken
een derde dagdeel aan de peuterspeelzaal voor deze kinderen betalen.

1.4 Basisonderwijs
In iedere kern is een basisschool
De gemeenten hebben geen rechtstreekse financieringsrelatie meer met de schoolbesturen. Wel draagt
de gemeente zorg voor de onderwijshuisvesting.
Er wordt gewerkt aan een Lokale Educatieve Agenda. Dit is een overeenkomst tussen schoolbesturen
en gemeente, waarin afspraken worden vastgelegd over onderwerpen die beide partijen van belang
vinden.
De schoolbesturen willen partner zijn bij de Brede Schoolontwikkeling.
Wat gaat het college daar voor doen?


de Lokale Educatieve Agenda vaststellen met de volgende onderwerpen: Zorg-In-en-Om-deSchool (ZIOS), preventieactiviteiten, taalachterstanden en Brede School.

1.5 Taalondersteuning
In het hele leven is taalgebruik van groot belang. Bij sollicitaties en examens is het juiste gebruik van
de Nederlandse taal van groot belang en bepaalt soms iemands succes.
Het risico van taalachterstanden wordt bepaald volgens het zgn. leerlingengewicht in het
basisonderwijs. In enkele kernen in Veere is een risico op taalachterstanden aanwezig volgens de
telling.
Wat gaat het college daar voor doen?


overleg voeren met JGZ, SPV en basisscholen om een doorgaande ondersteuning in de
taalontwikkeling te bevorderen.
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1.6 Zorg-In-en-Om-de-School, ZIOS
Er is landelijk veel aandacht voor dit onderwerp omdat er steeds meer kinderen problemen hebben.
De problemen van kinderen die voortvloeien uit de thuissituatie worden bij het schoolmaatschappelijk
werk (SMW) aangemeld. De meest voorkomende problemen zijn: gevolgen van echtscheiding en of
andere relatieproblemen, problemen die samenhangen met de emotionele ontwikkeling van een kind
en problemen in de relatie tussen ouder(s) en kind. Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd
op de scholen en verzorgd door het Algemeen Maatschappelijk Werk Walcheren.
Wat gaat het college daar voor doen?




het school maatschappelijk werk ondersteunen samen met het basisonderwijs, zodat
wachtlijsten voorkomen worden
volgen van de provinciale ontwikkelingen via de Task Force Jeugd Zeeland
risico-leerlingen van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs laten begeleiden door
het SMW.

1.7 Leerplicht
De leerplichtambtenaar op Walcheren houdt het verzuim bij van kinderen in het basisonderwijs en het
Voortgezet Onderwijs. Deze functie is van cruciaal belang.
Door tijdig in gesprek te gaan met ouders van een kind dat frequent verzuimd en door hulp aan te
bieden, kunnen latere problemen in de schoolloopbaan worden voorkomen. Gelet op het aantal
Walcherse leerlingen heeft de leerplichtambtenaar meer uren nodig om adequaat te kunnen optreden.
Het rijk stelt middelen beschikbaar voor de uitbreiding leerplicht tot 18 jaar.
Wat gaat het college er voor doen?
•

Samen met Middelburg en Vlissingen aanstellen van maximaal twee leerplichtambtenaren
voor Walcheren in 2008.

1.8 Politie
De politie had vroeger een preventie-pakket. Agenten kwamen 10 keer per jaar op de basisscholen om
lessen te geven over actuele onderwerpen. Hier ging een preventieve werking van uit.
De klankbordgroep heeft gevraagd om meer bezoeken van de politie aan de scholen. Uit de interviews
bleek dat ook inwoners in de kernen meer politie op straat willen zien.
Wat gaat het college er voor doen?


De politie biedt aan om incidenteel een gastles te verzorgen bij een project.

1.9 Brede School
De Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende
kinderen. Het doel is de ontwikkelingskansen voor kinderen te vergoten. Een ander doel kan zijn een
doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te regelen. Onderwijs is in ieder geval participant,
kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek en andere instellingen kunnen ook
onderdeel van de Brede School uitmaken.
Schoolbesturen, peuterspeelzalen, Stichting Welzijn Veere (SWV) en Kinderopvang Walcheren
(KOW) willen gesprekspartners zijn bij de opzet van Brede Scholen.
1.10 Sport en Cultuur
Sportactiviteiten in relatie met de scholen worden verder toegelicht in de Nota Breedtesport.
Culturele activiteiten op scholen zijn o.a. de cultuurmenu’s en museumpassen voor kinderen uit groep
7 en 8. Deze activiteiten zijn toegelicht in de cultuurnota “Cultuur op st®eek” .
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Actiepunten Algemeen Jeugdbeleid
1. Een goede registratie van de gegevens van kinderen.
2. Achterstanden bij kinderen in beeld houden. Registratie door de Jeugd Gezondheidszorg
Zeeland (JGZ) en de SPV mogelijk maken.
3. De samenwerking tussen de SPV en de KOW bevorderen met het doel de locaties en
materialen gezamenlijk te benutten.
4. Stimuleren dat zoveel mogelijk (risico)kinderen uit alle richtingen de peuterspeelzaal
bezoeken.
5. Overleg voeren met JGZ, SPV en basisscholen om een doorgaande ondersteuning in
de taalontwikkeling te bevorderen.
6. De SPV taalondersteuning (VVE) laten aanbieden aan jonge kinderen (en hun ouders)
7. Een derde dagdeel aan de peuterspeelzaal voor kinderen met taalachterstanden betalen.
8. De Lokale Educatieve Agenda vaststellen met de volgende onderwerpen:
Zorg-In-en-Om-de-School (ZIOS), preventieactiviteiten, taalachterstanden en Brede School
9. Het School Maatschappelijk Werk ondersteunen zodat wachtlijsten worden voorkomen
10. Samen met Middelburg en Vlissingen nagaan hoeveel uren nodig zijn voor een adequate
dienstverlening met een maximum van twee leerplichtambtenaren voor Walcheren in 2008.
11. De schoolbesturen, SPV, SWV en KOW een rol laten spelen bij de voorbereidingen van Brede
Scholen.
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2. Preventief Jeugdbeleid
Wat wil de raad bereiken?
Met preventief jeugdbeleid voorkomen dat jongeren uit de boot vallen en hiervoor zo mogelijk
aanhaken bij regionale projecten.
Actuele situatie
Ouders/ verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor hun kinderen. Deze verantwoordelijkheid wordt
gedeeld met maatschappelijke organisaties zoals b.v. het onderwijs.
Sinds de Wet op de Jeugdzorg in werking is getreden op 1 januari 2005, zijn de gemeenten
verantwoordelijk voor het preventief jeugdbeleid.
De gemeenten moeten zorgen voor voorzieningen die problemen van ouders en jongeren bij de
opvoeding helpen te voorkomen of te verminderen. Wanneer geïndiceerde hulp toch nodig is, dan is
de provincie verantwoordelijk voor de geïndiceerde zorg.
2.1. Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Vijf functies uit de Wet op de Jeugdzorg vallen onder prestatieveld twee van de WMO en zijn
daarmee een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Prestatieveld twee luidt:
“Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteuning
van ouders met problemen met opvoeden”.
De vijf functies zijn:
1. Informatie en advies.
2. Signaleren (door algemene voorzieningen, b.v. school, JeugdGezondheidsZorg, enz.).
3. Begeleiding naar het hulpaanbod.
4. Licht pedagogische hulp (pedagogische spreekuren, gezinsondersteuning, korte begeleiding).
5. Coördinatie van de zorg.
Ad 1 : Informatie en advies worden gegeven door basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang,
jeugdgezondheidszorg, het schoolmaatschappelijk werk en Stichting Welzijn Veere.
Ad 2. De signaalfunctie vinden wij ook bij basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang,
jeugdgezondheidszorg, het schoolmaatschappelijk werk en Stichting Welzijn Veere. Zij signaleren
knelpunten, problemen bij ouders en kinderen en eventuele achterstanden.
Ad 3. Begeleiding naar hulp: bovengenoemde organisaties kunnen doorverwijzen naar
hulpverleningsorganisaties.
Ad 4.Licht pedagogische hulp aanbieden aan ouders vanuit de jeugdgezondheidszorg,
het Algemeen Maatschappelijk Werk, Emergis en het schoolmaatschappelijk werk (SMW).
Ad 5.Coördinatie van Zorg: Bij meervoudige problematiek in een gezin ligt de
eindverantwoordelijkheid en coördinatie bij één organisatie.
Alle functies zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Wat gaat het college er voor doen?
•

De functie van gezinscoördinator aan de hand van richtlijnen en adviezen van de Task Force
Jeugd Zeeland vormgeven (functie 5).
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2.2. Task Force Jeugd Zeeland en preventief jeugdbeleid
De Task Force Jeugd Zeeland (TFJZ) is ingesteld na een conferentie in Goes op 29 mei 2006. Deze
conferentie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van vrijwel alle professionele organisaties en
door bestuurders en ambtenaren van de Zeeuwse gemeenten en de provincie. Met instemming van de
meerderheid is het zgn. “Manifest van Goes” aangenomen waarin de noodzaak van gezamenlijke regie
tussen gemeenten en de provincie en de samenwerking van alle instellingen in het jeugdbeleid wordt
benadrukt. De TFJZ is geformeerd om deze doelen te realiseren.
Opdracht van de TFJZ
De TFJZ wil taken bundelen, de aansturing vereenvoudigen, instrumenten, verantwoordelijkheden en
beschikbare middelen op elkaar afstemmen met een basisinfrastructuur die in ieder geval bestaat uit:
1. Zorgstructuren rond scholen ( Zorg Adviesteams, ZAT’s)
2. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)
3. Één gezamenlijk, preventieaanbod aan scholen
4. Netwerk tussen instellingen die leidt tot een integrale werkwijze rond de cliënt.
2.3. Ondersteuning van jongeren
Aan jongeren hulp en voorlichting bieden.
Ouders en jongeren kunnen via de gemeentelijke website eenvoudig de juiste hulp zoeken.
Jongeren kunnen via het Maatjesproject van Humanitas een persoonlijk begeleider zoeken .
Wat gaat het college er voor doen?
•
•

De website www.Veere.nl linken met diverse hulporganisaties, tevens de website van de SWV
daarop aanpassen
Deelname aan het Maatjesproject in 2008 mogelijk maken voor een aantal jongeren

2.4 Jongerenwerk
Het komt voor dat jongeren te lang met hun problemen rondlopen of dat problemen verergeren terwijl
dit voorkomen had kunnen worden. Het jongerenwerk kan jongeren met problemen tijdig
doorverwijzen naar hulporganisaties. Het jongerenwerk vervult daarmee de rol van ‘loket’ in het kader
van de WMO.
Wat gaat het college er voor doen?



De jongerenwerkers bezoeken de ontmoetingsplaatsen van jongeren
Jongeren die hulp nodig hebben doorverwijzen naar de juiste organisaties.

2.5 Opvoedsteunpunt
Ouders zorgen voor hun kinderen en kinderen hebben recht op opvoeding. Dat is vaak geen
eenvoudige opdracht voor ouders/ opvoeders. Ondersteuning is soms nodig.
Organisaties die de lichte pedagogische hulp bieden in onze gemeente zijn de jeugdgezondheidszorg
(JGZ), het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW), het School Maatschappelijk Werk (SMW),
Emergis en verschillende organisaties vanuit bepaalde levensovertuiging. Ouders die met
opvoedingsvragen zitten moeten antwoorden kunnen krijgen. Volgens de gegevens van Scoop hebben
10 tot 27% van de ouders behoefte om hun vragen ergens neer te leggen. Zij moeten bij een
opvoedsteunpunt terecht kunnen. Een opvoedsteunpunt kan bij een consultatiebureau ondergebracht
worden.
Wat gaat het college er voor doen?



Met de hulporganisaties twee informatieavonden organiseren in 2007 voor ouders. Na evaluatie
worden deze avonden mogelijk in meerdere kernen georganiseerd
Met de GGD en de jeugdgezondheidszorg een opvoedsteunpunt starten.
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2.6 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het rijk streeft naar een Centrum voor Jeugd en Gezin in iedere gemeente in 2008.
Definitie Centrum voor Jeugd en Gezin van de zorgaanbieders in Zeeland:
“Centrum voor jeugd en Gezin is een laagdrempelig fysiek loket in de woon/leefomgeving van
jeugdigen en opvoeders. In deze CJG’s zullen de functies van de WMO gebundeld worden.
Op deze wijze kunnen in CJG’s de omschreven prestatievelden uit de WMO worden
gerealiseerd:
Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
ouders die problemen ervaren bij het opvoeden van hun kinderen.
Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.”
Wat gaat het college er voor doen?
•

Veere start de opzet van een CJG door een opvoedsteunpunt bij een consultatiebureau te
plaatsen. Dit centrum voor ouders en kinderen moet uitgroeien tot een volwaardig CJG.

2.7 Het Elektronisch Kinddossier (EKD)
Om de kans op een gezinsdrama te verminderen, moeten hulporganisaties hun werk in een gezin beter
afstemmen. Het is van belang dat organisaties van elkaars werk op de hoogte zijn en samenwerken in
het belang van het gezin. Sinds 2007 zijn bij vier huisartsenposten in de kernen maatschappelijk
werkers, psychologen en een sociaal verpleegkundige werkzaam. Het blijkt nu al dat de samenwerking
tussen de organisaties verbeterd is. Deze werkwijze zal geëvalueerd worden.
Wat gaat het college er voor doen?
•
•

Het Elektronisch Kind Dossier van de GGD bevat na 2007 steeds meer informatie over
kinderen en gezinnen. De gemeente draagt bij in de kosten van het EKD via de GGD.
Het stimuleren van de afstemming tussen de huisartsen, de GGD, het AMW, Emergis, Bureau
Jeugdzorg en de SWV.

2.8. ZIOS, Sociaal Medische Teams in het Voortgezet Onderwijs
De term Zorg-In-en-Om-de-School (ZIOS) staat voor de ondersteuning aan jongeren in het onderwijs.
Het streven van het rijk en de Task Force Jeugd is om te werken aan Zorg Advies teams (ZAT’s). Dit
is een andere term voor dezelfde inhoud.
In het Voortgezet Onderwijs kennen wij de Sociale Medische Teams (SMT’s). Hierin zitten de
scholen, de GGD en het AMW. Zonodig worden Bureau Jeugdzorg, de politie en andere
hulporganisaties toegevoegd. De SMT’s vervullen een belangrijke rol in het tijdig signaleren van
problemen bij jongeren. Door tijdig jongeren en ouders ondersteuning te bieden kan verergeren van
problemen en voortijdig schoolverlaten voorkomen worden.
Wat gaat het college er voor doen?
•

De inzet van de GGD in de SMT’s teams subsidiëren.

2.9. Reboundvoorziening in het Voortgezet Onderwijs
Wanneer een jongere grote problemen heeft in een klas, dan kan worden besloten de leerling tijdelijk
in een Reboundvoorziening te plaatsen.
De Rebound is een onderwijsvoorziening voor maximaal 3 maanden. Het kind krijgt extra aandacht
voor zijn problemen. In een aparte setting, los van de school, wordt gewerkt aan terugkeer van de
leerling. Ook de leerkracht en de ouders worden in dit proces betrokken.
Wat gaat het college er voor doen?
•

In 2007 en 2008 ontvangt de Reboundvoorziening op Walcheren een bijdrage van de
gemeenten op Walcheren.
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2.10 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) moet schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
van jongeren voorkomen. Op Walcheren worden deze taken uitgevoerd voor alle drie de gemeenten.
De centrumgemeente Middelburg ontvangt hiervoor de middelen van OC&W.
De RMC kan alternatieven bieden aan leerlingen die in hun beroepskeuze teleurgesteld zijn of te
maken hebben met tegenvallende resultaten of door persoonlijke omstandigheden willen stoppen met
het volgen van onderwijs. Het streven is dat iedere leerling minimaal een startkwalificatie behaald.
Dit is een diploma HAVO of VWO, dan wel een diploma MBO niveau 2.
In 2006 volgden 19 Veerse jongeren een traject voortijdig schoolverlaten bij het RMC. In totaal
werden er 104 jongeren begeleid door het RMC.
Wat gaat het college er voor doen?
•

Jongeren voorlichting geven over het RMC.

Actiepunten Preventief Jeugdbeleid
1. De functie van gezinscoördinator aan de hand van richtlijnen en adviezen van de
Task Force Jeugd Zeeland vormgeven (functie 5)
2. De ontwikkelingen rondom de TFJZ volgen
3. De website www.Veere.nl en de website van de SWV linken met de diverse hulporganisaties
4. In 2008 kunnen een aantal jongeren deelnemen aan het Maatjesproject van Humanitas
5. In 2007 starten met 2 informatieavonden voor ouders door hulporganisaties. Na evaluatie
worden deze avonden mogelijk in meerdere kernen georganiseerd
6. In 2008 een opvoedbureau starten met de GGD en de jeugdgezondheidszorg. Dit centrum voor
ouders en kinderen moet uitgroeien tot een volwaardig CJG.
7. De jongerenwerkers bezoeken de ontmoetingsplaatsen van jongeren. Jongeren die hulp nodig
hebben worden doorverwezen naar de juiste organisaties.
8. Het Elektronisch Kind Dossier van de GGD bevat na 2007 steeds meer informatie over
kinderen en gezinnen. De gemeente draagt bij in de kosten van het EKD via de GGD.
9. De afstemming tussen de huisartsen, de GGD, het AMW, Emergis, Bureau Jeugdzorg en de
SWV stimuleren. In 2007 beginnen met het toevoegen van maatschappelijk werkers,
psychologen en een sociaal verpleegkundige bij de huisartsenposten in 4 kernen.
10. De inzet van de GGD subsidiëren in de Sociaal Medische Teams. De SMT’s bevinden zich bij
de scholen voor het Voortgezet Onderwijs.
11. In 2007 en 2008 ontvangt de Reboundvoorziening op Walcheren een bijdrage van de
gemeenten op Walcheren.
12. Jongeren voorlichting geven over het RMC.
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3. Vrije Tijd
Wat wil de raad bereiken?
De raad wil de algemene vrijetijdsvoorzieningen en het leefklimaat voor jongeren in stand
houden en bevorderen.
Actuele situatie
Het gaat goed met 80% van onze jongeren. Dat moet zo blijven!
In de gemeente Veere is veel speelruimte voor kinderen. Er is volop ruimte in de duinen, op het strand,
in velden en op speelterreinen in de kernen.
Niet alles mag, maar toch kun je als kind in de dorpen fietsen, voetballen, spelen en elkaar ontmoeten.
Uit de gegevens van Scoop en de vragenlijsten blijkt dat kinderen vooral:
- buiten spelen,
- spelen met vrienden thuis,
- lid zijn van verschillende (sport)verenigingen,
- naar muziekles gaan,
- boeken lezen,
- t.v. kijken
- spelen/ internetten op de computer.
De meest favoriete sporten zijn voetbal, tennis, gymnastiek/ turnen, zwemmen en paardrijden.
Van de 297 jongeren zijn tweederde lid van een sportclub. De meeste jongeren zijn ook nog lid van
een muziekvereniging, jeugdsoos, kerkclub, zang-/dansclub of de brandweer. Het verenigingsleven is
van groot belang voor kinderen en jongeren.
3.1 Jeugdvoorzieningen
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er sprake van voldoende speelruimte en voorzieningen in de
kernen. Dit blijkt uit de tevredenheid van ouders van jonge kinderen in een onderzoek van Scoop.
Het gaat om trapvelden, speelterreintjes, clubs, skatebanen, sportverenigingen e.d..
Citaat;
‘Buitenruimte vormt voor een belangrijk deel de leefwereld van de jeugd. Kinderen en jongeren die
vrij buiten kunnen spelen ontwikkelen zich sterker: fysiek, verstandelijk en sociaal emotioneel. In een
buurt met voldoende aantrekkelijke buitenspeelruimte, is de buurtcohesie vaak sterker. Kinderen en
jongeren bouwen een band op met hun buurt en buurtgenoten en voelen zich daardoor meer
verantwoordelijk. Contact tussen volwassenen komt vaak via kinderen en jongeren tot stand.
Ontbreekt speelruimte, dan ervaren volwassenen vaak overlast door jongeren. De openbare ruimte is
pas geschikt als speelruimte wanneer deze voorziet in de speelbehoeften van verschillende
leeftijdsgroepen.’ (Bron: Spelen met ruimte. Handboek gemeentelijk speelruimtebeleid).
Het onderhoud van de speelterreintjes kost veel geld. Veiligheid van de speeltoestellen staat centraal.
In 2007 zijn eenmalig extra middelen beschikbaar voor de vervanging van speeltoestellen die niet
meer aan de veiligheidseisen voldoen. Misschien is hier een structurele inzet noodzakelijk. Opvallend
is dat er in Zoutelande weinig voorzieningen zijn voor jeugd. In de bijlagen bevindt zich een overzicht
van de jeugdvoorzieningen in 2007.
Wat gaat het college er voor doen?
•

•

De bestaande buitenspeelruimte handhaven en voor de inrichting aansluiten bij de wensen in
een kern, conform de nota Speelruimtebeleid uit 1999. De SWV onderzoekt de wensen en
mogelijkheden samen met de jongeren, dorpsraden en de Woning Stichting Walcheren
(WSW)
In 2007 extra geld besteden aan de kwaliteit van de buitenspeelruimte, aansluitend op de
wensen in de kern
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•

Aandacht aan Zoutelande schenken in verband met het lage aantal voorzieningen

3.2 Jongeren Ontmoetings Plaatsen, JOP’s
Uit onderzoek bleek dat de helft van de jongeren tevreden is met de vrije tijdsvoorzieningen in de
kernen. De andere helft is dat niet.
De gemeente Veere wil geen containers meer plaatsen voor jongeren. De behoefte van jongeren om
elkaar te ontmoeten wordt onderkend. Elkaar ontmoeten kan in verenigingsgebouwen, sport- en
verenigingsverband. Ontmoetingsplaatsen moeten met jongeren samen worden gerealiseerd.
Wat gaat het college er voor doen?
•

Een ontmoetingsfunctie voor jongeren realiseren en deelname aan het verenigingsleven
bevorderen.

3.3 Mobiele voorzieningen
Tijdens het Jeugddebat eind 2006 kwamen een panna-voetbalkooi, een basketbalterrein, een skatebaan
e.d. ter sprake. De raad stelde voor om mobiele voorzieningen aan te schaffen en die te rouleren tussen
diverse kernen.
Wat gaat het college er voor doen?
•

Mobiele voorzieningen aanschaffen en laten rouleren tussen de kernen.

3.4 Jeugdactiviteiten
Er zijn weinig activiteiten voor jongeren van 12 jaar en ouder. Volgens de jongeren zelf is er te
weinig te doen in Koudekerke, Grijpskerke, Serooskerke, Zoutelande, Biggekerke en Domburg. Uit
het Jeugddebat is naar voren gekomen dat meisjes behoefte hebben aan ‘Girlpower’: activiteiten
speciaal voor meisjes. Een dergelijk project draait.
Verder is het ‘straatwerk’ van belang voor jongeren. De jongerenwerker bezoekt jongeren op de
plaatsen waar zij buiten staan. Deze jongeren zijn veelal niet bereikbaar via het verenigingsleven.
Door in gesprek te blijven met deze jongeren proberen wij problemen te voorkomen of te
verminderen. Problemen bij henzelf of bij hun omgeving.
Wat gaat het college er voor doen?
•
•
•

Meer activiteiten voor 12 jaar en ouder laten organiseren of laten ondersteunen door de SWV
Opdracht aan de SWV meer deelname aan sport te bevorderen en ‘straatwerk’ uit te voeren
Girlpower voortzetten

3.5 Het jongerenwerk
Jongerenwerk is ook een jeugdvoorziening.
Het jongerenwerk vervult voor jongeren de informatie-en-advies-functie over belangrijke onderwerpen
als: participatie, geloof, alcohol, drugs, hulpverlening, seksualiteit, studiekeuze en -financiering e.d.
Het jeugdwerk verwijst door naar hulporganisaties.
Het jongerenwerk is voor jongeren een ‘loketfunctie’ in het kader van de WMO. Dit onderdeel van het
jongerenwerk is al ter sprake gekomen in het hoofdstuk Preventief Jeugdbeleid.
Daarnaast ondersteunen zij initiatieven van jongeren op gebied van sport, cultuur, evenementen,
sooswerk e.d.. De jongerenwerkers stimuleren de Who’z Nextteams in Veere. In zo’n Who’z Next
team kunnen jongeren een tijdlang een bepaalde sport beoefenen die niet in hun kern bestaat. Er zijn
momenteel zes teams. Tot 2009 zijn hiervoor middelen beschikbaar.
Het jongerenwerk ondersteunt de vrijwilligers van de jongerenbus en de jeugdsozen.
Verder zullen zij jeugdparticipatie stimuleren en jongeren mee laten denken en doen als het gaat om
speelruimte, JOP’s en uiteindelijk een jeugdraad.
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Wat gaat het college er voor doen?
De Stichting Welzijn Veere in de gelegenheid stellen om:
• Jeugdsozen/ -evenementen te ondersteunen in die kernen waar jongeren zelf initiatief tonen
• Vrijwilligers in het jongerenwerk te ondersteunen
• Who’z Next teams te bevorderen
Deze opdracht aan de SWV kan -met het oog op actuele ontwikkelingen- zowel jaarlijks als
tussentijds worden bijgesteld.
3.6 De jongerenbus
De jongerenbus biedt een kans om elkaar te ontmoeten en informatie en advies te krijgen. De
jongerenbus is eind 2002 gestart.
De jongerenbus heeft zo’n 5000 bezoekers gehad. De leeftijd van de bezoekers is de laatste jaren
gedaald. Momenteel is de jongerenbus vooral een speelbus voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14
jaar.
De bus is 32 jaar oud en behoeft enkele kostbare reparaties en vernieuwing.
Het is niet altijd eenvoudig om vrijwilligers te vinden voor deze voorziening.
Wat gaat het college doen?



Samen met de SWV de functie van de jongerenbus opnieuw bekijken
Voor jongeren stimuleren wij ontmoetingsfuncties in de kernen

3.7 Welzijnssubsidies en kerkelijk jeugdwerk
Het welzijnsprogramma voorziet in het subsidiëren van vrijwilligersorganisaties die activiteiten voor
jeugd organiseren gericht op deelname aan de samenleving. Dit wordt verder ontwikkeld.
Een deel van het jeugdwerk wordt uitgevoerd door de kerken. Zij bereiken met deze activiteiten een
flink aantal jongeren. In de bijlagen is er een overzicht van het kerkelijk jeugdwerk in de diverse
kernen.
Wat gaat het college er voor doen?
•

Subsidiecriteria voor jeugdactiviteiten opstellen

Actiepunten Vrije Tijd
1. Deelname aan sportactiviteiten bevorderen
2. De bestaande buitenspeelruimte handhaven en bevorderen, aansluitend bij de wensen in
een kern. De SWV onderzoekt de wensen en mogelijkheden in samenspraak met jongeren,
dorpsraden en de WSW
3. Oude, afgekeurde speeltoestellen vervangen, aansluitend op de vraag van de jongeren
4. Aandacht aan Zoutelande besteden i.v.m. het lage aantal voorzieningen
5. Een ontmoetingsfunctie voor jongeren realiseren en deelname aan het verenigingsleven
bevorderen
6. Girlpower voortzetten en ’straatwerk’ uitvoeren
7. Mobiele speelvoorzieningen stapsgewijs laten rouleren in de kernen
8. Het opzetten van jeugdsozen en jeugdevenementen in die kernen waar jongeren zelf
initiatief tonen
9. De Stichting Welzijn Veere in de gelegenheid stellen om:
- Jeugdsozen/ -evenementen te ondersteunen in die kernen waar jongeren zelf initiatief
tonen
- Vrijwilligers in het jongerenwerk te ondersteunen
- Who’z Next teams te bevorderen
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10. Wij gaan samen met de SWV de functie van de jongerenbus opnieuw bekijken.
11. Voor jongeren stimuleren wij ontmoetingsfuncties in de kernen
12. Subsidiecriteria voor jeugdactiviteiten opstellen.
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4. Gezondheid
Wat wil de raad bereiken?
Het bevorderen van gezond gedrag en het voorkomen en beperken van de gevolgen van
ziekten specifiek gericht op de volgende doelgroepen: jeugd, specifieke groepen volwassenen,
ouderen en specifieke risicogroepen
Actuele situatie
Het aantal bekende probleemgevallen onder de jeugd in Veere is beperkt in vergelijking met de rest
van Zeeland. Het gaat om 5 tot 10% van de kinderen.
Uit landelijke gegevens van de GGD blijkt dat gezondheidsproblemen of risico’s te maken hebben met
alcoholgebruik, drugsgebruik, gokken, relatieproblemen, seksualiteit en overgewicht..
Het lokale gezondheidsbeleid is vastgesteld in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Walcheren.
In deze nota zijn speerpunten voor de periode 2005-2008 benoemd. In 2008 wordt een nieuwe nota
samengesteld.
De speerpunten uit de nota van 2005 zijn:
Alcohol, ongezonde voeding en kinderen, sport en bewegen.
4.1 Gezondheidsproblemen bij jongeren
De meeste kinderen en jongeren in Veere voelen zich goed gezond. Uit de gegevens van Scoop blijkt
dat ongeveer 98% van de jongeren van 10 jaar tot 21 jaar zichzelf goed tot uitstekend gezond vindt.
Ze zien wel problemen bij hun leeftijdgenoten.
In Veere geven de 297 reacties van jongeren de volgende problemen bij leeftijdgenoten aan:
Probleem
Alcohol
Drugs
Spijbelen
Vandalisme
Agressie/ vechten
Roken
Pesten
Gokken

Aantal jongeren
98
24
45
93
54
195
91
3

Wat gaat het college er voor doen?
•
•

Preventieactiviteiten aanbieden aan jongeren in samenwerking met de GGD, Emergis en de
basisscholen
In 2008 biedt Emergis de lessen: De Gezonde School aan.

4.2. Alcohol- en middelengebruik
Uit onderzoek door Scoop is gebleken dat de 13-jarigen uit Veere vaker alcohol drinken
dan gemiddeld in Zeeland en aanzienlijk meer glazen per keer. Verder komt het voor dat zij zich
‘indrinken’ bij ontmoetingsplaatsen in de kernen en dan naar de horecagelegenheden gaan.
Het alcoholgebruik onder de jeugd in Veere is ‘bovenmatig’.
De jongeren zien zelf het alcoholgebruik als groot probleem bij hun leeftijdgenoten.
Er zijn vele factoren van invloed op hun gedrag. Vooral de invloed van leeftijdgenoten is van belang.
Jongeren drinken alcohol in de horeca, in sportkantines, kopen bij de supermarkt, kopen/ drinken
tijdens pauzes op school en gebruiken alcohol op feestjes. Zij kopiëren elkaars gedrag.
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Ook de voorbeeldfunctie van ouders bepaalt het gedrag van jongeren. Jongeren leren van hun ouders
dat alcohol gezellig is, erbij hoort, sfeerverhogend werkt en een geaccepteerde gewoonte is bij visites,
etentjes, uitgaan en feestjes.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en dient te zorgen voor voorlichting en advies over de
risico’s van drank en drugs.
In sommige kernen lijkt het gebruik van verdovende middelen toe te nemen.
Wat gaat het college er voor doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzetten op vermindering van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar
Wij willen bereiken dat het alcoholgebruik onder jongeren afneemt door maatregelen op te
nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Contacten leggen met sportverenigingen, campinghouders en horeca-ondernemers om dit
maatschappelijk probleem samen aan te pakken
Controle bij verkooppunten van alcohol zoals campingwinkels, strandtenten, supermarkten en
horeca
Preventie via scholen en jeugdsozen door GGD en Emergis
Emergis en SWV gaan alcoholpreventie onder jongeren inhoud geven
Voorlichting over alcoholgebruik voor ouders door Emergis
Meer activiteiten voor de leeftijd 12 – 16 jaar als vrije tijdsbesteding stimuleren via de SWV
en subsidies
Voorlichtingsmateriaal van Emergis verspreiden in de kernen
Bij gemeentelijke evenementen voor jongeren wordt geen alcohol verstrekt
Bij het verstrekken van subsidies voor jongerenactiviteiten nemen wij de volgende
subsidievoorwaarde op: geen alcoholverstrekking tijdens jeugdactiviteiten tot 16 jaar.

4.3. Sport.
Uit de gegevens van Scoop blijkt dat kinderen van de basisschoolleeftijd veel buiten spelen, dat
jongeren fietsen naar het Voortgezet Onderwijs in Middelburg, 52% van de kinderen uit groep 6 zijn
lid van een sportclub, Veerse jongeren sporten vaker buitenom de school en de sportvereniging dan
gemiddeld in Zeeland. Veerse jongeren hebben minder last van overgewicht dan gemiddeld in
Zeeland. Bijna alle kinderen in Veere bewegen meer dan 1 uur per dag. Bij de 13-jarigen is dat 83%.
Meer bewegen blijft een speerpunt van beleid. Jongeren van 12 jaar en ouder kunnen terecht bij de
Who’z Nextteams, voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden jaarlijks de Summergames
georganiseerd en er is een coördinator sportlessen op de basisscholen.
Wat gaat het college er voor doen?
•

De actiepunten uit de Nota Breedtesport worden verder uitgevoerd.

4. 4 Overgewicht
De jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar waarschuwt dat bij zeer jonge kinderen vaker overgewicht is
geconstateerd dan voorheen. In samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg wordt dit probleem
aangepakt. Voorlichting over gezonde voeding gebeurt al vanuit het Volksgezondheidsbeleid.
Wat gaat het college er voor doen?
•

De gegevens van de JGZ volgen op dit gebied, zonodig acties ondersteunen vanuit het lokaal
gezondheidsbeleid.
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4.5 Preventieactiviteiten via scholen
De ontwikkelingen via de Task Force Jeugd Zeeland worden gevolgd. De TFJZ wil het
preventieaanbod via de scholen organiseren. Veere sluit aan bij dit uitgangspunt.
Wat gaat het college er voor doen?


Afspraken over preventieactiviteiten opnemen in de Lokale Educatieve Agenda

Actiepunten Gezondheid
1. Preventieactiviteiten aanbieden aan jongeren in samenwerking met de GGD, Emergis en
de basisscholen. In 2008 biedt Emergis de lessen: De Gezonde School aan
2. Een alcohol matigingsbeleid voeren m.b.t. jongeren onder de 16 jaar
3. Wij willen bereiken dat het alcoholgebruik onder jongeren afneemt door maatregelen op te
nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
4. Contacten leggen met sportverenigingen, campinghouders en horecaondernemers om dit
maatschappelijk probleem samen aan te pakken
5. Controle bij verkooppunten van alcohol zoals campingwinkels, strandtenten,
supermarkten en horeca
6. Preventie via scholen en jeugdsozen door GGD en Emergis
7. Emergis en SWV gaan alcoholpreventie onder jongeren inhoud geven
8. Voorlichting voor ouders door Emergis, te beginnen in april 2007
9. Meer activiteiten voor de leeftijd 12 – 16 jaar als vrije tijdsbesteding stimuleren via de
SWV en subsidies
10. Voorlichtingsmateriaal van Emergis verspreiden in de kernen
11. Bij gemeentelijke evenementen voor jongeren wordt geen alcohol verstrekt
12. Bij het verstrekken van subsidies voor jongerenactiviteiten nemen wij de volgende
subsidievoorwaarde op: geen alcoholverstrekking tijdens jeugdactiviteiten tot 16 jaar
13. Actiepunten uit de Nota Breedtesport verder uitvoeren
14. De gegevens van de JGZ volgen op het gebied van overgewicht, zonodig acties opstarten
vanuit het lokaal gezondheidsbeleid
15. Afspraken over preventieactiviteiten opnemen in de Lokale Educatieve Agenda
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5. Veiligheid
Wat wil de raad bereiken/?
het samenleven in de kernen positief stimuleren voor alle leeftijdsgroepen
Actuele situatie
Over het algemeen voelen inwoners zich veilig in Veere. Dit blijkt uit de interviews en vragenlijsten.
Er zijn toch aandachtspunten te vinden in de onderzoeksgegevens. De gegevens staan in de tabellen
onderaan dit hoofdstuk en in de bijlagen.
5.1 Sociale veiligheid
Over het algemeen zijn de sleutelfiguren tevreden over de sociale omgang tussen de inwoners.
Nu er meer sprake is van individualisering en mensen niet altijd van geboorte af in een kern wonen,
neemt de bekendheid met elkaar af. In sommige kernen leidt dit tot intolerantie tussen jongeren en
ouderen.
In 2006 heeft het project Jeugdpanels adviezen opgeleverd aan de gemeenteraad. Het panel Jong en
Oud Samen heeft een plan ontwikkeld om jongeren en ouderen dichter bij elkaar te brengen.
5.2 Overlast
Regelmatig wordt de politie gebeld voor meldingen van overlast. Ook bellen inwoners naar de
gemeente om overlast te melden. In 2006 zijn er ongeveer 60 meldingen gedaan.
Voor deze overlast zijn veelal jongeren verantwoordelijk. Het gaat om gedrag als: mensen naroepen,
veel lawaai veroorzaken met muziek en brommers, rommel achterlaten, ballen uit een achtertuin halen
en bloemen/ schutting vernielen, prullenbakken in de brand steken, graffiti spuiten e.d..
Het is noodzakelijk om in gesprek te blijven en achter de mogelijke oorzaken van dit gedrag te komen.
Dit is een taak van de jongerenwerkers.
De SWV moet ook een rol spelen bij overlastsituaties waar meerdere mensen of hele wijken last van
hebben. Samen met dorpsraden en jongeren kunnen jongerenwerkers een plan maken om de overlast
terug te dringen. Informatie-uitwisseling tussen politie en SWV 2 keer per jaar is hiervoor van belang.
De gemeente zal dit overleg organiseren.
Wat gaat het college er voor doen?






onder begeleiding van SWV het plan Jong en Oud Samen uit laten voeren in 2007 en 2008 in
meerdere kernen
overleg organiseren tussen politie en SWV, minimaal 2 keer per jaar
de SWV organiseert wijkgesprekken met dorpsraden, bewoners en jongeren om oplossingen
voor wijkproblematiek te vinden
meldingen van overlast bij de gemeente doorgeven aan de politie
het college zal belangrijke zaken vanuit de organisaties inbrengen in het veiligheidsoverleg
met de politie.

5.3 Pesten
Op de fiets naar het Voortgezet Onderwijs pesten kinderen elkaar. Enkele schooldirecteuren en een
huisarts gaven aan dat in sommige kernen kinderen op de basisscholen gepest worden. Ook melden 42
van de 297 jongeren dat zij dit probleem verminderd willen zien, zie tabel onderaan de tekst.
Jongeren lijken steeds minder respect voor elkaar te hebben. Communicatie via internet is populair
onder jongeren met MSN, chatten, webcams, hyves e.d. Er is een nieuw fenomeen ontstaan: ‘digitaal
pesten’ via internet. Het pesten is redelijk anoniem en heeft een grote impact op het gepeste kind: deze
is n.l. ook thuis niet meer veilig voor de ‘dader’.
Opvallend is dat jongeren zelf pesten als probleem zien. In Veere wordt 42% van de kinderen in
groep 6 wel eens gepest en 5 % van de kinderen heel vaak gepest volgens de gegevens van Scoop.
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Wat gaat het college er voor doen?


pesten trachten te verminderen of voorkomen door het aanbieden van preventieve lessen op
scholen.

5.4 Weerbaarheidstrainingen
Sommige jongeren voelen zich onveilig door slechte openbare verlichting tussen de kernen. Anderen
vinden het vervelend als zij alleen moeten fietsen wanneer zij vroeger of later naar school moeten dan
de rest. Ook moeten de jongeren uit een redelijk beschermde omgeving in hun dorp naar een relatief
grote school in Middelburg of Goes.
Uit gegevens van Scoop blijkt dat jongeren soms andere groepen jongeren bedreigend vinden, vooral
bij het uitgaan.
Jongeren moeten leren zich weerbaar op te stellen en respectvol met elkaar om te gaan. In een
weerbaarheidstraining leren meisjes en jongens respect te hebben voor anderen en om te gaan met hun
eigen sociale vaardigheden op een sportieve manier. Een weerbaarheidstraining voor kinderen in de
leeftijd van 10, 11 jaar is van belang. Vanuit het basisonderwijs, de sportverenigingen, de SWV of
jeugdsozen kunnen dergelijke trainingen worden georganiseerd. Sport Zeeland kan zorgen voor de
uitvoering.
Wat gaat het college er voor doen?


het geven van weerbaarheidstrainingen stimuleren via b.v. scholen, sportverenigingen, de
SWV of jeugdsozen.

5.5 HALT en VET
Wanneer minderjarigen een strafbaar feit plegen, kan de politie deze jongeren doorverwijzen naar
bureau HALT. Het doel is te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met justitie. Daarnaast kan
een sociale werk- of taakstraf jongeren op het goede pad houden en voorkomen dat zij afglijden naar
de criminaliteit.
In Zeeland subsidiëren momenteel alle gemeenten HALT. Vanaf 2009 zal HALT een zelfstandige
commerciële organisatie worden.
In 2006 zijn in Veere 35 HALT-afdoeningen geweest. De aard van de overtredingen is vooral:
vandalisme en te vroeg of verboden vuurwerk afsteken.
Om criminaliteit bij jongeren terug te dringen en te voorkomen is het VET-team opgestart, het Vroeg
Erbij Team. In het kader van VET is een maatschappelijk werker direct bij de politie gestationeerd om
gezinnen te bezoeken waarvan een kind een overtreding heeft begaan. De ouders krijgen een aanbod
voor ondersteuning door de maatschappelijk werker om verder afglijden naar de criminaliteit van de
jongere te voorkomen. Belangrijke doelen zijn ook: het probleemoplossend vermogen van de jongere
en het gezin vergroten en de samenwerking tussen partners als politie, Bureau Jeugdzorg en het
Algemeen Maatschappelijk Werk verbeteren.
Wat gaat het college er voor doen?


zorgdragen voor het continueren van VET

5.6 Openbare verlichting.
Jongeren geven zelf aan dat de verlichting in de openbare ruimte soms niet voldoende is. Zij voelen
zich onveilig door te weinig verlichting. Van de 297 jongeren geven 130 aan dat de openbare
verlichting beter kan.
Wat gaat het college er voor doen?
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Sociale veiligheid in relatie tot de openbare verlichting nader onderzoeken.

Wat vind je dat er zou moeten veranderen in jou omgeving?
Kern

Minder
pesten

Aagtekerke
Biggekerke
Domburg
Gapinge
Grijpskerke
Koudekerke
Meliskerke
Oostkapelle
Serooskerke
Veere
Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande
Totaal

3
1
2
3
11
4
2
5
3
1
3
4
42

Minder
criminaliteit/
vandalisme
11
5
4
1
13
13
2
4
1
5
13
4
76

Betere
verkeersmaatregelen
11
3
2
1
4
1
3
7
1
1
3
37

Betere
verlichting

Niks

19
3
8
5
11
22
13
10
13
5
4
11
6
130

6
7
1
2
8
10
5
6
1
2
7
4
59

Veiligheidsbeleving van jongeren
Kern

Aagtekerke
Biggekerke
Domburg
Koudekerke
Gapinge
Grijpskerke
Meliskerke
Oostkapelle
Serooskerke
Veere
Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande
Totaal

Ja

Nee, ik ben
bang om gepest
te worden
29
18
11
29
6
20
32
12
20
7
12
29
18
243

Nee, er is soms
te weinig
verlichting
6

Nee, het is te
druk op
straat

Nee, het is ’s
avonds erg stil op
straat
2

7
2
3
2
1
1
2

2

3

1
1

1

1

3

25

23

1
2
3
1
1

2

2
1
16

5.7 Verkeersveiligheid
In de vorige Jeugdnota zijn enkele verkeersknelpunten benoemd. De meeste knelpunten zijn inmiddels
opgelost.
Overgebleven aandachtspunten zijn: in Meliskerke de Kaasboerweg, in Zoutelande de Nieuwstraat, in
Koudekerke de Beatrixlaan, in Aagtekerke de Koekoeksweg en de kruising Agrisneltank en in
Domburg de oversteek bij het VVV-kantoor en de C-1000.
De sleutelfiguren noemden vervolgens ook nog in Gapinge de Dorpstraat voor kleine kinderen
onveilig omdat daar geen stoepen zijn en er wordt te snel gereden door de automobilisten. In
Meliskerke de Dorpstraat, omdat veel auto‘s er hard rijden en er veel vrachtverkeer en
landbouwvoertuigen doorheen rijden. Ook de 2 kruispunten in Meliskerke zijn voor kinderen onveilig.
In Zoutelande zijn er door drukte een aantal onveilige punten voor kinderen. Met name bij de
basisschool is de oversteek gevaarlijk en het weggebruik voor fietsers in de Nieuwstraat. Verder blijft
de Westkapelseweg een punt van aandacht.
Verblijfsgebieden moeten zo verkeersveilig mogelijk ingericht worden. Ook moeten er zoveel
mogelijk vrij liggende fietspaden langs doorgaande wegen komen.
Veilig Honken.
Verder waarderen alle geïnterviewden en jongeren de Veilig Honken. Die moeten vooral behouden
blijven.

Actiepunten Veiligheid
1. onder begeleiding van SWV het plan Jong en Oud Samen uit laten voeren in 2007 en 2008
in meerdere kernen.
2. overleg organiseren tussen politie en SWV, minimaal 2 keer per jaar
3. de SWV organiseert wijkgesprekken met dorpsraden, bewoners en jongeren om
oplossingen voor wijkproblematiek te vinden
4. meldingen van overlast bij de gemeente worden doorgegeven aan de politie
5. pesten trachten te verminderen of voorkomen door het aanbieden van preventieve
lespakketten bij scholen.
6. het geven van weerbaarheidstrainingen stimuleren via b.v. scholen, sportverenigingen, de
SWV of jeugdsozen.
7. zorgdragen voor het continueren van VET
8. sociale veiligheid in relatie tot de openbare verlichting nader onderzoeken.
9. de Veilig Honken continueren
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6. Participatie
Wat wil de raad bereiken?
Participatie door jongeren is belangrijk. De mening van jongeren doet er toe. Zij hebben de
deskundigheid om aan te geven wat hen beweegt, wat zij willen en hoe zij dit willen bereiken.
Actuele situatie
De jongeren zijn nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van deze nota.
Door 580 jongeren te bevragen over actuele onderwerpen (297 jongeren hebben gereageerd), door
interviews te houden met sleutelfiguren rond de jeugd en door de uitkomsten van Jeugdpanels mee te
nemen in deze nota, kan gesteld worden dat de nota interactief tot stand is gekomen. Daarmee is de
jeugdnota samengesteld volgens de richtlijnen van de WMO.

6.1 Website
Jongeren zoeken hun informatie vooral digitaal.
Momenteel is gemeentelijke informatie voor jongeren digitaal beschikbaar via de jongerenpagina van
onze website www.veere.nl. Bij de SWV is een website voor jongeren van het jongerenwerk
bereikbaar, de website www.veere-jeugd.nl . Via de gemeentelijke website kan iedereen doorlinken
naar de website veere-jeugd.nl. Een website is een goede manier om met de gemeente te
communiceren vinden jongeren.
Wat gaat het college er voor doen?


Een interactieve website via de jeugdraad organiseren.

6.2 Jeugddebat
Een keer in de 2 jaar wordt er een jeugddebat gehouden. Tijdens het jeugddebat kan er op een directe
manier met de doelgroep gepraat worden over zaken die voor hen van belang zijn. De laatste keer zijn
de voorbereidingen voor het jeugddebat getroffen door de jeugdpanels. De volgende keer moet de
jeugdraad dat doen.
Wat gaat het college er voor doen?
•

Samen met de jongerenraad éénmaal per twee jaar het jeugddebat organiseren.

6.3 Jongerenraad
In 2006 hebben is een jeugddebat gehouden. Vier jeugdpanels zijn aan de slag gegaan met vier
thema’s. De thema’s waren: Jong en Oud Samen, Girlpower, Meet en Greet en Jongerenraad.
Het panel Jongerenraad heeft advies uitgebracht over het opzetten van een jongerenraad in Veere.
De jongerenraad zal regelmatig contact hebben met de WMO-raad om gegevens uit te wisselen.
De SWV heeft op 1 maart 2007 een startbijeenkomst gehouden voor jongeren en organisaties om een
plan van aanpak voor een jongerenraad te kunnen maken.
Advies van de Startbijeenkomst op 1 maart
a. Taken
De taken van een jongerenraad zijn:
Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, het organiseren van activiteiten en jongeren met
elkaar in contact brengen op gemeentelijk en regionaal niveau.
Er is gesproken over het coördineren tussen verschillende dorpen en groepen (subculturen) en over
belangenbehartiging. Over het signaleren van problemen en de samenwerking met andere
jongerenraden en tenslotte over het organiseren van activiteiten.
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b. Samenstelling
Een ideale jongerenraad is samengesteld uit jongeren vanuit alle de kernen van de gemeente Veere
met een evenredige verdeling van achtergrond, leeftijd en geslacht. De jongeren moeten goed
gemotiveerd zijn, op de hoogte zijn van wat er speelt in hun kern en zich voor langere tijd in willen
zetten.
In dit verband zijn opmerkingen gemaakt ten aanzien van een evenwichtige verdeling naar leeftijd,
kern en geslacht en een representatie van verschillende (kerkelijke) groepen. Daarnaast is gesproken
over de leeftijd: tussen de 15 en 23 jaar. Het liefst zullen centrale figuren uit de kernen in de raad
deelnemen.
De bedoeling is dat de deelnemers zich voor een periode van bijvoorbeeld 2 of 4 jaar gaan inzetten.
c. Voorwaarden
Een jongerenraad kan het beste functioneren als er ruimte en geld is voor de jongeren om hun
vaardigheden te ontwikkelingen, er wordt een actieve houding van de gemeenteraad en dorpsraden
verwacht en er is direct contact met burgemeester of wethouder binnen de gemeente.
De jongeren verwachten een actieve houding van de gemeenteraad, goede contacten met de stads -en
dorpsraden, de wethouder moet aanspreekpunt zijn en zij willen vaardigheden leren.
d. Positie
Er zijn vele organisatievormen mogelijk voor een jongerenraad. Een positie gelijkwaardig aan de
stads- en dorpsraden ligt voor de hand.
e. Voorwaarden van praktische aard
Om een jongerenraad goed te laten functioneren moet de raad beschikken over een vergaderruimte op
het gemeentehuis. Een vaste gemeentelijke contactpersoon moet beschikbaar zijn.
Er dient sprake te zijn van ondersteuning door het jongerenwerk.
f. Mogelijke risico’s
Er moet gezorgd worden voor financiering op langere termijn. De jongerenraad is niet de enige manier
om met jongeren te communiceren en er is kans op een groot verloop onder de deelnemers.
Adviezen aan het college
• Aanwijzen van een “jongerenwethouder”
• Rekening houden met de jongere kinderen
• Duidelijke taakomschrijving Jeugdraad op stellen
• Ook als niet alle kernen meedoen starten met de Jeugdraad
• Samenwerking zoeken met andere jongerenraden in de regio en het land
• Contactambtenaar jeugdzaken
• Jongeren moeten democratisch gekozen worden
• Zorgen voor meetbare resultaten
Wat gaat het college er voor doen?
•

In 2008 een jongerenraad installeren die advies geeft over jeugdzaken
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Wil je in een jongerenraad meedoen?
Kern
Aagtekerke
Biggekerke
Domburg
Gapinge
Grijpskerke
Koudekerke
Meliskerke
Oostkapelle
Serooskerke
Veere
Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande
Totaal

Ja
4
1
1
2
3
7
7
2
3
1
1
3
2
37

Nee
29
17
9
6
19
32
32
14
20
7
9
31
19
244

Misschien
3

Weet ik niet

1
1
3
1
1
1

1

8

4

6.4 Jongerenparticipatie bij stads- en dorpsraden
Behalve participatie in een jongerenraad is het ook mogelijk dat jongeren meepraten via bestaande
raden: de stads- en dorpsraden.
Momenteel zijn er bij verschillende stads- en dorpsraden jongerencontactpersonen bekend. Dit zijn
volwassenen die rechtstreeks contact met jongeren onderhouden wanneer het gaat om speelruimte,
Jongeren Ontmoetingsplaatsen, trapveldjes, skatebanen, sooswerk e.d. in de kernen. Deze
contactpersonen behartigen de belangen van jongeren via de stads- en dorpsraden. De stads- en
dorpsraden hebben goed zicht op de plaatselijke situatie en houden de leefbaarheid in de kernen in het
oog voor alle leeftijdsgroeperingen. De informatie vanuit de stads- en dorpsraden wordt regelmatig
uitgewisseld met de gemeente.
Nog niet alle stads- en dorpsraden hebben een dergelijk contactpersoon gevonden voor de jeugd.
Dat is wel gewenst. Jongeren kunnen ook zelf deelnemen aan de stad- en dorpsraden.
Wat gaat het college er voor doen?


deelname door een jongere aan stads- of dorpsraad bevorderen.

6.5 Vrijwilligerswerk
Jeugd doet mee® in Veere.
Mee doen aan de samenleving is voor jongeren. Ook voor ouderen is dat belangrijk. Het Panel Jong en
Oud Samen uit Meliskerke heeft dat laten zien. Zij hebben zelfs een vrijwilligersbank opgezet om
klusjes voor ouderen te doen.
Jongeren in Veere doen al veel vrijwilligerswerk. Zie de tabel in de bijlagen.
Wat gaat het college er voor doen?


Jongeren de kans geven vrijwilligerswerk te doen. Dit is een taak voor de SWV.
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Actiepunten Participatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een interactieve website via de jeugdraad organiseren
Samen met de jongerenraad éénmaal per twee jaar het jeugddebat organiseren
In 2008 een jongerenraad installeren die advies geeft over jeugdzaken
Deelname door jongeren aan stads- of dorpsraad bevorderen
Bij iedere stads -en dorpsraad is een contactpersoon voor jeugd aanwezig
Bevorderen van vrijwilligerswerk door jongeren via de SWV.
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7. Financieel hoofdstuk
Hoofdstuk Algemeen Jeugdbeleid
Onderwerp

Uitvoeringstermijn

Resultaat /
Werkplan 2008

Kosten bestaand
budget

1. Een goede registratie van de
gegevens van kinderen door
GGD/ JGZ en SPV

2008 e.v.

Registratie in
EKD van alle
geborenen na
1-1-2007.

- Bestaand budget in de
begroting van de SPV
- EKD van de GGD:
25.000 in de begroting
opgenomen

2. De samenwerking tussen de
SPV en de KOW bevorderen
met het doel de locaties en
materialen gezamenlijk te
benutten
3. Stimuleren dat zoveel
mogelijk risicokinderen uit
alle richtingen de
peuterspeelzaal bezoeken
4. De SPV in de gelegenheid
blijven stellen
taalachterstanden bij jonge
kinderen te verminderen en
hun ouders hierbij te
betrekken i.v.m. VVE
5. In de Lokale Educatieve
Agenda (LEA) opnemen:
Zorg-In-en-Om-de-School
(ZIOS), preventieactiviteiten
en taalachterstanden

2008

In 2008: in
3 kernen
gezamenlijk
gebruik van
ruimten

6. Overleg voeren met JGZ,
SPV en basisscholen om een
doorgaande ondersteuning in
de taalontwikkeling te
bevorderen

2008

7. Het SMW ondersteunen
zodat wachtlijsten
voorkomen worden

2008

8. Samen met Middelburg en
Vlissingen nagaan hoeveel
leerplicht wij nodig achten
tot een maximum van twee
leerplichtambtenaren voor
Walcheren in 2008

2008

de schoolbesturen, SPV , SWV en
KOW een rol laten spelen bij de
voorbereiding van Brede Scholen

2009

Budget SPV
7.500 per jaar
voor extra dagdeel

2008 e.v.

Kosten
nieuw
Budget

pm

pm
Zo
mogelijk
uit rijksmiddelen
bekostigen

2008

In 2008 LEA
vastgesteld.

geen

Pm
Dekking
uit
rijksmiddel
en voor
VVE
In 2008:
Verschuiven van
0,94 fte van
AMW naar SMW
In 2008:
3 fte i.v.m.
uitbreiding
leerplicht

2008 e.v.

In 2008: partijen
betrekken bij de
nieuwbouw
Golfslag
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In 2008: herschikken
van middelen

Maximum van 2 fte
berekenen voor
Walcheren in 2008.
In de begroting is 1
extra fte opgenomen
16.500. De 3e fte wordt
door het rijk bekostigd

Hoofdstuk preventief jeugdbeleid.
Onderwerp

Uitvoerings
termijn
2008

1. De functie van
gezinscoördinator aan de
hand van richtlijnen van de
TFJZ vormgeven
2. De website www.veere.nl en 2008
die van de SWV linken met
diverse hulporganisaties

3. In 2007 starten met 2
informatieavonden voor
ouders door
hulporganisaties. Na
evaluatie worden deze
avonden mogelijk in
meerdere kernen
georganiseerd
4. In 2008 kunnen een aantal
jongeren deelnemen aan het
Maatjesproject

2007-2010

5. In 2008 een opvoedbureau
starten met de GGD en de
JGZ. Dit Centrum voor
ouders en kinderen moet
uitgroeien tot een volwaardig
CJG
6. De jongerenwerkers
2008 e.v.
bezoeken de
ontmoetingsplaatsen.
Jongeren die hulp nodig
hebben worden
doorverwezen naar de juiste
organisaties
7. Het Elektronisch Kind
Dossier van de GGD bevat
na 2007 steeds meer
informatie. Onze gemeente
draagt bij in de kosten van
het EKD via de GGD
8. De afstemming tussen de
2007
huisartsen, de GGD, het
AMW, de SWV, Emergis en
Bureau Jeugdzorg
stimuleren. In 2007 beginnen
met het plaatsen van
maatschappelijk werkers,
psychologen en een sociaal
verpleegkundige bij de
huisartsenposten in 4 kernen

Resultaat /
Werkplan 2008
Nieuwe subsidieovereenkomst
met MWW voor
2009
In 2008 alle
hulporganisaties
toevoegen op
www.veerejeugd.nl
In 2007:
2 avonden.
In 2008:
2 avonden.

Kosten bestaand

In 2008:
minimaal
2 deelnemers
Maatjesproject
In 2008
1 opvoedsteunpunt
realiseren

5.000 opgenomen in de
begroting

Kosten
nieuw

Herschikken van
middelen.

geen

1.000 per
jaar

Ontvangen van
ministerie van VWS
10.000 per jaar

pm

In begroting SWV
meenemen.

Zie
Algemeen
Jeugdbeleid

In 2008
uitbreiding uren
AMW bij de
huisartsenposten
met 0,5 fte

30

Herschikken van
middelen

id

9. Bekostigen van de inzet van
de GGD in de SMT’s.

2008 e.v.

10. In 2007 en 2008 ontvangt de
Reboundvoorziening op
Walcheren een bijdrage van
de gemeenten op Walcheren

2008

In 2008
opgenomen in
begroting GGD

In begroting GGD
opgenomen
In de begroting 2007 en
2008 opgenomen

11. Jongeren voorlichting geven
over het RMC.

Taak van de SWV
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Maximaal
€ 6.000
voor 2007
en max.
€ 6.000
voor 2008
Geen

Hoofdstuk Vrije Tijd
Onderwerp

Uitvoerings
termijn

1. Deelname aan sportactiviteiten 2008
bevorderen
2. De bestaande
2007
buitenspeelruimte handhaven
en verbeteren, aansluitend bij
de wensen van de kern
3. Aandacht aan de
voorzieningen in Zoutelande
besteden
4. Girlpower voortzetten
5. Mobiele speelvoorzieningen
stapsgewijs laten rouleren in
de kernen
6. Een ontmoetingsruimte
realiseren in iedere kern en
deelname aan het
verenigingsleven bevorderen
7. De SWV in de gelegenheid
stellen om:
-vrijwilligers in het
jongerenwerk te ondersteunen
-toename van Who’z
Nextteams te
bevorderen
- het opzetten van jeugdsozen
en jeugdevenementen in die
kernen waar jongeren zelf
initiatief tonen
8. Samen met de SWV de functie
van de jongerenbus opnieuw
bekijken.
9. Subsidiecriteria voor
jeugdactiviteiten opstellen

2008 e.v.

2008

2008
2009

2008

2008

Resultaat /
werkplan
2008
2 who’z next
teams in 2008
In 2007: 20.000
extra middelen
besteed aan
speeltoestellen in
7 kernen
In 2008 mobiele
voorziening in
Zoutelande
8 bijeenkomsten
in 2008
In 2008
4 elementen in
8 kernen rouleren
In 2008: in 2
kernen ‘binnen’
ontmoetingsruimten in gebruik
Subsidieovereenkomst
2008 laat dit toe

Kosten bestaand

Uit reguliere begroting
van de Breedtesport
pm

Uit budget mobiele
voorzieningen
750 per jaar

1.000

50.000 beschikbaar

6.000 per
jaar
pm

Uit de begroting SWV

In 2008 rijdt
In de bestaande
jongerenbus
begroting SWV
beperkt ivm nieuw
beleid
5 criteria
benoemen voor
jeugdsubsidies

2008
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Kosten
nieuw

pm

pm

Hoofdstuk Gezondheid
Onderwerp

Uitvoerings
termijn

1. Preventieactiviteiten
aanbieden aan jongeren in
samenwerking met de GGD,
Emergis en de basisscholen.

2008 e.v.

2. Wij willen bereiken dat het
alcoholgebruik onder
jongeren afneemt door
maatregelen op te nemen in
de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

2007-2008

3. Contacten leggen met
sportverenigingen,
campinghouders en horecaondernemers om dit
maatschappelijk probleem
samen aan te pakken

2009 e.v.

Resultaat /
Werkplan
2008
In 2008 biedt
Emergis: De
Gezonde School
en
Genotmiddelen
aan
In de APV is een
regel opgenomen
m.b.t.
verstrekken van
alcohol

pm

Handhaving bij V&M

5. Emergis en SWV gaan
alcoholpreventie onder
jongeren inhoud geven

2008

6. Voorlichting voor ouders
door Emergis

2008

11. Wij zullen de actiepunten uit
de Nota Breedtesport verder
uitvoeren.

Kosten
nieuw

pm

4. Controle bij verkooppunten

7. Meer activiteiten voor de
leeftijd
12 – 16 jaar als vrije
tijdsbesteding stimuleren via
de SWV en subsidies
8. voorlichtingsmateriaal van
Emergis verspreiden in de
kernen
9. bij gemeentelijke
evenementen voor jongeren
wordt geen alcohol verstrekt
10. subsidievoorwaarde: geen
alcoholverstrekking tijdens
jeugdactiviteiten tot 16 jaar.

Kosten bestaand

In 2008:
2 activiteiten met
dit doel
organiseren
In 2008-2010:
In alle kernen een
avond

pm

Uit middelen V&M en
welzijn

2.000

pm

2008

Posters en
foldermateriaal
verspreiden

2008 e.v.

geen

geen

2008

In
subsidiecriteria/ voorwaarden
opnemen
In 2008 en 2009
nadere
uitwerking
onderzoeken voor
activiteiten

2008 e.v.
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geen

Incidenteel in de
begroting opgenomen
Voor 2008 en 2009

pm

12. De gegevens van de JGZ
volgen op dit gebied,
zonodig acties opstarten
vanuit het lokaal
gezondheidsbeleid.
13. Afspraken over
preventieactiviteiten
opnemen in de Lokale
Educatieve Agenda

Budget Lokaal
gezondheidsbeleid

2008

In 2008: LEA
opgesteld
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Hoofdstuk Veiligheid
Onderwerp
1. onder begeleiding van SWV
het plan Jong en Oud Samen
uit laten voeren in 2008 in
meerdere kernen.
2. overleg tussen politie en
SWV, minimaal 2 keer per
jaar op initiatief van de
gemeente
3. de SWV organiseert
wijkgesprekken met
dorpsraden, bewoners en
jongeren om oplossingen
voor wijkproblematiek te
vinden
4. meldingen van overlast bij de
gemeente worden
doorgegeven aan de politie
5. pesten trachten te
verminderen of voorkomen
door preventieve
lespakketten bij scholen.
6. het geven van
weerbaarheidstrainingen
stimuleren
7. zorgdragen voor het
continueren van VET
8. De sociale veiligheid in
relatie tot de openbare
verlichting nader
onderzoeken
9. De Veilig Honken
continueren

Uitvoerings
termijn
2008 e.v.

Resultaat /
werkplan 2008
In 2 kernen een
Jong en Oud
activiteit

2008

In 2008:
2 keer overleg

2008 e.v.

Kosten bestaand
€ 350 beschikbaar
panel Jong en Oud
Samen

Kosten
nieuw
pm

geen

In begroting SWV

2008 e.v.

Dit gebeurt met
alle meldingen

2009

Met MWW in
2 kernen
activiteiten
uitvoeren

pm

2008

pm

2008

Uit budget
Veiligheidszorg

2009

Ntb

2008 e.v.
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Hoofdstuk Participatie
Onderwerp

Uitvoerings
termijn
2009

Resultaat
/werkplan 2008

2. Samen met de jongerenraad
éénmaal per twee jaar het
jeugddebat organiseren

2008

In 2008:
1 jeugddebat
organiseren

3. Een jongerenraad installeren
die advies geeft over
jeugdzaken

2007 en 2008
e.v.

In 2008: een
jongerenraad
installeren. De
status nader
bepalen

4. Wij willen deelname door
een jongere bij iedere stadsof dorpsraad.
5. Bij iedere stads -en
dorpsraad is een
contactpersoon voor jeugd
aanwezig
6. Bevorderen van
vrijwilligerswerk door
jongeren via de SWV

2009

vrijwilligerswerk

2009-2010

vrijwilligerswerk

2008 e.v.

Begroting SWV

1. De website van de SWV
interactief maken via de
jeugdraad

Lijst met afkortingen

Afkortingen:
AMW
= Algemeen Maatschappelijk Werk Walcheren
APV
= Algemene Plaatselijke Verordening
BJZ
GGD
JGZ

= Bureau Jeugdzorg
= Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
= Jeugd Gezondheids Zorg

JOP
KOW

= Jongeren Ontmoetings Plaats
= Kinder Opvang Walcheren

RMC
SMW
SMT
SPV
SWV
TFJZ
VVE

= Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
= School Maatschappelijk Werk
= Sociaal Medische Teams (in het Voortgezet Onderwijs)
= Stichting Peuterspeelzalen Veere
= Stichting Welzijn Veere
= Task Force Jeugd Zeeland
= Voor- en Vroegschoolse Educatie

WSNS
WSW
ZAT

= Weer Samen Naar School
= Woning Stichting Walcheren
= Zorg Advies Team

ZIOS

= Zorg in en om de School
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Kosten bestaand

In de begroting is
€ 10.000
opgenomen voor
2 jaren

Kosten
nieuw
In de
begroting
jongerenraad
meenemen
2.000

