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Voorwoord
Voor u ligt de nota integraal jeugdbeleid 2009-2013 voor de gemeente Wijdemeren met al
haar verschillende Kernen. ‘Opgroeien en meedoen’ is een verzamelnaam voor de vele
facetten van het jeugdbeleid met veel aandacht voor het ‘meedoen’ van de jongeren zelf.
Onder meer door ze te betrekken bij het inrichten van hun eigen leefomgeving in de
verschillende kernen die de gemeente Wijdemeren kent.
Ik vraag daarbij niet alleen aandacht voor hun problemen, maar juist ook wat hen bezighoudt
en waar we ze bij kunnen betrekken en inzetten. Daardoor heeft de jeugd profijt van hun eigen
inzet en kunnen daarvan resultaat zien bij het realiseren van voorzieningen die er voor hen
zijn.
Ik hoop dat er in de politiek een breed draagvlak zal zijn en dat dit zal uitmonden in een
gedragen jeugdbeleid met de daaraan gekoppelde financiën.
Deze nota integraal jeugdbeleid is niet zondermeer tot stand gekomen, maar vanuit de
betrokkenheid en persoonlijke inzet van medewerkers van diverse organisaties, zoals Versa
jongerenwerk, organisaties in de regionale netwerken en medewerkers van de politie, in het
bijzonder de jeugdagent.
Vanuit haar regierol wil de gemeente samen met deze uitvoeringspartners voor de periode
2009-2013 ondermeer, inzetten op het realiseren van een sluitende zorgketen en een lokaal
jeugdbeleid.
De in deze nota genoemde maatregelen voor de komende jaren hebben dan ook als doel
verbindend te zijn en de realisatie van een samenhangend en integraal jeugdbeleid voor de
korte en lange termijn tot stand te brengen. Tussentijds zullen de maatregelen ook beoordeeld
en geëvalueerd worden, zodat tijdig bijstelling kan plaatsvinden.
Hoewel 2008 al ten einde loopt, is het staande beleid meegenomen in het ontwikkelingsproces
van dit beleid. Een beleid dat soms om bijstelling zal vragen aan de hand van de actuele
ontwikkelingen die plaatsvinden in de leefomgeving waar jongeren en hun ouders dagelijks in
participeren.
Als wethouder jeugdbeleid wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen.

Lia Moote
Wethouder jeugdbeleid
Gemeente Wijdemeren
November 2008
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Inleiding
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een goede ontwikkeling van jongeren is belangrijk
voor de huidige samenleving en legt het fundament voor onze toekomstige maatschappij.
Jongeren moeten in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, zodat ze de toekomstige
samenleving vorm kunnen geven. Zij maken dan ook al in belangrijke mate deel uit van de
samenleving. Daarom is het niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om te investeren in
de jeugd. Het gemeentebestuur van Wijdemeren vindt het dan ook belangrijk te stimuleren dat
jongeren de kans krijgen in een prettige omgeving op te groeien onder het motto ‘wij gaan iets
dóen samen met, voor en door de jeugd’.
Dat kan op een stimulerende manier door ervoor te zorgen dat de jeugd kansen en
ontwikkelingsmogelijkheden wordt geboden en dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten,
kunnen sporten en aan diverse andere activiteiten kunnen meedoen.
Investeren in de jeugd is eveneens belangrijk als het gaat om preventieve zaken zoals
opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheidszorg, alcoholbeleid en het voorkomen van
spijbelgedrag en vroegtijdig schoolverlaten.
Jeugdbeleid is meer dan alleen welzijnsbeleid; jeugdbeleid is verbonden met diverse
gemeentelijke beleidsterreinen en in principe heeft ieder lid van het college in zijn of haar
portefeuille raakvlakken met jeugdbeleid.
Integraal jeugdbeleid gaat over sport, cultuur, accommodaties, welzijn, onderwijs, wonen,
gezondheid, hulpverlening, arbeid, veiligheid en de openbare ruimte.
Dit betekent dat jeugdbeleid afstemming en draagvlak binnen het college nodig heeft.
Integraal jeugdbeleid legt dwarsverbanden tussen verschillende beleidsterreinen op het gebied
van jeugd en jongeren.
Om deze dwarsverbanden op een juiste manier te kunnen stroomlijnen en de regie daarover te
voeren is een goede ambtelijke afstemming – vanuit duidelijke politieke hoofdlijnen –
essentieel.
Een gedeelde visie en uitvoerbare missie zal de beoogde integrale (beleids-) afstemming op
allerlei niveau’s versterken.
Trends, behoeften en ontwikkelingen bij de jeugd zijn telkens sterk in beweging en
veranderen snel. Dit betekent dat jeugdbeleid ook nooit af is en regelmatig weer om nieuwe
acties vraagt. Daarom wordt in deze nota het beleidskader geschetst van waaruit de uitvoering
van een programma voor de jeugd zal gaan plaatsvinden en voort gaat op dat wat er al
gebeurt.
1 Visie op jeugdbeleid
Uitgangspunt is dat alle kinderen een stabiele omgeving ofwel een stabiel leefmilieu nodig
hebben om voorspoedig te kunnen opgroeien. Deze stabiliteit wordt niet uitsluitend gecreëerd
door het beperken van risico’s.
Alhoewel de preventieve taken van de gemeente ter voorkoming van (grotere) problemen bij
jongeren zeker belangrijk zijn, hebben jongeren doorgaans ook andere dingen nodig om
voorspoedig op te groeien.
Juist door stimulansen te bieden en jongeren in contact te brengen met aansprekende
voorbeelden worden kansen geboden om de aanwezige talenten tot ontwikkeling te brengen.
Daarvoor is het belangrijk om situaties te creëren waarin de jeugd kan experimenteren.
Dit wordt gedaan door activiteiten ‘met, door en voor hen’ tot stand te brengen, zoals op het
gebied van sport, in het verenigingsleven, door aangesloten te zijn bij een club of muziek te
maken. Maar ook ontmoetingsactiviteiten te ontplooien in een voor hen vertrouwde
omgeving, zoals in een jongerencentrum.
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Voor al deze activiteiten is het essentieel dat jongeren door deze ontmoetingen met elkaar en
anderen het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden op kunnen bouwen en daarbij
vrienden kunnen maken. Op deze wijze kunnen jongeren tot bloei komen en zich blijven
ontwikkelen.
De visie van waaruit we dit vanuit de gemeente willen ondersteunen luidt als volgt:
In onze optiek is het vooral van belang dat we als gemeente Wijdemeren steeds oog hebben
voor onze jeugd en vooral in positieve en stimulerende zin. Hierbij blijven wij wel de ouders
en verzorgers nadrukkelijk aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor hun kinderen, ook
als opvoedingsondersteuning noodzakelijk is.
Op deze wijze verwachten we dat het gemeentelijk beleid blijvend bijdraagt aan de
ontwikkeling van kinderen naar jong volwassenen, die zelfstandig hun leven vorm kunnen
geven en, waar zij dat willen actief deelnemen aan de lokale samenleving in de gemeente
Wijdemeren. De activiteiten zoals die worden opgenomen in de uitvoeringsplannen van deze
nota integraal jeugdbeleid dienen deze visie te ondersteunen.
Het is niet eenvoudig een inzichtelijke en overzichtelijke integrale nota te schrijven, als je
recht wil doen aan alle ontwikkelingen en activiteiten, die zich op dit brede terrein voordoen.
Om die reden hebben we naar een systematiek gezocht waarvoor kenmerkend is dat er voor
vier jaar een beleidskader wordt vastgesteld door de gemeenteraad en er verder wordt gewerkt
met 2 jaarlijkse uitvoeringsplannen en jaarlijkse activiteitenplannen.
Dit vierjarige beleidskader wordt vastgesteld door het college van B en W, ter advisering
voorgelegd aan de commissie Maatschappelijke Zaken en ter besluitvorming aangeboden aan
de gemeenteraad. De uitvoeringsplannen worden vastgesteld door het College en ter
kennisname aangeboden aan de commissie en de raad.
Op deze wijze kan een bredere visie gecombineerd worden met een zorgvuldige uitwerking,
waar de jeugd maar ook de instellingen, scholen en organisaties die grotendeels de uitvoerders
van dit beleid zijn, goed bij betrokken kunnen worden. Naar verwachting zal dit het
prioriteren, het bijstellen van het beleid en een eventuele inzet van middelen ook
vergemakkelijken.
In deze cyclische aanpak kan een uitvoeringsplan ook geëvalueerd worden, zodat een
eventuele bijstelling van het beleid niet tot 2013 behoeft te wachten, maar in twee stappen
gedaan kan worden. Een eerste evaluatie en bijstelling van het beleid zal dan in het najaar van
2011 plaatsvinden, een tweede moment vervolgens in 2013.
Dit leidt dan weer tot een nieuwe opzet en beleidscyclus voor de volgende raadsperiode.
De gemeente ziet uitdrukkelijk een regierol voor zichzelf weggelegd, daarnaast willen wij als
gemeente de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen en voldoende middelen ter
beschikking stellen om het beleid en de uitvoering daarvan te kunnen waarmaken.
In de verschillende hoofdstukken vindt u de uitwerking van het beleid in de vorm van korte
beschrijvingen wat reeds gerealiseerd is en op welke wijze het beleid verder kan worden
ontwikkeld. Er is gekozen voor een opzet waarbij het beleid, de uitgangspunten en de
maatregelen rond de zogenaamde drie domeinen of ‘ leefmilieus’ wordt geïntroduceerd.
Nader gedefinieerd als het eerste (jeugd en gezin); het tweede (jeugd en school/werk) en het
derde leefmilieu (vrije tijd, sport, cultuur en participatie).
Betekenisgevend omdat het de leefomgevingen zijn waarin de jeugd centraal staat.
Bij de verdere ontwikkeling van het beleid staan een concretere resultaatformulering en het
realiseren van meer samenhang in de genoemde maatregelen centraal.
Het 2 jaarlijkse uitvoeringsplan biedt daarvoor voldoende mogelijkheden als een uitwerking
van dit geformuleerde bredere beleidskader.
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Er worden in deze beleidsnota aanbevelingen gedaan die als maatregelen zijn geformuleerd,
bedoeld als een eerste aanzet tot de opname en uitwerking ervan in een uitvoeringsplan 20082010, dat feitelijk vooral de jaren 2009 en 2010 zal beslaan.
Dit gelet op het feit dat vaststelling van deze nota integraal jeugdbeleid als kader niet eerder te
verwachten is dan begin 2009. Overigens betekent dit de inmiddels in 2008 gestarte
ontwikkelingen gewoon doorgaan, als in een natuurlijk ontwikkelingsproces.
Het vastleggen van het integrale beleidskader is daarvoor echter wel noodzakelijk, zeker ook
om de gemeentelijke regierol beter te kunnen invullen.
1.1
Opgroeien en opvoeden, de verschillende leefmilieus
De verantwoordelijkheid voor het opgroeien en opvoeden van de jeugd ligt in de eerste plaats
bij de ouders; zij vervullen in dit eerste leefmilieu een centrale rol. Het gezin vormt een
belangrijk socialiserend kader, waarin opvoedingsondersteuning waar nodig geboden moet
kunnen worden. Belangrijke leeftijdsspecifieke ontwikkelingen spelen daarbij ook een rol, het
gaat om de verschillende leeftijden van 0-5 ; 6-10 ; 11-15 jaar waarin het kind en de tiener
zich ontwikkelen en de omgeving daarop van grote invloed is. Veiligheid is daarbij een
belangrijk aspect. Men komt al op jonge leeftijd in contact met maatschappelijke organisaties
en als er wat mis is kan men dat al vroeg signaleren en in samenspraak met de ouders
maatregelen treffen.
Deze vorm van ‘vroegsignalering’ is van groot belang om ondersteuning te kunnen bieden aan
die jeugdigen die dat nodig hebben
In het tweede leefmilieu ligt er een grote verantwoordelijkheid voor het opvoeden, opgroeien,
welzijn en meedoen van kinderen en jongeren bij de ouders, maar ook in het onderwijs, bij de
peuterspeelzalen, de kinderopvang, de zorginstanties van consultatiebureau en het
maatschappelijk werk en andere instellingen en organisaties.
De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft daarbij een belangrijke ondersteunende en
signaalfunctie.
Van belang is om de betrokken leidsters en leerkrachten te ondersteunen opdat zij tijdig
achterstanden en mogelijke problemen kunnen signaleren bij hun peuters en kleuters. Het gaat
hierbij om spelen, ontmoeten, ontwikkelen en het signaleren van deze mogelijke taal- en
ontwikkelingsachterstanden.
In de gemeente Wijdemeren zal de komende jaren voor de voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) vanuit rijkswege meer geld ter beschikking komen, zodat er middelen zijn om het te
ontwikkelen beleid hierin ook uit te voeren. Deze regeling gaat ervan uit dat de gemeente
deze middelen ook daadwerkelijk investeert om daarin een professionaliseringsslag te kunnen
maken. In de gemeente Wijdemeren wordt er dan ook naar gestreefd om de communicatie
tussen de peuterspeelzalen en het basisonderwijs te verbeteren en hierop in 2009 nader beleid
te gaan ontwikkelen.
De volgende doelstelling is hierbij van toepassing:
Educatie en onderwijs geeft kinderen de kans op te groeien tot mondige en sociaal
verantwoordelijke burgers. Het brengt kinderen bij elkaar en biedt ze optimale kansen en de
mogelijkheid om hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen. Het gaat erom in de
samenleving te kunnen deelnemen en als actief burger te kunnen participeren.
Een succesvolle schoolloopbaan versterkt deze ontwikkeling en biedt uiteindelijk perspectief
op een voor ieder haalbare startkwalificatie op de arbeidsmarkt en dat men optimaal kan
deelnemen in de samenleving.

Opgroeien en meedoen in Wijdemeren

5

Verder hebben het sociaal cultureel werk, het jeugd- en jongerenwerk, het verenigingsleven
en in het bijzonder de sportverenigingen in het derde leefmilieu, dat van de vrije tijd
belangrijke taken als het gaat om de invulling van vrije tijd van onze jeugd en jongeren op
het gebied van sport, spel en het uitgaansleven. De leeftijden waarop dit toenemend van
belang wordt is in het opgroeien van kind tot volwassene vanaf de bovenbouw van de
basisschool duidelijk merkbaar. Kinderen gaan meer hun eigen weg zoeken en vanaf de
leeftijd van 10/11 jaar zoeken ze meer en meer hun eigen vrijetijdsbesteding in contact met
leeftijdgenoten op.
Daarbij is het belangrijk om ook de verantwoordelijkheden van de jeugd zelf te belichten en
daarbij uit te gaan van een positieve kijk op kinderen, jeugd en jongeren door ze bij
beslissingen en het inrichten van voorzieningen te betrekken en ze zo ook serieus te nemen.
Tegelijkertijd betekent dit net zo goed dat jongeren aanspreekbaar zijn op hun keuzes en dat
van hen verwacht mag worden dat ze actief meedoen en meehelpen om hun kansen te
vergroten. De omgeving schept daartoe de mogelijkheden en stimuleert, maar het “hoe” en
“wat” kan meer aan de jongeren zelf worden overgelaten.
1.2
Doelstelling en missie van het jeugdbeleid
De doelstelling en missie van het (integraal) jeugdbeleid willen we als volgt formuleren:
Voor alle jeugd en jongeren van 0 t/m 18 jaar een leefbare, leuke en veilige leefomgeving
realiseren in de gemeente Wijdemeren, waarbij de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften
van de verschillende leeftijdsgroepen het uitgangspunt vormen.
Bij de ontwikkeling van alle voorzieningen en activiteiten zal vooral worden ingespeeld op de
leeftijdsgroepen van 10 tot 18 jaar, omdat hier vaak een kwalitatief en kwantitatief voldoende
aanbod ontbreekt. Daarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke participatie van de
jeugdigen zelf, vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid.
Een extra reden waarom er een speciaal accent ligt op deze doelgroepen van 10 tot 18 jaar, is
dat er voor deze groepen te weinig te doen is in onze gemeente waardoor ook de kans op
overlast toeneemt. Voor kinderen tot 10 jaar is in ieder geval een ruimer aanbod aan
voorzieningen.
Uitgangspunten:
- De jeugd heeft rechten én plichten. Een succesvol jeugdbeleid start met het erkennen van
het recht van jongeren op het gebruik van de openbare ruimte. Tegelijkertijd hebben
jongeren de plicht om de openbare ruimte respectvol te gebruiken, zonder overlast te
veroorzaken en zonder rommel achter te laten.
- De gemeente neemt vanuit haar regierol de wensen, behoeften en ideeën van jongeren
serieus en zorgt voor een helder en duidelijk formuleren van de uitgangspunten en de
uitvoering van het vast te stellen beleid.
- Participatie en initiatieven van jongeren zijn onmisbaar bij het organiseren, opzetten en
uitvoeren van activiteiten
- In samenspraak met de jongeren draagt de gemeente zorg voor de realisatie van de
benodigde voorzieningen voor jongeren, waarbij aandacht is voor een goede spreiding
over de verschillende kernen.
- Jongeren met problemen worden snel en goed geholpen. Hiervoor is een juiste invulling
van de gemeentelijke regierol noodzakelijk evenals een goede samenwerking tussen de
instellingen en politie die met, voor en door jongeren werken.
- Het stimuleren van jongerenvrijwilligerswerk vanuit het uitgangspunt activiteiten te
organiseren en te ondernemen ‘met, voor en door’ jongeren.
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1.3
Jeugdbeleid tot nu toe
De ontwikkeling van integraal jeugdbeleid in Wijdemeren wordt deels ingegeven door
wettelijke kaders. Jeugdbeleid is in dit opzicht niet langer een vrijblijvende zaak. Door
decentralisatie van taken van het Rijk naar de lokale overheden, zijn de regietaken en
verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van jeugdbeleid de afgelopen jaren
zwaarder en groter geworden. De Wet op de Jeugdzorg, de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid, de Leerplichtwet en kwalificatieplicht, de Wet op de Regionale Meld- en
Coördinatiepunten en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maken dat de gemeente
in toenemende mate verantwoordelijk is voor het (preventief) lokaal jeugdbeleid.
Een uitgebreider overzicht van deze wettelijke kaders is opgenomen in bijlage 1 van deze
nota. Daarnaast geven ook lokale ontwikkelingen aanleiding om te komen tot een
samenhangend integraal jeugdbeleid.
In de verschillende gesprekken met vertegenwoordigers van instellingen en op de twee vanuit
de gemeente georganiseerde gespreksavonden is een en ander naar voren gekomen. De
verslaglegging hiervan is opgenomen in bijlage 2 van deze nota.
Daarnaast is informatie verzameld door de steller van deze nota in de vorm van participerende
observatie. Deze informatie is verzameld door samen met de jongerenwerker rond te gaan
langs diverse plaatsen waar jongeren in de gemeente Wijdemeren rondhangen.
Ook is een en ander het resultaat van het uitgevoerde spel ‘City game’ op verschillende
basisscholen door de jongerenwerker van Versa. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 5
van deze nota.
In de Notitie Integraal Jeugdbeleid Wijdemeren 2003 werd een eerste aanzet gegeven voor
een integraal jeugdbeleid, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van alle
kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar het uitgangspunt vormen en waarbij wordt gestreefd
naar een leefbare en leuke gemeente voor jongeren. Op basis van de sociale structuurvisie, het
collegeprogramma 2006-2010 en het coalitieakkoord 2006-2010 werd de behoefte zichtbaar
om de eerste aanzet van de Notitie Integraal Jeugdbeleid verder te ontwikkelen en vorm en
inhoud te geven.
Daarnaast bestaat de noodzaak meer samenhang aan te brengen tussen de beleidsterreinen die
een rol spelen in het jeugdbeleid. Interne afstemming is en blijft belangrijk, omdat jeugdbeleid
raakvlakken heeft met diverse gemeentelijke taakvelden.
Een andere belangrijke aanleiding vormt de overlast van rondhangende jongeren en het tekort
aan voorzieningen en activiteiten voor de jeugd.
Het gemeentebestuur van Wijdemeren is van mening dat de realisatie van een nieuwe
jeugdaccommodatie in Kortenhoef en ook het ontwikkelen van meer jongerenactiviteiten in
andere kernen, zoals in Loosdrecht, Nederhorst den Berg en het behoud van de activiteiten in
Ankeveen onderdeel vormt van deze Nota Integraal jeugdbeleid.
In het eerste uitvoeringsplan 2009-2011 en in de jaarlijkse activiteiten plannen zal hierop het
accent liggen.
Bij de ontwikkeling van dit integraal jeugdbeleid wordt met name ingespeeld op de realisatie
van voorzieningen en activiteiten voor de leeftijdsgroep 10 tot 18 jaar. Hierbij wordt gestreefd
naar een zo groot mogelijke participatie van de jeugdigen zelf vanuit eigen kracht en
verantwoordelijkheid. De gemeente heeft een belangrijke stimulerende taak op het gebied van
vrijetijdsbesteding van jongeren en dan met name de leeftijdsgroep 10-18 jaar.

Opgroeien en meedoen in Wijdemeren

7

En hoewel er voor deze groep wel een aanbod aan sport- en muziekverenigingen is in de
gemeente Wijdemeren, is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het ook noodzakelijk is
om een ruimer aanbod aan ontmoetingsactiviteiten te organiseren voor jongeren die geen deel
uitmaken van het georganiseerde verenigingsleven en elkaar in een eigen sfeer en ruimte
willen ontmoeten teneinde gezamenlijke activiteiten te kunnen ondernemen. Mede door
realisatie hiervan zal de kans op overlast ook af kunnen nemen.
Voor de kinderen tot 10 jaar is er in de gemeente in ieder geval een ruimer aanbod doordat er
verspreid over de gemeente vele speelveldjes (90) en enkele trapveldjes (5)zijn.
1.4 De jeugd van Wijdemeren
De gemeente Wijdemeren heeft ongeveer 23.500 inwoners, waar de jeugd t/m 18 jaar gelet op
onderstaande tabel ruim 27 % van uitmaakt. Kinderen en jongeren vormen dus een aanzienlijk
deel van de bevolking. Zie hieronder een overzicht van de verdeling van de jeugd- en
jongeren over de verschillende kernen van de gemeente Wijdemeren.
Overzicht aantal jongeren in de gemeente Wijdemeren (peildatum 1-1-2008)
Kernen
Ankeveen
‘s-Graveland
Kortenhoef
Oud Loosdrecht
Nieuw Loosdrecht
Nederhorst den Berg
Totaal

0 –
jaar
116
72
493
116
447
342
1586

5 6 – 10
jaar
112
53
471
97
440
334
1507

11 – 15 16 – 19 totaal
jaar
jaar
74
89
391
42
49
216
444
378
1786
72
81
366
435
404
1726
352
269
1297
1419
1270
5782

2. Lokale ontwikkelingen, het beleid en voorzieningen voor de jeugd van 10 tot 18 jaar
Het gemeentebestuur van Wijdemeren vindt een goed georganiseerd verenigingsleven - met
name voor de jeugd –van groot belang als middel om de sociale infrastructuur te behouden en
waar mogelijk te versterken. Het behouden van de leefbaarheid in de kernen is ook een
essentiële doelstelling van Wijdemeren. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de
gemeente en andere betrokken instanties een belangrijke voorwaarde.
Naast de preventieve taken op grond van wettelijke verplichtingen, heeft de gemeente dan ook
een stimulerende taak op het gebied van vrijetijdsbesteding van jongeren.
Daarom willen we hieronder nader ingaan op het aanbod aan activiteiten en voorzieningen
voor de jeugd, waarbij een ‘eigen’ jeugdaccommodatie en andere voorzieningen een centrale
rol spelen.
Jeugdaccommodaties en het programmeren van jeugd- en jongerenactiviteiten.
Jeugdcentra en plekken waar de jeugd elkaar kan ontmoeten ook in de buitenruimte zijn nodig
om jeugd en jongeren in de gelegenheid te stellen in een veilige, beschutte en vertrouwde
omgeving sociale contacten aan te gaan, elkaar te ontmoeten, vriendschappen te sluiten,
gezamenlijk activiteiten te organiseren en uit te voeren.
Een vaste accommodatie in de vorm van een eigen jongerencentrum is in grotere kernen
wenselijk.
In een jongerencentrum kunnen jongeren bij elkaar komen, los van weersomstandigheden
zoals kou en regen, die bij de ontmoetingsplekken in de buitenruimte wel een rol spelen.
2.1

Opgroeien en meedoen in Wijdemeren

8

Door het bestaan van een jongerencentrum krijgen jongeren een “eigen plek” waar ze niet
weggestuurd worden zoals bij de niet officiële jongeren ontmoetingsplaatsen wel vaak het
geval is.
Een jongerencentrum, een eigen plek met inachtneming van bepaalde huisregels en
gedragscodes, waar het toezicht vanuit beheer en een jongerenwerker geregeld is.
Een dergelijke programmering geeft doorgaans minder overlast aan de buurtbewoners, omdat
de activiteiten onder toezicht en binnen in het centrum plaatsvinden i.p.v. buiten op een
ontmoetingsplek. Ook zal de overlast op ‘ontmoetingsplekken’ over het algemeen afnemen,
omdat de jongeren een centrum hebben waar ze naar toe kunnen en de jongerenwerker(s)
vanwege het contact met de doelgroep ook vaak inzicht hebben hoe het staat met de
ontmoetingsplekken in de buitenruimte.
Een eigen centrum geeft jongeren het gevoel dat ze erbij horen en serieus worden genomen en
dat de gemeente er óók voor hen is. Binnen een jongerencentrum krijgen ze meer
programmatische ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden.
Dit geeft ze uiteindelijk meer zelfvertrouwen en erkenning en een beter en positiever gevoel
dan wanneer ze steeds van de ene ontmoetingsplek naar de andere worden gedirigeerd,
vanwege overlastproblematiek.
Uitgangspunten zijn daarbij:
• Zoek samenwerking met andere organisaties om medegebruik van ruimtes te bevorderen
• Voorwaarden scheppen voor een gebruiksvriendelijke inrichting en facilitaire
mogelijkheden voor personeel en jongeren
• Aanwezigheid van voldoende toezicht op het pand
• Aanbieden van structurele activiteiten in de kernen.
Doordat de jongerenwerker contacten legt met de jongeren, wordt een vertrouwensband
gecreëerd. Op deze wijze kan informatie worden verzameld over wat jongeren bezighoudt en
wat hun wensen en behoeften zijn. In dit proces kan de jongerenwerker de jongeren motiveren
om mee te denken en te leren deelnemen aan de organisatie en uitvoering van activiteiten.
Een jongerencentrum kan daarnaast als start worden gezien voor het verbreden van
mogelijkheden voor meerdere groepen jeugdigen.
Om het jongerenwerk meer body te geven en een bredere acceptatie te bewerkstelligen, zullen
er regelmatig nieuwe activiteiten moeten plaatsvinden die nauw zijn afgestemd op de
behoeften en wensen van de jongeren zelf, maatwerk dus.
Bij de opzet van jongerenactiviteiten kan worden gedacht aan recreatieve activiteiten (film-,
live- en discoavonden), relationele activiteiten (inloop, groepswerk, meidenwerk) en creatieve
activiteiten (kinderkookclub, rap- en bandsessies).
Daarnaast worden educatieve activiteiten ontwikkeld in de vorm van workshops en
voorlichtingsavonden.
Een vrijwillige inzet van jongeren en ouderen is mede van belang voor het jongerenwerk,
Maar dit vindt wel telkens plaats onder de supervisie en toezicht van beheer en jongerenwerk.
Het gaat tenslotte om het realiseren van een aanbod ‘voor, met en door’ jongeren zelf.
Vrijwilligers dragen bij aan de organisatie van activiteiten en worden betrokken bij het
onderhoud en de inrichting van de jeugdaccommodaties.
Een goed accommodatiebeheer en een professionele organisatie zijn daarvoor noodzakelijk.
Het jongerenwerk werkt veel met stagiaires en ziet mogelijkheden om maatschappelijke
stages te realiseren onder begeleiding van de jongerenwerker als de leidinggevende
beroepskracht. Het werven en aantrekken van jongerenvrijwilligers gebeurt in relatie met het
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bieden van een programma waarin ook een eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht van
deze jongeren. Dit vanuit het motto van programmeren ‘voor, met en door’ jongeren.
De samenwerking met het verenigingsleven is van belang om gebruik te kunnen maken van
de daar aanwezige netwerken en ook om van daaruit nieuwe activiteiten te kunnen bieden en
nieuwe groepen aan te trekken en tevens de huidige vrijwilligers te kunnen motiveren en te
kunnen binden.
Het opzetten van nieuwe jeugdaccommodaties is afhankelijk van de ruimtelijke en financiële
mogelijkheden binnen de gemeente en van de medewerking van zowel de jongeren als de
plaatselijke organisaties.
Inmiddels is in de loop van 2008 een begin gemaakt met het verzamelen van nieuwe
informatie om de jeugdaccommodatie de SMoeS in Kortenhoef weer te kunnen realiseren. De
eerste verkenningen in dit traject lopen parallel aan het tijdspad van deze nota integraal
jeugdbeleid. Er zijn inmiddels twee offerten uitgebracht t.b.v. de realisatie van een nieuw
jongerencentrum op de ‘oude’ locatie van de SMoeS, zoals hieronder wordt bepleit.
Actuele situatie en knelpunten jeugdaccommodaties in de gemeente Wijdemeren
Jeugdaccommodatie “De SMoeS” werd eind 2007 gesloten vanwege de slechte staat van het
gebouw. Dit betekent dat sindsdien in Kortenhoef geen activiteiten voor de jeugd meer
worden aangeboden, terwijl daar juist wel (sterke) behoefte aan is . Op korte termijn dient dan
ook een oplossing te worden gevonden in de vorm van een tijdelijk onderkomen voor de
jeugd. Wanneer we kijken naar structurele oplossingen voor de langere termijn, dan krijgt de
ontwikkeling van een nieuw jeugdcentrum “De SMoeS” een centrale plaats toebedeeld. Maar
niet alleen in Kortenhoef, ook in Nederhorst den Berg zullen maatregelen moeten worden
getroffen. Accommodatie “De Spot” wordt mogelijk in 2009 gesloten in verband met
nieuwbouw. Ook voor de jeugdactiviteiten van “De Spot” zal een tijdelijke oplossing moeten
worden gevonden. Wellicht kunnen de jeugdactiviteiten na herbouw van “De Spot” worden
uitgebreid. Daarnaast probeert de gemeente de accommodaties in alle kernen in stand te
houden, zodat inwoners – waaronder jongeren - aan diverse activiteiten kunnen (blijven)
deelnemen.
2.2

In Oud- en Nieuw- Loosdrecht worden tot op heden nog geen jeugdactiviteiten aangeboden,
omdat tot dusver geen geschikte locatie is. In Ankeveen is geen jeugdaccommodatie.
Ankeveen maakt voor jeugdactiviteiten gebruik van de voetbalkantine en de zaal in het
Wapen van Ankeveen.
Het mag duidelijk zijn dat de ontwikkeling van nieuwe jeugdaccommodaties niet los gezien
kan worden van de problematiek van het rondhangen van verschillende groepen jongeren en
de overlast die zij in meer of mindere mate veroorzaken in verschillende kernen van onze
gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de jeugd- en jongerenactiviteiten in drie
verschillende kernen in de gemeente Wijdemeren voor de leeftijdsgroepen van 10 t/m 18 jaar
in 2006 en 2007.
Activiteiten 2006
De SMoeS in Kortenhoef
-

Tienerinloop di en do
Jongereninloop vr-av
Tienerfilm

Aantal bijeenkomsten Aantal deelnemers
2006
73
1177
41
782
9
196

-

Tienerdisco

10
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10

-

Breakdance jongens

-

Zelfverdediging
meiden

-

Danscursus meiden

*

*9

-

Vakantieactiviteiten

9

133

-

Gemeente avond
Signaleringsoverleg

1
7 bijeenkomsten

16
--

*21
totaal *13
cursusbijeenkomsten
met in totaal 252
deelnemers
*
*14

De Spot in Nederhorst den Aantal bijeenkomsten
Berg
-jeugdactiviteiten
8

Aantal deelnemers

Jeugdwerk in Ankeveen
-jeugdactiviteiten

Aantal deelnemers
287

Aantal bijeenkomsten
17

105

* Het totaal aantal deelnemers aan deze cursusbijeenkomsten bedraagt 252 personen.
Het totaal aantal deelnemers aan alle genoemde activiteiten bedraagt voor het jaar
2006 opgeteld bij elkaar 3261 deelnemers. Voor 2007 zijn de totalen ongeveer hetzelfde.

Activiteiten 2007 (aantal deelnemers zijn niet voorhanden)
Kortenhoef
Openingsavond de SMoeS
Openingsmiddagen voor tieners
Vakantieactiviteiten
Disco’s
Filmavonden
Cursussen
Vakantieactiviteiten

40
40
80
5
9
8
3

De Spot in Nederhorst den Berg
Jeugdactiviteiten
Jeugdavonden
Vakantiespektakel (jeugd van 11
t/m 15 jaar)

Aantal bijeenkomsten
9
9
2 dagen

Jeugdwerk in Ankeveen
Jeugdactiviteiten

Aantal bijeenkomsten
Ondersteuning jeugdwerk met
4 uitvoeringsactiviteiten
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Loosdrecht
Zaterdagavond
Loosdrecht
Kinderfestival

activiteiten

in 6
2 dagen in de zomer

Resultaten
- Door het sluiten van het jeugdcentrum De SMoeS zijn een aantal doelen net niet gehaald.
- In Loosdrecht is geen geschikte ruimte gevonden voor de uitvoering van activiteiten.
De openstaande uren zijn ingezet ten aanzien van jeugd op straat en ontwikkelingen op dat
terrein.
- Daarnaast zijn extra vakantieactiviteiten gedraaid ter compensatie.
2.3

Problematiek rond ‘jongeren in de buitenruimte’.

Problematiek rondom ‘rondhangende jongeren’ of ‘jongeren in de buitenruimte’ komt in bijna
elke gemeente voor.
De aanpak van rondhangende jongeren is een traject dat een gemeente alleen succesvol kan
oppakken als alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten.
Een effectieve aanpak vraagt van de gemeente een helder en gecoördineerd beleid vanuit een
regisserende rol.
Een succesvolle aanpak start met het erkennen van het recht van jongeren op het gebruik van
de openbare ruimte en door de wensen van de jeugd serieus te nemen.
Volwassenen hebben er soms moeite mee dat jongeren schijnbaar doelloos en nutteloos
rondhangen. Rondhangende jongeren denken daar zelf heel anders over: voor hen staat de
ontmoeting met leeftijdsgenoten voorop.
“Rondhangen” kan zelfs een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren
tussen de 10 en 18 jaar: ze leren sociale contacten en vriendschappen aan te gaan en grenzen
te verkennen. Met grotere vormen van criminaliteit en uitingen van geweld hebben deze
jongeren meestal niets te maken. Zij kunnen echter wel last veroorzaken in de vorm van
geluidsoverlast, vervuiling en vandalisme. Buurtbewoners ervaren door deze overlast soms
een onveilig gevoel of een inbreuk op hun woon- en leefgenot.
Dit heeft zowel te maken met de vorm en frequentie van het gedrag van de jongeren als met
de tolerantiegrenzen van de buurtbewoners. Veel jongeren vinden dat er nergens iets voor ze
te doen is en dat ze overal worden weggestuurd.
En doordat deze rondrondhangende jongeren eerder worden gezien als “crimineeltjes” in
plaats van pubers die grenzen verkennen, durven buurtbewoners hen nauwelijks aan te
spreken.
Groepen rondrondhangende jongeren kunnen worden onderverdeeld in de volgende
categorieën:
1. De “aanvaardbare” jeugdgroep gedraagt zich binnen de normen van de sociale omgeving.
De groep veroorzaakt weinig hinder en overlast, maar kan wel bijdragen aan een
verminderd veiligheidsgevoel bij omwonenden.
2. De “hinderlijke jeugdgroep” is soms luidruchtig en trekt zich niet zoveel aan van de
omgeving. Soms loopt het uit de hand, maar de overlast is snel in de kiem te smoren.
Incidenteel worden er vernielingen aangericht. De groep is echter voldoende
“autoriteitsgevoelig” en is aanspreekbaar op zijn gedrag.
3. De “overlastgevende jeugdgroep” is nadrukkelijk aanwezig, brengt regelmatig
vernielingen aan en treedt soms provocerend op naar omstanders. Deze jongeren zijn
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minder goed te corrigeren en vertonen (beginnende) problemen thuis en/of op school, met
overmatig alcohol- en drugsgebruik of invloed vanuit het criminele circuit.
4. De “criminele jeugdgroep” bestaat deels uit jongeren die op het criminele pad zijn
geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Dergelijke groepen plegen
criminaliteit voor het financiële gewin. De feiten zijn ook ernstiger, ze schrikken niet
terug voor het gebruik van geweld.
Als jongeren meedenken over oplossingen voor problemen die zij veroorzaken, heeft dit een
grotere uitwerking dan wanneer de oplossingen door anderen zijn opgelegd. Die oplossing
kan bestaan uit een nieuw jongerencentrum of een nieuwe JOP (JongerenOntmoetingsPlaats)
in combinatie met duidelijke huisregels, zodat helder is wat wel en niet mag. Ook het
aanbieden van andere activiteiten (sport of ontmoetingsbijeenkomsten) en het gebruik van
accommodaties hiervoor is mogelijk. Accommodaties worden op deze manier voor meerdere
doeleinden gebruikt.
Op basis van wederzijds contact en gezamenlijke activiteiten blijven jongeren en
buurtbewoners bij incidenten voor elkaar aanspreekbaar. Jongerenwerkers / wijkagenten /
jeugdagenten zijn onmisbaar in de begeleiding.
Regierol gemeente
Bij de realisatie van nieuwe ontmoetingsplekken en de formalisering ervan is de tussenkomst
van de gemeente onvermijdelijk.
Tegelijkertijd kan de realisatie van een nieuwe ontmoetingsplek de nodige tijd in beslag
nemen door wijzigingen in bestemmingsplannen, inspraak van omwonenden en het treffen
van fysieke maatregelen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente tegelijkertijd actie
onderneemt om in samenwerking met het jongerenwerk activiteiten te stimuleren en te laten
organiseren. Dit zorgt ervoor dat de motivatie van jongeren niet verslapt.
Rol jongerenwerk
Jongerenwerkers zijn bij uitstek geschikt om een vertrouwensrelatie met jongeren op te
bouwen. Zij kunnen jongeren op hun gedrag aanspreken, advies geven over
ontmoetingsplekken, ondersteuning bieden bij het zoeken naar stage / werk en bij het
oplossen van uiteenlopende problemen. Jongerenwerkers kunnen zich inzetten voor meerdere
belangen tegelijk: voor jongeren én voor buurtbewoners, ondernemers en de gemeente. Hoe
breder het draagvlak, hoe meer ze kunnen bereiken.
Rol politie
Meldingen van overlast komen binnen bij de politie. De mogelijkheden van de politie om op
te treden zijn beperkt. De rondhangende jongeren wegsturen, biedt meestal geen uitkomst.
Even later zijn de jongeren weer terug op dezelfde plek of het probleem verplaatst zich naar
andere locaties. Daardoor ontstaat bij buurtbewoners soms onterecht het beeld dat de politie te
weinig doet met de meldingen. Door een snelle reactie van de politie op de meldingen, kan dit
beeld vaak worden genuanceerd. Verder is het van essentieel belang dat de jeugdagent en de
drie wijkagenten – net als de jongerenwerkers – investeren in een goede relatie met de
jongeren. De ervaring leert dat de politie daar adequaat op reageert en investeert. Wanneer
buurtbewoners last hebben van rondhangende jongeren, kunnen zij mogelijk zelf de jongeren
aanspreken of als dat geen oplossingen biedt, de wijkagent of de jeugdagent inschakelen.
Deze agenten fungeren als aanspreekpunt en proberen de buurtbewoners en jongeren met
elkaar in gesprek te brengen. Ook maken de wijkagent / jeugdagent jongeren duidelijk wat
wel en niet mag. Jongeren die zijn aangehouden voor overlast of vernieling, worden
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doorverwezen naar Bureau Halt. Daarvoor dienen ze wel aan bepaalde voorwaarden te
voldoen. Tevens kunnen ze worden besproken in het Justitieel Casus Overleg (JCO)
Actuele situatie en knelpunten vanwege het rondhangen van jongeren in de
gemeente Wijdemeren
Over het algemeen is er gedurende de wintermaanden weinig overlast van rondrondhangende
jongeren in de gemeente Wijdemeren. Maar zodra het voorjaar aanbreekt en de temperaturen
stijgen neemt de overlast weer toe. Voor zover kan worden gesproken van groepen met een
min of meer vaste samenstelling, is in onze gemeente voornamelijk sprake van “hinderlijke
jeugdgroepen”: rondrondhangende jongeren die af en toe luidruchtig zijn, maar wel gevoel
voor autoriteit hebben en over het algemeen goed aanspreekbaar zijn. Het aantal
geregistreerde meldingen van overlast bestaat deels uit incidentele meldingen. Dit zijn
meldingen naar aanleiding van incidenten die verspreid over de gemeente plaatsvinden en
vaak een kortstondig karakter kennen. Voor een groter deel gaat het om meldingen die meer
structureel van aard zijn en betrekking hebben op plaatsen waar de jeugd – al dan niet in
bekende samenstelling – zich met enige regelmaat verzamelt.
Deze plaatsen moeten dan ook beschouwd worden als ontmoetingsplaatsen in de categorie
“gewone ontmoetingsplekken”. Het gaat meestal om overlast in de vorm van geluidsoverlast
en milieuoverlast (rommel).
Het beheersbaar maken van dit probleem betekent enerzijds de overlast door jongeren in de
openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken en anderzijds te komen met aanvaardbare
alternatieven voor plaatsen waar jongeren bij elkaar kunnen komen om te spelen en elkaar te
ontmoeten. Overlast van jongeren en het verstoren van de openbare orde is meestal nauw
gerelateerd aan een (verhoogd) alcohol- en (soft)drugsgebruik. De gemeente heeft diverse
acties ondernomen om voorlichting te geven en het alcohol- en drugsgebruik terug te dringen.
2.4

Knelpunten
Jongeren hebben de afgelopen jaren regelmatig aan de jongerenopbouwwerker en de
jeugdagent van de politie aangegeven dat zij behoefte hebben aan een ontmoetingsplek voor
jongeren in de kernen Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg.
Ook de quickscan uit 2003 onderschrijft dat in Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Nieuw
Loosdrecht naar inschatting te weinig informele- en formele ontmoetingsplekken voor
jongeren zijn. Mede in verband hiermee neemt het aantal meldingen van overlast door grote
groepen jongeren (10-20) de laatste jaren behoorlijk toe. Gemeentebreed gaat het om
ongeveer 200 jongeren. Wanneer sprake is van overlast, is het juist van belang dat de politie
de jongeren een alternatief kan bieden door ze te verwijzen naar een officiële JOP en
zodoende de overlast kan reguleren. Daarom heeft de gemeente in 2007 een aanvang gemaakt
met de realisatie van officiële JOP’s in de drie grote kernen, waarbij gekozen is voor een pilot
in Kortenhoef. Inmiddels is echter gebleken dat alle locaties in Kortenhoef die mogelijk in
aanmerking komen voor een JOP, niet geschikt zijn voor dit doel. De directe omgeving heeft
veel weerstand geuit tegen de realisatie van de JOP’s. De opzet van een officiële JOP zal
worden meegenomen bij de ontwikkeling van een nieuwe jeugdaccommodatie “De SMoeS”.
De enige formele ontmoetingsplek die de gemeente reeds enkele jaren kent, ligt in Ankeveen.
Van deze JOP wordt echter (te) weinig gebruik gemaakt. Alle overige ontmoetingsplekken in
de gemeente vallen in de categorie ‘gewone’ jongerenontmoetings- of ontmoetingsplekken.
Mede door niet vervulde wensen van de jongeren op het gebied van ontmoetingsplekken en
een tekort aan sport- en spelmogelijkheden, is het vertrouwen van de jeugd- en jongeren in de
gemeente en de politiek afgenomen.
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Wanneer we kijken naar de actuele situatie van overlast op dit moment, dan blijkt dat in de
kern Ankeveen op dit moment geen sprake is van groepen rondhangende jongeren. Dus hier
valt ook geen overlast te melden.
In Nieuw-Loosdrecht houden jongeren zich regelmatig op bij het plantsoen Frans Halslaan.
Deze groep heeft de afgelopen periode ook bij de sporthal gestaan, bij de Lindeschool of bij
het Lindeplein. De groep veroorzaakt gelukkig (nog) niet zoveel overlast, het gaat hoogstens
om kleine vernielingen. De groep valt in de categorie 3 van de “overlastgevende jeugdgroep”.
Op het moment dat de groep aangesproken wordt, verhuist deze naar een andere plek. Dit
heeft tot gevolg dat er nieuwe locaties in Loosdrecht worden opgezocht waar de
rondhangende jongeren bij elkaar komen en mogelijk overlast gaan veroorzaken.
In Oud-Loosdrecht worden tot op heden nog geen activiteiten aangeboden aan de jeugd van
10 tot en met 18 jaar. Knelpunt is dat het tot dusver niet is gelukt om een geschikte
accommodatie te vinden, waarin jeugdactiviteiten kunnen worden opgezet.
In het laatste kwartaal van 2008 zal door het jongerenwerk een start gemaakt worden met een
aanbod aan zaalsportactiviteiten i.s.m. derden.
In Kortenhoef komen rondhangende jongeren samen op de Meenthof en bij slecht weer staan
ze onder de luifels van de aldaar aanwezige winkels. Momenteel is een groep 13-en 14jarigen actief die aansluiting probeert te vinden bij de oudere jongeren; deze laatste groep is
daar echter niet van gediend. In Kortenhoef is sprake van overlast door vernieling, vervuiling
en lawaai. Het gaat in dit geval om de categorie 3 van de “overlastgevende hanggroep”. Over
de locatie Pijlkruid zijn de afgelopen tijd geen meldingen binnengekomen, maar dat kan
veranderen als de weersomstandigheden verbeteren.
In Nederhorst den Berg hangen jongeren rond in de omgeving van de muziektent en Albert
Heijn. Momenteel geven zij enige overlast, maar de groep is goed aanspreekbaar.
Deze overlast kan gaan toenemen vanaf het moment dat het voorjaar aanbreekt. Deze groep
valt in de categorie 2 van een mogelijke “hinderlijke jeugdgroep”.
De huidige knelpunten omvatten samenvattend:
1. Problematiek bij de oudere jeugd:
• Alcohol en drugsproblematiek. Veel schoolverzuim heeft te maken met alcohol- en
drugsproblematiek
• Geen goede/leuke plekken voor jongeren om wat te doen, zodat ze voor overlast
zorgen en vernielingen aanrichten.
• Er is dus sprake van hinderlijke jeugdgroepen van jongeren die rondhangen in
verschillende kernen van de gemeente Wijdemeren. Een deel van de meldingen over
overlast betreft incidentele meldingen: incidenten die verspreid over de gemeente
voorkomen en vaak een kortstondig karakter hebben. Een groter deel gaat over
meldingen die meer structureel van aard zijn: ontmoetingsplaatsen waar de jeugd zich
met enige regelmaat verzamelt. Overlast in de vorm van geluidsoverlast en
milieuoverlast (rommel).
2. Overlastsituaties bij plaatsen die specifiek kunnen worden aangewezen als de huidige
informele “ontmoetingsplekken”:
• Kortenhoef: Bernard van Beeklaan, Parklaan
• Loosdrecht: Frans Halslaan (bij Knorrfabriek), Laan van Eikenrode (sporthal),
Lindeplein
• Nederhorst den Berg: Voorstraat (dorpsplein), Blijklaan (strandje achter de sporthal in
de zomer en de sporthal zelf)
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Aanbevelingen:
1) projectgroep en plan van aanpak overlast.
- Om de overlast van rondhangende jongeren te bestrijden, bevelen wij aan om een
projectgroep in te stellen per kern, bestaande uit (vertegenwoordigers van) jongeren,
politie, gemeente, jeugd- en jongerenwerk, ouders en buurtbewoners. Het is essentieel dat
de projectgroep inzicht heeft in de problematiek. De inventarisatie en afbakening van het
probleem vormen kritische stappen voor een succesvolle aanpak. De taken van deze
projectgroep kunnen als volgt worden omschreven:
• Plan van aanpak (plus bijbehorende maatregelen) opstellen
• De benodigde maatregelen gezamenlijk opzetten en uitvoeren op basis van een
prioriteitenlijst: problemen met de hoogste urgentie het eerst aanpakken. Een manier
om de maatregelen minder vrijblijvend te maken, is ze op te nemen in een Integraal
Veiligheidsplan.
• Regelmatig voortgangsrapportages uitbrengen, evalueren en bijsturen
- Bij structurele vormen van overlast kunnen een aantal van deze initiatieven gekoppeld
worden aan de mogelijke opzet van buurtpreventieprojecten, waarbij de inzet van de
bewoners voor de leefbaarheid van hun buurt wordt gestimuleerd. Tevens kan daaruit het
gaan inzetten van vormen van buurtbemiddeling voortvloeien. Essentie daarbij is dat twee
onpartijdige bemiddelaars (vrijwilligers) optreden bij conflicten tussen jongeren en
buurtbewoners en de partijen aansporen zelf oplossingen te bedenken voor hun
problemen. Inzet is om een breder draagvlak te organiseren voor de oplossing van de
geschetste overlastproblematiek.
2) ontmoetingsplekken en alternatieven.
- Zorg ervoor de overlast van jongeren zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd te
komen tot aanvaardbare alternatieven voor deze ontmoetingsplekken. Een aanbeveling is
om een deel van de informele ontmoetingsplaatsen in 2009 “min of meer” te formaliseren
en in te richten op basis van de wensen en behoeften van de jongeren, met inachtneming
van de leefbaarheid in de directe omgeving. Dat wil zeggen: deze ontmoetingsplekken
behouden en formeel de status “gewone ontmoetingsplek” geven. Ze krijgen dus geen
status als officiële ontmoetingsplek (JOP). De bedoeling van “min of meer”
geformaliseerde plekken is dat ze serieus worden genomen door politie en omwonenden.
In die zin dat de omwonenden het gedrag van de jongeren binnen bepaalde grenzen
accepteren en dat de politie de jongeren niet langer wegstuurt van deze plekken, maar ze
hooguit aanspreekt op hun gedrag. Een geschikte ontmoetingsplek is dan ook
aantrekkelijk ingericht voor jongeren en is desgewenst voorzien van bankjes,
prullenmanden of verlichting. Gedacht kan worden aan een pleintje of veldje met een paar
bankjes, met mogelijk een sportgelegenheid in de buurt. Het is echter wenselijk dat
jongeren ook zelf nadenken over de vormgeving en inrichting van hun eigen
ontmoetingsplekken. Verder kan de gemeente mobiele ontmoetingsplekken creëren door
het plaatsen van zeecontainers. Voordeel is dat zo’n ontmoetingsplek bij overlast vrij
eenvoudig verplaatst kan worden. Ook kan worden gedacht aan een omgebouwde bus –
voorzien van muziekinstallatie, computerspelletjes en sportmaterialen - die alle plekken
langsgaat waar jongeren rondhangen. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente ook bij
de Cruyff Foundation subsidie aanvraagt voor (verplaatsbare) voetbalkooien.
- Voorgesteld wordt dus om deze informele ontmoetingsplaatsen in te richten op basis van
de wensen en behoeften van de jongeren en dit mee te nemen in de voor te stellen
maatregelen en de uitwerkingen daarvan.
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Voorgesteld wordt om daarnaast de inzet van deze toezichthouders, de professionals en de
buurtbewoners samen, te stimuleren en rondhangende jongeren aan te spreken op overlast
en ongeregeldheden. De meeste projecten waarbij toezicht een rol speelt, zijn relatief
eenvoudig en met weinig middelen te realiseren.
Indien sprake is van overlast op basis van meldingen, dient de politie de bewuste
ontmoetingsplek aan te merken als een ‘overlastplek’.
Voorgesteld wordt voor deze ‘overlastplekken’ ook een “Ouder Weet Project” op te
zetten, waarbij de wijkagent ouders van overlast gevende rondhangende jongeren thuis
bezoekt en informeert over het gedrag van hun kind. Tevens kan de gemeente bij ernstige
overlastproblematiek het voortouw nemen en omwonenden uitnodigen voor een
buurtbijeenkomst in het kader van de eerder voorgestelde buurtpreventie. Doel is dat
iedereen daar zijn zegje kan doen en een actuele inventarisatie wordt gemaakt van de
overlast. Ook het opstellen van gedragscodes – samen met het jongerenwerk óf door de
jongeren zelf - kan vervolgens positieve resultaten geven. Een gedragscode bestaat uit het
maken van afspraken over (on)gewenst gedrag plus bijbehorende sancties als de afspraken
worden overtreden.
Voorgesteld wordt om op jaarbasis met ingang van 2009 een bedrag van € 5.000,-- te
reserveren en te bestemmen om snel en ad hoc urgente zaken in de buitenruimte die
overlast kunnen doen verminderen te kunnen regelen, van mogelijk snoeiwerk tot het
plaatsen van een bankje en/of een andere denkbare voorziening.

3) signaleringsnetwerken
- Het opzetten van signaleringsnetwerken 0-12 voor Wijdemeren is inmiddels opgenomen
in de nota lokaal gezondheidsbeleid die recent in september 2008 is vastgesteld.
De keuze is dus om de preventie al vroeg in te zetten. Voor de daadkracht is het goed om
de coördinatie van het al bestaande netwerken 12+ te koppelen aan het netwerk 0-12.
- Wat betreft de samenwerking met onderwijs en welzijn gaat het niet alleen om inzet bij
gezamenlijke activiteiten, maar ook met middelbaar onderwijs voor bijv. maatschappelijke
stages op lokaal niveau. Jongerenwerk kan dan in de rol van bemiddelaar, aanbieder en
intermediair functioneren. Dat geldt ook voor het aangaan van samenwerkingsverbanden
met de (sport)verenigingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van activiteiten, maar ook ter
ondersteuning en training van vrijwilligers/begeleiders. Te denken is daarbij aan het:
•
Aanbieden van opvoedondersteuning op lokaal niveau als vorm van samenwerking
tussen Jeugdwerk, onderwijs, maatschappelijk werk en Centra voor jeugd en gezin
•
Ontwikkelen van samenwerkingsprojecten op het gebied van jeugd en cultuur in de
buitenruimte. Zoals bijvoorbeeld met het maken van kunstobjecten bij locaties
waar jeugd elkaar ontmoet. Bijv. een keramiekbankje bij een speelplaats gemaakt
in samenwerking met kunstenaars en basisonderwijs.
•
Ontwikkelen en inbedden van jeugdparticipatieprojecten. Niet alleen als een spel
om te weten wat de jeugd beweegt, maar ook daadwerkelijk in de vorm van het
maken van muziek of een film. Tevens de jeugd betrekken bij een snelle uitvoering
van ontmoetingsplekken voor de jeugd.
3. Aanpak van preventieve taken op lokaal en regionaal niveau
Uitgangspunt bij de aanpak van preventieve taken op grond van de wettelijke vereisten is:
“wat regionaal kan, móet en wat lokaal moet, kán”.
Binnen de regionale visie en uitgangspunten voor de Wmo wordt onderscheid gemaakt tussen
algemeen preventief jeugdbeleid (een lokale aangelegenheid) en specifiek preventief
jeugdbeleid (preventieve jeugdzorg) dat zich richt op risicogroepen en zich leent voor een
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regionale organisatie. Bij de preventieve voorzieningen voor problemen met opgroeien en
opvoeden, wordt intensief samengewerkt in regionaal verband.
Bij algemeen preventief jeugdbeleid gaat het om het benutten van lokale mogelijkheden op
het gebied van spelen, sporten en ontmoeten, veilige wijken en buurten en projecten op het
gebied van criminaliteit, alcoholgebruik en seksualiteit.
Bij specifiek preventief jeugdbeleid is sprake van risico’s en beginnende of vergevorderde
problemen. Specifiek preventief jeugdbeleid omvat de vijf gemeentelijke taken, zoals vermeld
onder de Wet op de Jeugdzorg.
De regionale beleidsvoorbereiding vindt plaats binnen het Regionaal Platform Jeugd.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het portefeuillehouderoverleg
Gezondheidszorg en het wethoudersoverleg WWZ en Jeugd.
3.1
De gezondheidszorg en de nota lokaal gezondheidsbeleid
In de gemeente Wijdemeren is er in 2008 een nieuwe Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
vastgesteld.
Daar willen we dan ook naar verwijzen, maar vanwege het belang eveneens hierna enige
initiatieven noemen die vanuit dit beleid het (lokale) jeugdbeleid in belangrijke mate
beïnvloeden.
Samenvattend sluit deze nota qua speerpunten nauw aan bij het Regionaal Beleid GGD Gooien Vechtstreek, waaronder:
 preventie genotmiddelengebruik
 preventie overgewicht c.q. bewegingsstimulering
 verminderen van pestgedrag
 preventie van psychosociale problematiek (o.a. via Centra voor Jeugd en Gezin)
De GGD organiseert sinds 2007 cursussen voor ouders over “omgaan met pubers”. Ook geeft
de GGD voorlichting op scholen voor voortgezet onderwijs over alcoholgebruik. Andere
belangrijke taken van de GGD zijn : consultatiebureaus, vaccinatieprogramma’s, inspecties
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, trekkersrol in de opzet van Centra voor Jeugd en
Gezin, toekomstige coördinatie van het Elektronisch Kind Dossier, inventarisatie projecten /
activiteiten ter preventie van overgewicht.
De GGD heeft – vanuit regionaal beleid - een loket in het gemeentehuis met uitvoering op
lokaal niveau.
JSO ontwikkelt en ondersteunt op het gebied van de jeugdgezondheidszorg met activiteiten,
variërend van oudercursussen met beweegtips voor baby en peuter tot de preventie van
alcohol- en drugsgebruik bij jongeren.
3.2
Het regionaal Platform Jeugd
In 2005 is het Regionaal Platform Jeugd opgericht dat eveneens onder de gezondheidszorg
valt. Het doel van dit platform is het realiseren van een sluitende jeugdketen op het gebied van
preventief jeugdbeleid. Daartoe is coördinatie en afstemming binnen de regio nodig. Binnen
dit Platform hebben gemeenten een coördinerende, sturende en controlerende taak. Het
platform is vooral informerend en afstemmend van aard (niet besluitvormend van aard).
De GGD is de belangrijkste trekker. Onderwijs wordt veelal gezien als een essentiële
vindplaats voor de sluitende jeugdketen, zodat het belangrijk is om een zorgstructuur te
creëren rondom het basisonderwijs (signaleren kinderen met problemen).
Het Platform stelt jaarlijks een werkplan op, waarin de te realiseren doelstellingen zijn
opgenomen. Inmiddels is een regionale sociale kaart gerealiseerd (www.jeugdwijzer.nl en
www.loketgooi.nl) die informatie levert over instellingen en activiteiten voor jongeren in de
regio. Ook is in 2007 een Centraal Meld Punt opgezet voor jongeren van 12 tot 23 jaar met
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meervoudige problematiek; het doel is te voorkomen dat de situatie van deze jongeren
verslechtert en/of dat zij vervallen in crimineel gedrag.
Daarnaast heeft het platform gezorgd voor de opzet en implementatie van een programma bij
opvoedingsondersteuning (Triple P). Momenteel werkt het platform aan de opzet van Centra
voor Jeugd en Gezin.
Het Regionaal Platform Maatschappelijke Zorg is daarnaast een platform waarvan uit alle
taken in het kader van de maatschappelijke zorg naar de gemeenten worden geïnitieerd en
gevolgd. In 2007 heeft de provincie onderzoek gedaan naar zwerfjongeren in de Gooi- en
Vechtstreek Zwerfjongeren zijn jongeren tot 25 jaar met meervoudige problemen die dakloos
zijn of in de opvang verblijven. Op basis van de definitie gaat het naar schatting om in totaal
50 tot 55 zwerfjongeren in ’t Gooi.
Indien daarbij ook de thuisloze jongeren worden opgeteld die hier en daar bij familie en
vrienden slapen, komen we in totaal op 70 tot 85 zwerfjongeren.
Deze zwerfjongeren hebben vaak weinig opleiding en/of er is sprake van schooluitval, weinig
werkervaring en weinig inkomsten. Tot 18 jaar zijn zwerfjongeren aangewezen op Jeugdzorg
(Provincie), daarna op de maatschappelijke opvang in een centrumgemeente.
Uit het onderzoek blijkt dat alle knelpunten voortkomen uit een gebrekkige samenwerking
tussen betrokken partijen en het gebrek aan informatie over zwerfjongeren. Desondanks
geven vrijwel alle instellingen aan dat de problematiek van zwerfjongeren niet of nauwelijks
speelt, omdat er vrijwel altijd passende hulpverlening en/of opvang is. Tegelijkertijd geven de
instellingen ook aan dat er weinig zicht bestaat op de problematiek van zwerfjongeren. Er is
geen centraal aanlooppunt voor zwerfjongeren in ’t Gooi.
De mogelijkheden voor opvang in ’t Gooi zijn: JOG (jongerenopvang Gooi), de Vluchtheuvel
en de Cocon. ‘Kamers met Kansen’ is in ontwikkeling.
Signalering van zwerfjongeren vindt plaats door Versa en de politie. Doelstelling van het
beleid is dat geen zwerfjongere meer buiten de boot valt (zorg op maat) en dat de
zwerfjongere na een traject van hulpverlening weer de regie gaat voeren over het eigen leven.
Kernbegrippen daarbij zijn:- vroegtijdig stadium, -gerichte hulpverlening,- voorkomen dat
jongeren afzakken in ‘zwerfbestaan’.
Knelpunten zijn :
- De registratie van zwerfjongeren door gemeenten en instellingen is niet goed genoeg op
elkaar afgestemd omdat een goed registratie- en volgsysteem ontbreekt.
- Deze zwerfjongeren zijn vaak moeilijk te motiveren voor hulpverlening en moeilijk te
activeren om hun leven te veranderen (dagstructuur).
Voorgesteld wordt om:
- De hulpverlening vooral organiseren op basis van de vraag en de behoefte van de
zwerfjongere zelf.
- Vanuit de samenwerking vanuit jeugdbeleid met Vangnet en Advies een digitaal
signalerings- en volgsysteem op te zetten
- De betrokkenheid van woningcorporaties en Sociale Dienst bij het beleid te stimuleren.
Triple P (Positief Pedagogisch Programma)
Dit laagdrempelige programma reikt ouders verschillende strategieën aan voor de dagelijkse
opvoedingspraktijk en heeft tot doel (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen
te voorkomen. De aanpak bestaat o.a. uit het stimuleren van gewenst gedrag en reguleren van
ongewenst gedrag. Er zijn verschillende niveaus van interventie, afgestemd op de behoeften
van gezinnen:
- informatiecampagne
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ondersteuning aan ouders bij lichte of iets zwaardere ontwikkelings- en gedragsproblemen
van kinderen
intensieve training voor ouders bij ernstige gedragsproblemen van kinderen
gezinsinterventie (intensieve individuele training van het gezin) bij ernstige
gedragsproblemen van kinderen en disfunctioneren van het gezin

3.3
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en signaleringsnetwerken
De Centra voor Jeugd en Gezin gaan in 2009 van start. De functie van deze centra is het
bundelen van taken op het gebied van opvoeding en preventieve gezondheidszorg in een
laagdrempelig eerstelijns centrum voor jeugdigen en ouders. De centra bieden informatie,
advies en (lichte) hulp. De GGD neemt het voortouw bij de ontwikkeling van de CJG’s in de
regio en is verantwoordelijk voor de regionale coördinatie en informatievoorziening over
gezondheid, opgroeien en opvoeden in de CJG’s.
Daarnaast adviseert de werkgroep Centrum Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek dat elke
gemeente een lokale coördinator aanstelt die zorgt voor afstemming en bundeling van dossiers
en dat er één werkgroep komt (afvaardiging van Regionaal Platform Jeugd) die zich richt op
de inhoud en organisatie van CJG’s in de regio. Het basismodel CJG omvat:
- Jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus en GGD
- Vijf gemeentelijke functies (Wet op de Jeugdzorg)
- Schakel met Bureau Jeugdzorg
- Schakel met Zorg- en Adviesteams
De signaleringsnetwerken en zorgadviesteams vormen - al of niet geïntegreerd - de ogen en
de oren van het Centrum voor Jeugd & Gezin en de backoffice daarvan bij Vangnet & Advies
Jeugd en het Centraal Meldpunt. Zij zijn als het ware de verbindingsweg naar en van de
vindplaatsen. Dat betekent ook dat vanuit het signaleringsnetwerk zorg gedragen wordt voor:
- een adequate verwijzing en toeleiding naar hulp en zorg
- een warme toeleiding en/of overdracht met als uiterste consequentie dat men met de
ouders of het kind meegaat naar het Centrum voor Jeugd & Gezin of het Centraal
Meldpunt
- “volgen van de verwijzing”.
Signaleringsoverleg en de netwerken 12+ en 12In het jaar 2000 is het signaleringsnetwerk 12+ gestart als onderdeel van het preventieve
jeugdbeleid. Aan dit overleg nemen deel: Regionaal Bureau Leerlingzaken, GG&GD, Versa
maatschappelijk werk, Politie Gooi- en Vechtstreek, Stichting jeugd en gezin, Bureau Halt en
Versa jeugdwerk Wijdemeren. Het overleg komt zes keer per jaar bijeen. Binnen dit overleg
worden cases besproken van jongeren vanaf 12 jaar. Het overleg ontwikkelt een aanpak voor
jongeren met problemen op basis van de binnengekomen signalen.
Deze participanten hebben in 2008 ook een signaleringsnetwerk 12- opgezet. Doel van dit
signaleringsoverleg 12- is het vroegtijdig onderkennen van problemen bij kinderen in de
leeftijd van nul tot twaalf jaar (en hun gezinnen) en die zo effectief mogelijk aan te pakken.
Daarnaast beoogt het ook de deskundigheid van professionals te bevorderen. Het is in het
belang voor de ontwikkeling van het kind om zo vroeg mogelijk in te spelen op mogelijke
problemen en signalen hiervan. Signalen op het gebied van lichamelijke ontwikkeling, maar
ook op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling.
De gemeente Hilversum heeft recentelijk een project “Vangnet Jeugd” opgezet. Dit project
richt zich op kinderen tot 6 jaar en omvat zorgcoördinatie, probleemverheldering, video
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hometraining en huisbezoeken. Er bestaat een sterke wens om dit project naar de gehele regio
uit te breiden.
Deze signaleringsnetwerken komen ongeveer zes tot acht keer per jaar bij elkaar voor
casuïstiekbesprekingen. Hieraan nemen de politie (meestal een jeugdagent), een
wijkverpleegkundige van het consultatiebureau, een schoolarts of sociaalverpleegkundige,
Regionaal Bureau Leerlingzaken, Versa (maatschappelijk werk/jeugdwerk), Bureau
Jeugdzorg en intern begeleiders vanuit het basisonderwijs deel.
Verwijsindex
De verwijsindex is een landelijk systeem waarop gebruikers via eigen regionale of
gemeentelijke systemen een risicomelding kunnen doen. De verwijsindex brengt
risicomeldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun
betrokkenheid bij de betreffende jongeren.
Het doel is dat jongeren beter opgespoord kunnen worden en eerder hulp geboden kan
worden. Indien een jongere tweemaal (of vaker) wordt gemeld, dan krijgen de melders een
signaal dat er een match heeft plaatsgevonden. Het Rijk ontwikkelt de verwijsindex en zorgt
voor een wettelijke verankering. De gemeente maakt afspraken over de instellingen die
meedoen aan de verwijsindex en op welke manier. De provincie ondersteunt gemeenten bij de
invoer van de lokale verwijsindex. Implementatie van de lokale verwijsindex vindt plaats in
2009, dit betreft een wettelijke maatregel.
Elektronisch Kinddossier (EKD)
Het gebruik van het Elektronisch Kinddossier in de jeugdgezondheidszorg is vanaf 1 januari
2009 verplicht. Ieder in Nederland geboren kind krijgt vanaf dat moment een elektronisch
dossier met informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Het motto is: geen
kind buiten beeld. Een ander doel is inzicht te geven in de gezondheidssituatie en –risico’s
van groepen kinderen. De coördinatie ligt bij de GGD. Het dossier zal worden bijgehouden
door artsen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg. Verschillende instanties
kunnen signalen aan het dossier toevoegen, maar krijgen geen inhoudelijke inzage in het
dossier (Wet op de Privacy).
4. Jeugdbeleid binnen de overige beleidsterreinen in Wijdemeren
Jeugdbeleid is kent ook dwarsverbanden met andere gemeentelijke beleidsterreinen. Veel
activiteiten en maatregelen die in het kader van integraal jeugdbeleid worden uitgevoerd zijn
in aanvulling op en in nauwe samenhang met andere beleidsterreinen. Die samenhang speelt
op het gebied van het sportbeleid, kunst- en cultuurbeleid, de woonvisie, het onderwijsbeleid,
het peuterspeelzalenbeleid, het horecabeleid, het beleid op het gebied van werk en inkomen,
het veiligheidsbeleid en het armoedebeleid. Daarnaast biedt de gemeente ook toegankelijke
basisvoorzieningen zoals peuterspeelzalen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang,
jongerenwerkvoorzieningen en een cultuuraanbod, sport, jeugdrecreatie en gezondheidszorg.
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4.1
Kunst- en cultuurbeleid
Het Rijk stelt zich ten doel om leerlingen van elke leeftijd en elk schoolniveau met kunst en
cultuur in aanraking te brengen. Jeugdcultuur verschilt van de cultuur van volwassenen.
Jeugd en jongeren hebben eigen muziekstijlen en willen daarmee kennis maken. Deze ‘eigen’
kunst- en cultuuruitingen moeten ruimte krijgen. Denk daarbij aan andere vormen van muziek
beluisteren, maar ook aan het zelf muziek maken van digitaal tot instrumentaal.
Of aan muziekworkshops of tekstschrijven, een muziekfestival gericht op de jeugd waarin
ruimte is voor verschillende muziekstijlen . Cultuur is ook meer dan een boek lezen of naar
muziek luisteren en muziek maken. Cultuur is ook het invoeren van kunst in de openbare
ruimte. Zo kunnen speelvoorzieningen en cultuur samengaan, zoals door het ontwikkelen van
muurschilderingen, of graffiti bij de eigen ontmoetingsplaats of door vanuit jeugd samen met
buurtbewoners locaties in een wijk kunstzinnig op te vrolijken. Dit kan plaatshebben in de
vorm van projecten, cursussen of workshops. Jeugdcultuur is daarmee gericht op de
belevingswereld van jeugdigen en op hun participatie in de ontwikkeling en uitvoering
daarvan. De gedachte ‘van, voor en door’ de jeugd is de onderlegger.
Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Wijdemeren haakt hier op in door speciale
subsidies gericht op de jeugd te verstrekken:
• Subsidieverstrekking aan muziekverenigingen / koren / toneelverenigingen vindt
plaats op basis van een bedrag per lid, waarbij het subsidiebedrag voor jeugdleden
50% hoger is dan het bedrag voor volwassenen.
• Subsidieverstrekking aan instellingen die zich inzetten voor volksfeesten (waaronder
de intocht van Sinterklaas).
• Jeugdleden t/m 15 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. En jongeren van
16 t/m 17 jaar betalen een gereduceerd tarief van € 10,00 per jaar. De helft van de
leners bij de bibliotheek bestaat uit jongeren t/m 21 jaar.
• Wijdemeren subsidieert jaarlijks het Cultureel Jongeren Paspoort.
• De lokale nota Kunst en Cultuur wordt in het voorjaar van 2009 vastgesteld
• Voorgesteld wordt om een bedrag van € 2.000,-- op jaarbasis te reserveren t.b.v.
‘cultuuruitingen jeugd’ vanaf 2009 om bovengenoemde activiteiten te kunnen
realiseren, mogelijke besluitvorming hierover vindt plaats in het voorjaar van 2009 bij
de behandeling van de cultuurnota.
4.2
Sportbeleid
Het gemeentelijk sportbeleid stimuleert kinderen en jongeren om meerdere sporten naast
elkaar te beoefenen en de frequentie van hun sportbeoefening te verhogen. Hiertoe is een
systeem van jeugdledensubsidies in het leven geroepen: sportverenigingen krijgen een
subsidiebedrag per jeugdlid; voor volwassen leden van sportverenigingen wordt geen
gemeentelijke subsidie verstrekt. Ook geeft de gemeente subsidie voor sportdagen op de
basisscholen. Daarnaast verzorgt de gemeente het onderhoud van de sportvelden: dit kan
beschouwd worden als een indirecte vorm van subsidieverstrekking die deels ten goede komt
aan de jeugd. De sporthallen hebben op bepaalde tijdstippen te kampen met onderbezetting,
behalve de sporthal ‘de Fuik’ in Kortenhoef. Gedurende de onbezette uren kunnen mogelijk
sportactiviteiten voor de jeugd worden ontwikkeld, mits de tijden waarop ze beschikbaar zijn
ook zin hebben. Momenteel is een nieuwe Sportnota Wijdemeren in de maak. In deze nota zal
het gemeentelijk sportbeleid verder worden uitgewerkt, waaronder het subsidiebeleid en de
aanleg van kunstgrasvelden. Tevens zal aandacht worden geschonken aan de wenselijkheid en
mogelijkheden voor breedtesport. Ook zullen de mogelijkheden worden bekeken om
sportactiviteiten voor de jeugd te organiseren in bestaande accommodaties (zoals centra voor
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kinderopvang) buiten de reguliere openingstijden om. Het is zeker van belang dat de
gemeente hier regie op voert en een verbinding weet te leggen tussen Buurt, Onderwijs en
Sport activiteiten, analoog aan de BOS-impuls(gelden) zoals die door het Rijk beschikbaar
werden gesteld. De gemeente heeft een dergelijke aanvraag vanwege de financiële situatie van
de gemeente niet weten te realiseren. Maar het principe van een verbinding tussen
verschillende beleidsterreinen blijft echter noodzakelijk, zeker gelet op het belang om het
verenigingsleven in de gemeente Wijdemeren hierbij nauw te betrekken.
4.3
De peuterspeelzalen en de kinderopvang
Peuterspeelzalen spelen een rol bij het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden en bij
(vroeg)signalering. Hiermee vormen zij een belangrijke schakel in de sluitende jeugdketen.
Toch is er geen wettelijke basis en ontbreken dwingende regels voor het opleggen van eisen
aan peuterspeelzalen. Desondanks heeft de gemeente ervoor gekozen om een register voor
peuterspeelzalen in te stellen en de kwaliteit van de speelzalen te bewaken door periodieke
inspecties van de GGD. De gemeente Wijdemeren verstrekt subsidie aan speelzalen met de
functies “spelen,ontmoeten,ontwikkelen,signaleren” (ambitieniveau 1). In totaal gaat het in
onze gemeente om 321 gesubsidieerde peuterplaatsen:
- Eén speelzaal in Ankeveen
- Twee speelzalen in Kortenhoef
- Vier speelzalen in Loosdrecht (waarvan één ongesubsidieerd)
- Twee speelzalen in Nederhorst den Berg
Kinderopvang is voornamelijk Rijksbeleid.
De gemeente heeft een register kinderopvang ingesteld en draagt zorg voor de
kwaliteitsbewaking, waarbij de inspecties worden uitgevoerd door de GGD. Verder is er een
handhavingsbeleid opgezet voor instellingen voor kinderopvang.
Ook kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvangverblijven (4 tot 12 jaar)
leveren een bijdrage aan het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden en op het gebied van
(vroeg)signalering, waardoor ze een belangrijke vindplaats voor de sluitende jeugdketen
vormen. De gemeente heeft een aanbod van 156 plaatsen kinderdagopvang en 237 plaatsen
buitenschoolse opvang:
- Een gastouderbureau in Ankeveen
- Vier kinderopvangvoorzieningen in ’s-Graveland / Kortenhoef
- Twee kinderopvangvoorzieningen in Loosdrecht
- Twee kinderopvangvoorzieningen in Nederhorst den Berg
4.4
De openbare speelruimte
De openbare speelruimte draagt in positieve zin bij aan de ontwikkeling van kinderen en
jongeren. Buiten spelen is essentieel en onmisbaar voor de jeugd. Daarom beschouwt de
gemeente openbare speelruimten als een basisvoorziening. In de lokale nota Openbare
Speelruimte is een en ander vastgelegd en in 2007 tot besluitvorming gekomen.
Doel van het beleid is: het ontwikkelen van een op de behoeften van kinderen en jongeren
afgestemd aanbod van (in)formele speelruimten in de openbare ruimte, waarbij speciale
aandacht wordt geschonken aan de spreiding. Speelruimten worden onderscheiden in formeleen informele speelruimten. Een formele speelruimte is speciaal ingericht en bedoeld voor
buitenspelen: een plek met een schommel, wip, voetbaldoel, basket of een speeltuin. Een
informele speelruimte is een plek in de woonomgeving die niet speciaal is ingericht voor
buiten spelen, zoals een grasveld of groenvoorziening. De realisatie van dit aanbod vindt in
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overleg plaats met kinderen, jongeren, ouders en anderen. De doelgroep omvat drie
categorieën: 0-5 jaar, 6-11 jaar en 12-18 jaar.
Wat betreft de realisatie van deze openbare ontmoetingsplekken heeft de gemeenteraad bij de
vaststelling van de nota openbare speelruimte al eerder besloten om een bedrag van € 61.867,te reserveren. € 45.000,- En € 16.867,- van de reserve rolskatebaan Loosdrecht. € 61.867,- kan
worden ingezet voor een voetbalkooi en voor het realiseren van hangplekken. Of het bedrag
toereikend is, is afhankelijk van de locaties en de omvang van de hangplekken.
Daarbij heeft de gemeente op het gebied van openbare speelruimten de volgende beleidslijnen
uitgezet:
- Bij de ruimtelijke planvorming formele- en informele speelruimten realiseren gerelateerd
aan de bevolkingssamenstelling in de verschillende kernen.
- Als de financiële middelen het toelaten, meewerken aan het veranderen van ondergronden
van speeltoestellen als daar een verzoek voor wordt gedaan
- Geen hekken plaatsen langs de waterkant van openbare (speel) ruimten
- Maximaal 2 tot 5 speeltoestellen plaatsen op een formele speelruimte
- Aan ’t Oppad in Oud-Loosdrecht wordt in 2008 een voetbalkooi gerealiseerd. Aangezien
door de lintbebouwing in Oud-Loosdrecht geen skatebaan kan worden gerealiseerd en ook
ruime openbare speelruimten ontbreken, hebben de jongeren de voorkeur gegeven aan
deze voetbalkooi. De bestemmingsplanprocedure voor de voetbalkooi zal binnen
afzienbare tijd zijn afgerond.
- Voor realisatie van een niet-professionele fietscrossbaan in Nederhorst den Berg is
besloten om middelen beschikbaar te stellen. Er is een mogelijke locatie: de Groenstrook
aan de Reeweg en Dammerweg.
Het huidig aanbod van openbare speelruimten:
- Drie halfpipe’s (skatebanen): één in Loosdrecht, één in Nederhorst den Berg en één in
Kortenhoef.
- Een aantal trap- en voetbalveldjes met name in Kortenhoef.
- Formele en informele ontmoetingsplekken. Eén formele jongerenontmoetingsplaats in
Ankeveen. Alle informele ontmoetingsplaatsen wisselen qua aantal en locaties.
- Er zijn in totaal 90 speelplaatsen, verspreid over de gehele gemeente.
4.5

Onderwijsbeleid

Basis- en voorgezet onderwijs
De gemeente Wijdemeren heeft in totaal 12 basisscholen, waarvan 4 openbare scholen. Dit is
als volgt over de kernen verdeeld: Loosdrecht heeft 5 basisscholen, ’s-Graveland /
Kortenhoef heeft 3 basisscholen, Nederhorst den Berg heeft 3 basisscholen en Ankeveen heeft
één basisschool. De gemeente heeft geen scholen voor voortgezet onderwijs en ook geen voor
speciaal onderwijs. Daarvoor moeten leerlingen elders in de regio terecht, zoals in Hilversum.
Scholen nemen een belangrijke positie in het signaleren van mogelijke problemen bij
kinderen. In de sluitende (zorg) keten voor kinderen van 4 tot 12 jaar vormen de basisscholen
een onmisbare schakel.
Het ministerie heeft voor de schooljaren 2005/2006 en 2006/2007 impulsgelden verstrekt voor
schoolmaatschappelijk werk. Vanuit de regio zal over enige tijd een voorstel komen over de
opzet en eventuele aanpassingen van het schoolmaatschappelijk werk. Maar dit is voorlopig
nog uitgesteld. Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs heeft een nieuw aanbod
ontwikkeld voor schoolmaatschappelijk werk binnen het VO.
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Alle scholen in de regio – waaronder scholen met leerlingen uit Wijdemeren - kunnen hiervan
gebruik maken. Binnen de basisscholen wordt ook schoolmaatschappelijk werk ingezet, maar
de beschikbare uren zijn in de praktijk nog beperkt.
Basisscholen zijn enthousiast over de voorlichting alcoholgebruik in groep 8 door de GGD.
In het voorjaar van 2008 is een pilot “voorlichting alcoholgebruik” van start gegaan, waarvoor
diverse scholen belangstelling hebben getoond. Verder subsidieert de gemeente sportdagen op
basisscholen. Ook ligt er een plan voor motorische remedial teaching, waarbij kinderen met
bewegingsachterstanden weer geleerd wordt om goed te bewegen. Het bewegingsonderwijs
van de basisschoolleerlingen vindt plaats in de drie gemeentelijke sporthallen.
Binnen het taakveld onderwijs is er een regierol voor de gemeente weggelegd als het gaat om
de clustering van jongerenactiviteiten (0-12 jaar) rond onderwijs, daarbij rekening houdend
met landelijke ontwikkelingen zoals die van de brede school en kinderopvang op school.
In het najaar van 2008 zal onderzoek worden gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid
van een Brede School in de kern Loosdrecht.
Daarnaast zijn er vanuit de regio nog ontwikkelingen, die van belang zijn voor een integraal
onderwijs en jeugdbeleid, zoals hierna weergegeven.
Zorg Advies Team (ZAT)
Aan het Zorg Advies Team nemen deel: vertegenwoordigers uit het onderwijs, jeugdarts,
verpleegkundige en op afroep andere betrokken partijen. Het ZAT kan worden gezien als een
soort consultatieteam en komt bijeen om kinderen op casuïstiek niveau te bespreken. Zonodig
wordt daarna een adequaat hulptraject opgesteld voor leerlingen die dat nodig hebben.
Momenteel richt het ZAT zich uitsluitend op het voortgezet onderwijs. De wens bestaat om
het ZAT ook binnen het basisonderwijs te laten opereren.
Verder zijn er ambities vastgelegd om het ZAT tevens te relateren aan regionale
ontwikkelingen als Centra voor Jeugd en Gezin, Elektronisch Kind Dossier, Sociale Kaart
Jeugd, Verwijsindex e.d.
Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
Sinds 2000 heeft Wijdemeren het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet opgedragen
aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken in Hilversum. Eén bureau waarin de diverse taken
die uit genoemde wet voortkomen, zijn ondergebracht: de leerlingenregistratie van
leerplichtige en partieel leerplichtige jongeren, de controle op verzuim, de maatschappelijke
zorgtaak en de repressieve taak (o.a. opmaken van proces-verbaal). Het bureau geeft
informatie aan ouders en leerlingen over onderwijszaken.
In het beleid ligt de nadruk op preventie en op samenwerking met de instellingen voor
onderwijs en de jeugdhulpverlening. Namens de gemeente Wijdemeren draagt het RBL ook
zorg voor de uitvoering van de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten. Daartoe registreert het RBL alle jongeren tot 23 jaar, die nog geen
startkwalificatie hebben behaald en verwijst hen door naar onderwijs of arbeidsmarkt. Met
betrokken gemeenten, scholen en instellingen maakt het RBL afspraken over inzet en
verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van het voortijdig schoolverlaten. In de
jaarlijkse RMC-effectrapportage wordt aan de minister verantwoording afgelegd over het
gevoerde beleid.
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4.6
Beleid op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De gemeente heeft tot dusver nog geen activiteiten ondernomen op het gebied van de Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE), voorheen het gemeentelijke onderwijsachterstandsbeleid.
De reden is dat er relatief weinig achterstandskinderen op de basisscholen zitten (ongeveer
2% van het totaal aantal leerlingen). Ook zijn er nog geen projecten voor Vroeg- en
Voorschoolse Educatie (VVE) opgezet. Van Rijkswege worden er de komende jaren
oplopend extra gelden beschikbaar gesteld om gemeenten te stimuleren om hier lokaal wel
werk van te gaan maken. Deze gelden zijn niet geoormerkt. In Wijdemeren zijn deze
middelen niet begroot voor VVE activiteiten.
Voorgesteld wordt om alleen de geoormerkte VVE-middelen in te gaan zetten voor
vroegsignalering en voor de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk in de diverse
kernen, waardoor het huidige ambitieniveau 1 wordt versterkt. Van belang is om hiervoor een
lokaal plan te gaan ontwikkelen. Deze middelen zijn in het matrixoverzicht onder hoofdstuk 6
opgenomen.
4.7
Veiligheidsbeleid
De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Veiligheid speelt op allerlei
beleidsvelden een rol, zoals bij de openbare orde, rampenbestrijding, milieuzaken,
verkeersveiligheid, jeugd en gezondheid, bouwvoorschriften, horeca en brandweer.
De gemeente neemt hier een regierol in en brengt partijen die actief zijn bij elkaar om de
problemen gezamenlijk aan te pakken. Naast de gemeente hebben ook andere organisaties een
verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, zoals de politie, het Openbaar Ministerie,
de woningcorporaties, welzijnsinstellingen, ondernemers en ook de individuele burgers.
De politie levert – op basis van meldingen en input en gegevens van de wijkagenten – de
benodigde informatie voor een prioriteitenlijst. Bij de meest voorkomende problemen horen
o.a. jeugdoverlast/criminaliteit, alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar en drugsgebruik.
Voor zover kan worden gesproken van groepen met een min of meer vaste samenstelling, is in
onze gemeente voornamelijk sprake van “hinderlijke jeugdgroepen”: daarmee wordt gedoeld
op rondhangende jongeren die af en toe luidruchtig zijn, maar wel gevoel voor autoriteit
hebben en over het algemeen goed aanspreekbaar zijn.
Het aantal geregistreerde meldingen van overlast bestaat deels uit incidentele meldingen. Dit
zijn meldingen naar aanleiding van incidenten die verspreid over de gemeente plaatsvinden en
vaak een kortstondig karakter kennen.
Voor een groter deel gaat het om meldingen die meer structureel van aard zijn en om plaatsen
waar de jeugd – al dan niet in bekende samenstelling – zich met enige regelmaat verzamelt.
Het gaat meestal geluidsoverlast en milieuoverlast (rommel).
Het beheersbaar maken van dit probleem betekent enerzijds de overlast door jongeren in de
openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken en anderzijds te komen met aanvaardbare
alternatieven voor plaatsen waar jongeren bij elkaar kunnen komen om elkaar te ontmoeten.
Voor dit doel zijn echter naar weinig locaties binnen de gemeente geschikt. Gelet op het grote
aantal meldingen van overlast, de complexiteit van het probleem en de daarbij vaak
tegengestelde belangen, verdient dit thema bijzondere aandacht.
Actiepunten voor de reductie van deze overlast zijn:
- De gemeente breidt het jeugdveiligheidsoverleg met de politie uit van 2 tot 4 keer per jaar.
Versa jongerenwerk wordt hier zonodig op afroep bij uitgenodigd.
- De gemeente initieert overleg in de buurt bij ernstige overlastsituaties vanuit haar regierol
- De politie onderhoudt ‘contact’ met deze overlastgevende jeugd en treedt daarbij zonodig
repressief op
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Het jongerenwerk vanuit Versa onderhoudt eveneens ‘contact’ met verschillende groepen
jongeren, voert daarbij het tiener- en jongerenwerk uit op vaste locaties en bezoekt de
jeugd regelmatig op hun ‘ontmoetingsplekken’
Halt houdt voorlichtingsbijeenkomsten in het basisonderwijs

Riskant alcoholgebruik vormt in de regio Gooi- en Vechtstreek – waaronder Wijdemeren niet alleen een gezondheidsprobleem, maar ook een maatschappelijk probleem: vandalisme en
agressie zijn vaak het gevolg van (overmatig) alcoholgebruik.
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de jeugd steeds jonger, steeds vaker en steeds grotere
hoeveelheden gaat drinken. In 2008 zal de nadruk worden gelegd op het geven van
voorlichting over drankgebruik, o.a. op scholen voor VO en bij sportverenigingen.
Lokale actiepunten zijn :
- De gemeente verzorgt vanuit de regierol het preventief alcoholbeleid
- De politie handhaaft het alcoholverbod overeenkomstig de APV
- De politie en het jongerenwerk zoeken de jeugd op ontmoetingsplekken op, ieder vanuit
de eigen rol en in afstemming met elkaar
- GGD geeft voorlichting over alcohol op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio
- Jellinek geeft voorlichting over alcohol aan de sportverenigingen
Op het gebied van de verkeersveiligheid is er in het Collegeprogramma al bijzondere aandacht
voor een veilige verkeersdeelname van de schoolgaande jeugd (schoolroutes).
4.8
Sociale zaken en vergoedingen
Binnen dit terrein worden vergoedingen voor kinderopvang verstrekt aan ouders met een
bijstandsuitkering. Ook worden speciale activiteiten voor kinderen gestimuleerd – culturele,
sportieve en educatieve activiteiten - door een vergoeding te verstrekken aan ouders met een
bijstandsuitkering of minimuminkomen.
Dit geldt voor inwoners met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Ook
kunnen ouders met een minimuminkomen een aanvraag indienen voor een computer voor
schoolgaande kinderen tot jaar.
4.9
Horecabeleid, alcoholbeleid en de jeugd
Geconstateerd wordt dat de gemeente geen recreatieve- en horecaverblijven kent die specifiek
gericht zijn op jongeren. Terwijl het juist de jongeren zijn die worden aangetrokken door een
aantal recreatieve activiteiten - zoals wakeboarden - en één van de kansrijke doelgroepen
vormen voor de ontwikkeling van de toerisme- en recreatiesector. Er zijn wel Horecagelegenheden die werken met goedkopere prijzen, waardoor ze aantrekkelijker zijn voor
jongeren. Ook met het oog op toekomstige klantenbinding vormen jongeren een belangrijke
doelgroep. Tegelijkertijd is de horeca wel een aantrekkelijke werkgever voor de jeugd.
Aangezien jeugdigen een kwetsbare groep vormen als het om alcoholgebruik gaat, krijgt dit
onderwerp extra aandacht in de Nota Horecabeleid:
- Gebleken is dat het alcoholgebruik onder jongeren in de regio Gooi- en Vechtstreek
toeneemt. Daarom schenken de regiogemeenten extra aandacht aan dit punt. Eind 2006
heeft dit geresulteerd in een actieprogramma, waarin o.a. een publiekscampagne,
toneelvoorstellingen in het VO en het voeren van overleg met de horecasector zijn
opgenomen. De integrale aanpak vereist betrokkenheid van verschillende partijen en
instellingen, waarbij van de gemeente een regierol wordt gevraagd.
- Drankgebruik kan leiden tot het verstoren van de openbare orde. Daarom heeft het college
in 2005 besloten – gebruikmakend van de mogelijkheden in de APV – om een aantal
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openbare gebieden aan te wijzen waar geen alcohol genuttigd of meegedragen man
worden. Daarnaast kan de gemeente bij evenementen beperkingen stellen aan
alcoholgebruik en –verkoop.
In de evaluatie van 2008 zal worden bezien in hoeverre de nota horecabeleid aanpassingen
vraagt ten aanzien van de invulling / vormgeving van het alcoholbeleid voor de jeugd.

In 2007 is een inventarisatie gehouden van de stand van zaken rond alcoholverstrekking in
sportkantines. Daaruit kwam naar voren dat er bij de meeste sportverenigingen een
sportcultuur heerst en geen kantinecultuur. Het handhaven van dit alcoholbeleid lukt bij de
ene club gemakkelijker dan bij de andere. De verenigingen voelen zich beperkt
verantwoordelijk voor het alcoholgebruik van jongeren en verwijzen hiervoor met name naar
de ouders.
Op grond van de Drank- en Horecawet hebben verenigingen met een sportkantine specifieke
verplichtingen gekregen: een Alcoholbestuursreglement (ABR) opstellen en barpersoneel
instrueren (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik/IVA). Aanbevelingen op grond van de
inventarisatie: de communicatie tussen gemeenten en sportverenigingen kan worden verbeterd
door duidelijkheid te creëren over wederzijdse verwachtingen en behoeften met betrekking tot
het alcoholbeleid.
Vanuit Versa Welzijn en de Jellinek Gooi- en Vechtstreek is in regionaal verband de wens
naar voren gebracht voor een ‘ Lik op Stuk’ beleid om jongeren die zich schuldig maken aan
overmatig alcoholgebruik in combinatie met wetsovertredend gedrag in de buitenruimte een
leerstraf op te leggen, waarbij Halt ook betrokken is. Hierover zijn in de regio nog geen
afspraken gemaakt.
4.10 Volkshuisvesting en Wonen
Sociale woningbouw: er is een grote behoefte aan sociale woningbouw voor starters. De
coalitie heeft hierbij bijzondere aandacht voor jongeren (coalitieprogramma). De toewijzing
van woonruimte is nu vastgelegd in de huisvestingsverordening 2005 van de gemeente.
Het is daarbij van belang dat men in de gemeente Wijdemeren een bepaald percentage op het
gebied van toewijzen van sociale huurwoningen aan jongeren wil reserveren. Onderzocht
moet worden of dit gerealiseerd kan worden door middel van aanvullend beleid op deze reeds
vastgestelde verordening.
5. Huidige inzet van middelen voor een integraal op te zetten jeugdbeleid
Hieronder wordt een overzicht gegeven van doeluitkeringen en middelen die beschikbaar zijn
of komen om in te kunnen zetten ten behoeve van een integraal jeugdbeleid, daarbij wordt
ook verwezen naar het overzicht en de matrix in paragraaf 6.1, waar meer de specifieke
bedragen worden genoemd die direct inzetbaar zijn voor de uitvoering van het deels nog te
ontwikkelen beleid en de uitvoering daarvan.
Met ingang van 2008 ontvangt de gemeente de speciale doeluitkering ‘Jeugd en Gezin’ voor
jeugd en gezinsbeleid, daarnaast ontvangt men voor de invoering van het Elektronisch Kind
Dossier (EKD) en de lokale verwijsindex per gemeente een bedrag vanuit de Rijksoverheid.
Ook ontvangt de gemeente jaarlijks rijksmiddelen voor de uitvoering van de Wmo.
Verder worden middelen ingezet voor de volgende activiteiten:
- Kinderopvang / buitenschoolse opvang (inspecties GGD)
- Peuterspeelzalen (subsidies plus inspecties GGD)
- Jeugdgezondheidszorg / Signaleringssysteem / GGD subsidie / Verwijsindex
- Triple P: wordt de eerste 4 jaar gefinancierd door de provincie en kost de gemeente
gedurende deze periode dus geen geld
- Culturele instellingen
(muziek, toneel- zangverenigingen subsidies)
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-

Volksfeesten (Sinterklaas e.a.)
Bibliotheek jeugdleden
Sportverenigingen jeugdleden
Versa jeugdwerksubsidie
Jeugdactiviteitensubsidie aan “De Spot”
De in paragraaf 4.5 genoemde VVE gelden ten behoeve van te ontwikkelen beleid op het
gebied van de vroegsignalering en de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk

5.1

Toekomstige aanbevelingen voor integraal jeugdbeleid, meervoudige
maatregelen.
De toekomstige aanbevelingen voor het effectueren en doen uitvoeren van een integraal
jeugdbeleid zijn hieronder in een aantal te nemen maatregelen gerangschikt en benoemd.
Deze meervoudige maatregelen zijn geselecteerd en tot stand gekomen door divers lokale en
regionaal bronnenonderzoek en vanuit de gesprekken met vertegenwoordigers van
verschillende professionele organisaties en met vertegenwoordigers van de verschillende
groepen jongeren.
Ook de neerslag van de discussie in het voorjaar van 2008 in de commissie Maatschappelijke
Zaken is meegenomen.
Vanuit de lokale bevolking, waaronder een vertegenwoordiging van de jongeren zijn de
suggesties, zoals gedaan op de bijeenkomsten met de lokale bevolking in het gemeentehuis in
Wijdemeren en in de Dobber in Kortenhoef in de aanbevelingen en maatregelen verwerkt.
Dat geldt eveneens voor de uitkomsten van het door jongerenwerk opgezette Cityspel dat met
een deel van de jeugd en jongeren op enkele basisscholen in twee kernen in september en
oktober 2008 werd uitgevoerd.
De volgende maatregelen worden ter besluitvorming voorgesteld:
Maatregel 1 : Instellen projectgroep overlastbestrijding en plan van aanpak
- Om de overlast van rondhangende jongeren te bestrijden, stellen wij voor om een
projectgroep in te stellen per kern, bestaande uit (vertegenwoordigers van) jongeren,
politie, gemeente, jeugd- en jongerenwerk, ouders en buurtbewoners. Het is essentieel dat
de men investeert in een goede relatie met de jongeren. De taken van deze projectgroep
dienen nog nader uitgewerkt te worden. Er zou een plan van aanpak overlast moeten
komen waarin meer partijen participeren.
- Voorgesteld wordt om de voorbereidingen daartoe in het voorjaar van 2009 in gang te
zetten, als uitvloeisel van al in gang gezet beleid.
- Bij structurele vormen van overlast kunnen een aantal van deze initiatieven gekoppeld
worden aan de mogelijke opzet van buurtpreventieprojecten, waarbij de inzet van de
bewoners voor de leefbaarheid van hun buurt wordt gestimuleerd. Tevens kan daaruit het
gaan inzetten van vormen van buurtbemiddeling voortvloeien.
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Maatregel 2 : Ontmoetingsplaatsen jeugd en jongeren en alternatieven
- Teneinde de overlast van jongeren in verschillende kernen zoveel mogelijk te beperken
wordt voorgesteld om in het voorjaar van 2009 onderzoek te doen om een aantal
informele ontmoetingsplaatsen “min of meer” te formaliseren en in te richten op basis
van de wensen en behoeften van de jongeren, met inachtneming van de leefbaarheid in de
directe omgeving. Met formaliseren wordt bedoeld, dat de plek toegankelijk wordt
gemaakt voor verschillende doelgroepen en niet alleen voor jongeren. Zo kunnen ook
ouderen na een lange fietstocht gebruik maken van deze plek.
- Voorgesteld wordt om dit daaropvolgend ook te realiseren voor de zomer van 2009 als
uitkomst van het al eerder voorgenomen beleid. Daarbij wordt verwezen naar de in 2007
vastgestelde nota openbare speelruimte. Als resultaat daarvan wordt een voetbalkooi in
Oud-Loosdrecht gerealiseerd.
- Voorgesteld wordt om hiernaast ook in de loop van 2009 een subsidie aan te vragen bij de
Cruyff Foundation of de Krajicek Foundation voor de realisatie van enkele playgrounds
en (verharde) voetbalveldjes.
- Voorgesteld wordt om op jaarbasis met ingang van 2009 een totaalbedrag van € 5.000,- te
reserveren om snel en ad hoc urgente zaken in de buitenruimte die overlast kunnen doen
verminderen te kunnen regelen, van mogelijk snoeiwerk tot het plaatsen van een bankje
en/of een andere denkbare voorziening. Voor 2008 wordt een bedrag van € 2.000,opgevoerd.

Maatregel 3: Vroegsignalering en professionalisering peuterspeelzaalwerk
- In het kader van het inzetten van de middelen ten behoeve van de voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) wordt voorgesteld om in het kader van vroegsignalering beleid te
ontwikkelen en het peuterspeelzaalwerk te professionaliseren, waardoor het huidige
ambitieniveau 1 versterkt wordt. Voorgesteld wordt om de vanuit het Rijk beschikbare
middelen hiervoor in te zetten. De middelen zijn voor de periode 2007 t/m 2009 in de
begroting opgenomen.

Maatregel 4 : Activiteitenruimtes jeugd- en jongerenwerk in verschillende kernen van
de gemeente
- Voorgesteld wordt om de realisatie van meerdere activiteiten in de verschillende kernen
van de gemeente Wijdemeren tot stand te brengen en hiervoor te onderzoeken welke
activiteitenruimtes hiervoor beschikbaar kunnen komen, met name in Nederhorst den Berg
en Loosdrecht. Zodat er meerdere op maat gesneden activiteiten in verschillende kernen
‘met, door en voor’ jeugd en jongeren kunnen plaatsvinden. Door het realiseren hiervan
krijgen jongeren meer gelegenheid om zichzelf in positieve zin te kunnen ontwikkelen.

Maatregel 5 : Jongerencentrum “De SMoeS
- Voorgesteld wordt om in afwachting van een nieuw te bouwen SMoeS, jeugdactiviteiten
te starten in de Fuik in Kortenhoef
De oude SMoeS is al meer dan een jaar dicht en de jongeren zijn al veel te lang van
activiteiten ontzegd. Sinds de sluiting verliest het jeugdwerk en de politie het contact met
de jongeren waardoor de kans op overlast wordt vergroot. Daarnaast staat de ruimte in de
Fuik leeg en is deze ruimte geschikt voor jeugdactiviteiten. Het is belangrijk dat jongeren
hun vrijetijdsbesteding op een goede manier kunnen invullen, omdat dit de welzijn van
jongeren en de leefbaarheid van de kern op een positieve manier beïnvloed.
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De realisatie hiervan loopt tegelijk op met het vaststellen van de in deze paragraaf genoemde
maatregelen. De kosten voor de aanpassing van de ruimte zijn gedekt uit het budget voor
beheer.
Maatregel 6 : Inzet van huidige jeugd- en jongerenwerk en uitbreiding in verschillende
kernen van de gemeente
- Voorgesteld wordt om het ambulante jongerenwerk meer zichtbaar en bereikbaar te
maken voor jeugd en jongeren, zodat een deel van de voorgestelde maatregelen kunnen
worden gerealiseerd. Om dit te bewerkstelligen wordt voorgesteld om de huidige inzet van
gemiddeld 27 uur per week uit te breiden met gemiddeld 10 uur per week op jaarbasis,
gedurende 45 weken. Er wordt een extra inzet verwacht t.b.v. het organiseren van
accommodatiegericht jongerenwerk in Loosdrecht en ambulante activiteiten in andere
kernen, waaronder in Nederhorst den Berg.
- Voorgesteld wordt dat de te verwachten prestaties voor wat betreft deze uitbreiding helder
en duidelijk geformuleerd worden en dat de resultaten hiervan eind 2009 in overleg met
de huidige aanbieder Versa worden getoetst.
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6. Overzicht van de beschikbare en te reserveren budgetten t.b.v. de uitvoering van de
voorgestelde maatregelen in de nota Integraal Jeugdbeleid Wijdemeren 2009-2013
Onderwerp
Beschikbare budgetten

taakveld

2008

2009

2010

2011

Jeugd- en jongeren- werk,
bestaand :
17 uur per week kinderen jeugdwerk
10 uur per week jeugd- en
jongerenwerk
Voor- en vroegschoolse
educatie (VVE)
professionalisering
peuterspeelzaalwerk
Nota openbare
Speelruimte reeds
vastgesteld** inzake
financiering voetbalkooi
en hanglocaties in diverse
kernen in gemeente,
fietscrossbaan.
playgrounds
medefinanciering

Welzijn

67.000

67.000

67.000

67.000

Onderwijs

24.865

22.517

22.503

23.931

Welzijn/ruimtelij
ke ordening

Te reserveren budgetten
Uitbreiding met 10 uur per Welzijn
week van de activiteiten
van het jeugd- en
jongerenwerk in de
verschillende kernen
Instellen projectgroep
overlastbestrijding
Budget inzake activiteiten
t.b.v. buurtpreventie en
buurtbemiddeling.
Opvang Nieuwkomers
Onderwijs
taalonderwijs volgens
ontwikkelingen landelijk
beleid

krediet
61.867,-P.M

P.M

P.M

P.M

4.000

31.000

31.000

31.000

500

1.000

1.000

1.000

2.000

5.000

5.000

5.000

*

*

*

* relevant beleid dat al in ontwikkeling is
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Bijlage 1 : Wettelijke kaders en samenhangende preventieve taken
Rond jeugd en opvoeding zijn tal van wetten en regelingen opgesteld die tot doel hebben het
kind begeleiding, ondersteuning en bescherming te bieden, aanvullend op de taken en plichten
van de ouders en de kinderen zelf. De basis voor deze regelingen wordt gevormd door de
Grondwet en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In dit verdrag zijn
41 artikelen opgenomen die de rechten van het kind beschrijven. De overheid is verplicht om
kinderen te beschermen volgens deze rechten. Voorts zijn er wettelijke kaders voor het
jeugdbeleid, waarvan we de voor de nota meest relevante zullen belichten.
1.1
De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV / 2003)
De WCPV verplicht gemeenten elke vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen.
In deze nota formuleert de gemeente haar ambities met het doel de collectieve gezondheid van
de lokale bevolking - waaronder jongeren - te verbeteren door preventief beleid. Doel van de
jeugdgezondheidszorg is het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke,
cognitieve en psychosociale ontwikkeling van alle jeugdigen. Hierbij gaat het niet alleen om
lichamelijke groei en ontwikkeling, maar ook om mondgezondheid, verzorging en hygiëne,
opvoeding, vrije tijd, seksualiteit, mishandeling en gebruik van genotmiddelen. De gemeente
heeft o.a. de taak (meer) inzicht te verwerven in de gezondheidstoestand van jeugdigen en in
gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren. Belangrijke speerpunten zijn de
vaccinatieprogramma’s, het ontwikkelen van een alcoholbeleid voor jongeren en het
versterken van een lokaal netwerk rondom (mogelijke) risico- en probleemkinderen /
gezinnen.
Op basis van deze wet hebben gemeenten dus de regie over de uitvoering van het
basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg is bedoeld voor alle
kinderen van 0-19 jaar. De WCPV schrijft gedetailleerd voor welke concrete producten
gemeenten moeten aanbieden. In het basistakenpakket wordt onderscheid gemaakt in
uniforme producten (voor alle jeugdigen en overal in het land op dezelfde manier) en in
maatwerkproducten (afgestemd op specifieke behoeften en doelgroepen). Voor het
maatwerkdeel heeft de gemeente nog enigszins beleidsvrijheid.
1.2.
De Wet op de Jeugdzorg (2005)
De wet op de jeugdzorg is in 2005 in werking getreden. Deze wet richt zich vooral op de
inrichting van de (geïndiceerde) jeugdzorg. Dit betreft de zorg aan ouders en kinderen met
ernstige opgroei- en opvoedproblemen, die niet opgelost kunnen worden door lokale
voorzieningen als onderwijs, jeugdgezondheidszorg of maatschappelijk werk.
Hoewel de provincies verantwoordelijk zijn voor de geïndiceerde jeugdzorg, heeft de Wet op
de Jeugdzorg ook invloed op het gemeentelijk beleid en wel om twee hoofdredenen:
 In de wet zijn aanwijzingen opgenomen ten aanzien van de aansluiting (gemeentelijk)
jeugdbeleid op de jeugdzorg. Deze aansluiting is van wezenlijk belang voor de kracht van
de hele jeugdzorgketen;
 In de wet zijn aanwijzingen opgenomen ten aanzien van het takenpakket dat voor rekening
van de gemeente komt.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de volgende vijf functies, welke ook al deel
uitmaken van prestatieveld 2 van de Wmo:
 gevraagd en ongevraagd informatie en advies verstrekken over opvoeden en opgroeien;
 vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en ouders, óók als de betrokken de
problemen zelf wellicht (nog) niet goed onderkennen;
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nadat een vraag of probleem gesignaleerd is zo snel mogelijk toegang tot het
(gemeentelijk) hulpaanbod verlenen;
pedagogische hulp bieden (kortdurende advisering en lichte hulpverlening);
coördinatie van de zorg op lokaal niveau voor met name gezinnen met meervoudige
problematiek als schuldsanering, huisvesting, huiselijk geweld, verslaving, problemen op
school.
Afhankelijk van de lokale situatie zullen gemeente lokale voorzieningen moeten creëren
en/of in stand houden. Deze wet stelt gemeenten dus verantwoordelijk voor het
preventieve aanbod bij lichte opgroei- en opvoedproblemen. Dit vertaalt zich in vijf
gemeentelijke functies:
Informatie- en advies, signalering, toeleiding, coördinatie van zorg

Hieronder als volgt te omschrijven, als een sluitende keten die conform de Wet op de
Jeugdzorg de volgende processtappen omvat:
 informeren en adviseren: gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken en advies
uitbrengen over opgroeien en opvoeden.
 signaleren: waarnemen van mogelijke risico’s op problemen. Vroegtijdig signaleren is
belangrijk, omdat de aanpak dan vaak nog relatief gemakkelijk is en verergering kan
worden voorkomen. Van belang is dat met de ketenpartners (zowel professionele- als
vrijwilligersorganisaties) goede afspraken worden gemaakt over: wie signaleert, wat zijn
de criteria voor signalering, aan wie worden de signalen doorgegeven.
 beoordelen: beoordelen van de risico’s en zo nodig de diagnose omzetten in een gerichte
aanpak. Hierbij is het van belang dat er zoveel mogelijk informatie beschikbaar is. In een
aantal gevallen is immers sprake van samenhangende problemen. In een gezin kunnen
meerdere situaties tegelijk voorkomen, als werkloosheid vader, gezondheidsproblemen
moeder, schooluitval van het kind, hoge schulden. Ook de leefomgeving van de jongere
kan risicovol gedrag bevorderen
 interventie(s): nemen van actie. De interventie kan in principe heel licht zijn (bijv. vrije
tijdsbesteding aanbieden). Ook kan toeleiding tot zorg plaatsvinden op terreinen als
opvoeding, schuldregeling of een gezonde levensstijl. In zwaardere gevallen kan
behandeling
door
een
gespecialiseerde
hulpof
zorgverleninginstantie
(jeugdhulpverlening, jeugdzorg, justitie, enz) plaatsvinden, tot aan uit huisplaatsing toe.
Voor toegang tot deze zwaardere interventies zijn extra zorginhoudelijke en/of juridische
beoordelingen nodig, zoals indicatiestelling. Ook is dan coördinatie van zorg
noodzakelijk gelet op de meervoudige problemen. Voor de licht pedagogische hulp gaat
het erom dat gezinnen en jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen op de juiste plek
terecht komen en er zonodig licht pedagogische hulp beschikbaar is.
Van belang is dat er goede werkafspraken komen over wie in welke fase en in welk geval
de verantwoordelijkheid heeft en ook neemt. In het uiterste geval zal in ogenschijnlijk
hopeloze situaties door de betrokken instanties, via een noodprocedure beslist moeten
worden over adequate en snelle begeleiding of hulp.
 nazorg: begeleiding bij oppakken en doorvoeren van het gewenste levensritme. Op dat
moment moeten er ter plekke een aantal zaken goed geregeld zijn. Jongeren kunnen extra
begeleiding nodig hebben of ouders kunnen hulp nodig hebben bij de opvoeding. Bij
terugkeer uit detentie moet men weer aan het werk of naar school geholpen worden,
enzovoort.
Jeugdzorg richt zich op de zorg voor ouders en kinderen met ernstige opgroei- en
opvoedproblemen en valt onder verantwoordelijkheid van de provincie.
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De laatste jaren heeft het Rijk veel nadruk gelegd op een betere aansluiting tussen de
preventieve gemeentelijke taken en de zwaardere zorgtaken van Bureau Jeugdzorg. Daartoe is
het belangrijk om een sluitende jeugdketen op te zetten, zodat voorkomen wordt dat jongeren
tussen de wal en het schip verzeild raken.
In deze keten nemen instellingen die direct contact hebben met kinderen en jongeren een
belangrijke plaats in bij het signaleren van problemen bij opgroeien en opvoeden. Ze zijn niet
verantwoordelijk voor het oplossen of ondersteuning bieden bij deze problemen, maar hebben
uitsluitend een signaleringsfunctie. Het gaat om de basisscholen, de peuterspeelzalen, de
instellingen voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang, bureau leerplicht en haar
ambtenaren, het consultatiebureau, de (regio) politie en het voortgezet onderwijs en mogelijk
andere regionaal werkende instellingen. Op basis van signalen van deze organisaties en de
daar werkzame medewerkers wordt actie ondernomen, zodat iemand met een hulpvraag zo
snel mogelijk op de juiste plek terecht komt en de noodzakelijke ondersteuning krijgt.
Instellingen die licht pedagogische hulp bieden, zijn de volgende: GGD, Zorg Advies Teams,
Jeugdgezondheidszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, Schoolmaatschappelijk Werk.
1.3
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO / 2007)
Per 1 januari 2007 is de Wmo ingevoerd. Door de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor
de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Deze bestaat uit een negental taken:
 De leefbaarheid van de gemeente vergroten. Door te zorgen voor aantrekkelijke plekken
in dorpen, wijken en buurten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen voor
ouderen maar ook voor jongeren.
 Jongeren en ouders preventief ondersteunen. De gemeente tracht te voorkomen dat
jongeren problemen krijgen. Daarnaast ondersteunt de gemeente ouders die hulp nodig
hebben bij het opvoeden van hun kinderen. Ook de ondersteuning van algemene
jeugdactiviteiten kan hieronder vallen.
 Informatie en advies geven. De gemeente geeft alle inwoners informatie en advies over
de hulp en de ondersteuning die ze kunnen krijgen. Er is bijvoorbeeld een ‘loket’ waar
mensen terecht kunnen voor informatie.
 Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Bijvoorbeeld door mantelzorgers met
elkaar in contact te brengen en door vrijwilligers te trainen.
 Zorgen dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen
meedoen.
 Zorgen voor voorzieningen voor mensen met een beperking
 Opvang van mensen die door problemen tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.
 Zorgen dat kwetsbare personen en mensen met psychische problemen begeleiding
krijgen en geen ernstige overlast veroorzaken
 Zorgen dat mensen met een verslaving goede hulp, opvang en begeleiding krijgen.
Gemeenten hebben dus een belangrijke taak in het bieden van voorzieningen aan de jeugd. De
Wmo benoemt eigenlijk twee prestatievelden die met name belangrijk zijn voor de jeugd. Het
eerste veld richt zich op het bevorderen van sociale samenhang / leefbaarheid in dorpen,
kernen en buurten. Te denken valt aan de totstandkoming of instandhouding van een jongeren
ontmoetingscentrum, een jeugddisco of het realiseren van speelvoorzieningen voor de jeugd.
Het tweede veld gaat over het (preventief) ondersteunen van jongeren en ouders met
problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Bij preventieve voorzieningen valt te
denken aan een gezinscoach, ambulante hulp op scholen of een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Zo op het oog zijn vooral de eerste twee taken relevant voor de jeugdzorg.
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Aangezien evenwel veel vraagstukken op het terrein van opgroeien opvoeden te maken
hebben met gezinszaken en zich afspelen in wijken en buurten, zijn vrijwel alle gemeentelijke
taken in dit kader van belang. Deze nota kan worden beschouwd als het in beeld brengen van
prestatieveld 2.
1.4
De Leerplichtwet (1969) en de Kwalificatieplicht (2007)
In samenwerking met scholen en openbaar ministerie wordt in toenemende mate aandacht
geschonken aan het belang van handhaving van de leerplichtwet. Naast handhaving is
preventie en vroegsignalering van problemen een belangrijk aandachtspunt bij de leerplicht.
Uitvoering van de leerplichtwet vormt een belangrijke schakel bij het voorkomen van
spijbelgedrag en schooluitval. Door invoering van de kwalificatieplicht is de taak van de
leerplichtambtenaar sinds 2007 uitgebreid met leerlingen in de leeftijdsgroep 17- jaar.
1.5
De Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (WRMC / 2007)
Op grond van deze wet zijn scholen verplicht voortijdig schoolverlaters of leerlingen die
dreigen de school te verlaten te melden bij de gemeente waar ze ingeschreven staan. Deze wet
geldt voor leerlingen tot 23 jaar. Ook hebben scholen de taak om leerlingen op te vangen als
het mis dreigt te gaan. Spijbelen kan een voorbode zijn van voortijdig schoolverlaten. Om
ervoor te zorgen dat jongeren alsnog een startkwalificatie behalen, zetten scholen, gemeenten
en regio’s alles op alles om te voorkomen dat jongeren definitief afhaken zonder diploma. Een
startkwalificatie is een diploma waarmee je geschoold werk kunt gaan doen: een havo-, vwoof mbo-diploma op minimaal niveau 2.
1.6
De Wet Onderwijsachterstanden
Waar voorheen gemeenten verantwoordelijk waren voor de aanpak van
onderwijsachterstanden door middel van bijvoorbeeld programma’s voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) en de aanpak van voortijdig schoolverlaten, is deze
verantwoordelijkheid (inclusief budget) per 01 augustus 2006 overgedragen aan de scholen.
De gemeente blijft wel verantwoordelijk (inclusief budget) voor de voorschoolse aanpak. Van
gemeenten en scholen wordt verwacht dat zij gezamenlijk een lokale educatieve agenda
(LEA) samenstellen, waarin onderwerpen staan vermeld die met elkaar besproken zullen
worden en waarover ook afspraken worden gemaakt over de uitvoering en de verantwoording.
De thema’s op de agenda zijn in drie categorieën in te delen:
1.
eindverantwoordelijkheid bij de scholen;
2.
eindverantwoordelijkheid bij scholen en gemeenten;
3.
eindverantwoordelijkheid bij gemeenten.
Met name in categorie 2 staan de onderwerpen die in het kader van het (preventief)
jeugdbeleid van groot belang zijn, zoals de Brede School, de VVE, de vroegsignalering, het
schoolmaatschappelijk werk, de zorgadviesteams en de zorg in en om de school. Gelet op de
middelen die vanuit Rijkswege de komende jaren hiervoor beschikbaar worden gesteld is het
van belang deze activiteiten mee te nemen in de uitvoeringsplannen.
1.7
Het kabinetsbeleid en het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Jeugd en Gezien staan centraal in het beleid van het Kabinet Balkenende IV. Pijler 4 in het
beleidsprogramma 2007-2011 gaat over de Sociale Samenhang. Uit de missie van deze pijler :
“Sociale samenhang is het cement van de samenleving. Sociale samenhang begint thuis, de
plek van zorg en geborgenheid. Maar ook in de buurt of de wijk moeten we oog hebben voor
elkaar. Daarom zet het kabinet in op het verbeteren van wijken, zodat ze iedereen kansen
bieden.
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De school is de plek waar het beste uit kinderen en jongeren wordt gehaald, maar waar ze ook
voldoende bagage meekrijgen om als verantwoordelijke mensen bij te dragen aan de
samenleving.“ Ter volbrenging van deze missie is een aantal doelstellingen geformuleerd, die
de komende jaren nader worden uitgewerkt. Hieronder worden enkele van deze plannen
verder uitgewerkt.
Het programma voor jeugd en gezin behelst een brede aanpak van zorg en bescherming voor
kinderen, jongeren en gezinnen. Bij de samenwerking zijn de ministeries betrokken van VWS,
Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Uitgangspunten daarin zijn : opgroeien doe je in een gezin, omslag naar preventie, problemen
eerder signaleren en aanpakken en de vrijblijvendheid voorbij. In het werkprogramma komen
aan de orde:
 het gezin,
 opgroei- en opvoedingsondersteuning in de buurt; centra voor jeugd en gezin,
interdisciplinaire samenwerking, verwijsindex risicojongeren,
 jeugdcultuur: gezond levensstijl, jeugdparticipatie,
 kindvriendelijke leefomgeving,
 snelle en effectieve hulp voor jeugd en gezin: stroomlijnen jeugdzorg en harmonisatie
indicatiestellingen, verbeteren jeugdbescherming, aanpak wacht- en doorlooptijden
 aanpak kindermishandeling,
 van school naar werk,
 voorkomen jeugdcriminaliteit,
 professionalisering.
1.8
Extra geld voor brede school, sport en cultuur
Het kabinet stelt vanaf 2008 extra geld beschikbaar voor meer samenhang tussen brede
scholen, sport en cultuur. Met het budget wil het kabinet:
 het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod uitbreiden;
 sportverenigingen inzetten voor onderwijs, naschoolse opvang en de wijk;
 een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen;
 jongeren tot jaar vertrouwd maken met kunst en cultuur;
 2500 combinatiefuncties instellen tussen (brede) scholen, sportverenigingen en culturele
instellingen
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Bijlage 2: Verslaglegging van de bijeenkomsten met de lokale bevolking van de
verschillende kernen in de gemeente Wijdemeren

1. De jeugd heeft de toekomst – Informatieavond integraal jeugdbeleid 19 mei 2008
Gemeentehuis Wijdemeren,
Aanwezig: mw. C. Moote
mw. A. van Gelder
de heer L. Vos
de heer S. Bouwman
de heer B. Weijermans

wethouder gemeente Wijdemeren
beleidsmedewerkster Jeugdzaken
beleidsmedewerker Juridische zaken
jongerenopbouwwerker, Versa
jeugdagent

belangstellenden volgens bijgaande lijst
Notulen:

mw. J.I. Rinck

Rosenbaum Select
notulisten & verslaggevers

Opening
Mevrouw Van Gelder opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Zij is blij dat er
zoveel jongeren aanwezig zijn om mee te praten over het nieuwe jeugdbeleid van de
gemeente Wijdemeren. Voor de kernen Nederhorst den Berg en Kortenhoef/’s Graveland
worden vergelijkbare avonden georganiseerd. Met deze bijeenkomsten wil de gemeente een
goede basis leggen voor een aangepast jeugdbeleid dat aan het eind van het jaar aan de
gemeenteraad wordt aangeboden.
Inleiding door de wethouder
Mevrouw Moote begint haar inleiding met de uitspraak: “Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst.” Zij ziet in dit citaat een belangrijke leidraad voor het jeugdbeleid van de gemeente
Wijdemeren. Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen om in de toekomst de samenleving
vorm te geven. Investeren en ontwikkelen zijn daarin sleutelbegrippen. Ouders zijn daarvoor
als eerste verantwoordelijk, maar op de tweede plaats staan scholen en vrijetijdsvoorzieningen
voor de jeugd. De jeugd heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid en wat dat betreft
vindt de wethouder de positieve benadering belangrijk. De jongeren wordt dan ook gevraagd
om actief mee te doen.
In het nieuwe jeugdbeleid wil de gemeente het accent op de doelgroep 12- jaar leggen. Deze
doelgroep is in het huidige jeugdbeleid enigszins onderbelicht. Daarnaast wil de gemeente
met extra inzet het risico op overlast beperken. Jongeren hebben rechten en plichten: recht op
een plek in de openbare ruimte en de plicht om de openbare ruimte netjes achter te laten en
geen overlast voor omwonenden te veroorzaken. Voor de gemeente ligt er ook een taak: er
moet een vrijwilligersbeleid en een jongerenaccommodatiebeleid komen. De gemeente
ondersteunt de wens voor een jongerencentrum, maar wil hieraan wel voorwaarden verbinden.
De wethouder vindt het belangrijk om met elkaar te blijven praten – ook als er incidenten zijn.
Sjoerd
Bouwman,
jongerenopbouwwerker,
gaat
een
behoefteonderzoek
bij
basisschoolleerlingen van groep 8 uitvoeren en misschien start de gemeente op Hyves wel een
gespreksforum.
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In Ankeveen hebben de jongeren zelf de nodige initiatieven ontplooid; misschien willen de
Loosdrechtse jongeren dat ook wel. De bevindingen van de drie avonden worden
meegenomen ten behoeve van de nieuwe Nota Jeugdbeleid. Mevrouw Moote hoopt op een
vruchtbare avond.
Discussie
Patrick van de Ham is blij met de woorden van de wethouder en wil er graag een reactie op
geven. Hij vindt dat de wethouder een belangrijk punt naar voren brengt als zij zegt dat
jongeren recht hebben op een plek in de openbare ruimte. Zo’n plek hebben ze nu niet –
sterker, ze worden overal weggestuurd, bijvoorbeeld bij De Sterrenwachter en de Jasmijnlaan.
De jongeren willen een eigen plek waar zij met elkaar een balletje kunnen trappen en muziek
kunnen draaien, liefst met een keet erbij zodat zij ’s avonds en in de winter ook een
ontmoetingsplek hebben. Met een dergelijke voorziening is de behoefte of noodzaak om keer
op keer een andere plek op te zoeken verdwenen. Hun ouders willen niet dat er elke dag een
groepje jongeren bij hen over de vloer komt. Een ontmoetingsplek bij iemand thuis is om deze
reden geen alternatief.
De wethouder meldt dat de voetbalkooi aan het einde van het Oppad eindelijk kan worden
aangelegd. De gemeente is hier al twee jaar mee bezig. Door protesten van omwonenden en
de wijziging van het bestemmingsplan heeft het allemaal zo lang geduurd. De jongeren zijn
verbaasd dat zoiets eenvoudigs zo lang duurt; eigenlijk vinden zij een paar maanden al lang.
De bewuste locatie is voor hen echter te ver weg en dat vinden de andere aanwezigen ook,
zeker voor de jongeren uit Nieuw Loosdrecht.
Mevrouw Moote legt uit dat het in Wijdemeren moeilijk is om een goede locatie voor
jongeren te vinden. Veel buitenruimte heeft een natuurbestemming en dan mogen zulke
voorzieningen er niet geplaatst worden. De overige buitenruimte ligt veelal dichtbij woningen
en inwoners van Wijdemeren zijn over het algemeen zeer gesteld op een rustige
woonomgeving. Het is niet hun bedoeling om overlast te veroorzaken, stellen de jongeren. Zij
willen juist graag afspraken met omwonenden maken. Renate Vogel wil van de jongeren
weten of zij dat écht willen, in redelijkheid. Zij vertelt van een minder prettige ervaring: nadat
zij een groepje jongeren ergens op had aangesproken, werd haar jongste kind op straat door
dat zelfde groepje op een vervelende toon benaderd. De jongeren zijn het met een dergelijke
gang van zaken niet eens. Zij vinden het geen probleem om afspraken te maken en zijn van
plan om deze na te komen.
Op de vraag van Sjoerd Bouwman of zij liever een voetbalkooi of een ontmoetingsruimte
hebben, antwoorden de jongeren dat hun voorkeur uitgaat naar een eigen ruimte. Er zijn vast
ouders te vinden die hierbij als vrijwilliger willen helpen, stellen zij. De jeugdagent is kritisch
over de houding van de jongeren. Door de politie zijn er recent behoorlijk wat boetes wegens
overlast aan hen uitgeschreven. Bart Weijermans benadrukt dat ook in een jongerenruimte
regels gelden. De ruimte zal netjes moeten worden achtergelaten, ook hier zal geluidsoverlast
niet getolereerd worden en zal het drinken van alcohol verboden zijn. Volgens de jongeren is
dit geen probleem: voor een eigen ruimte willen zij zich volledig inzetten. Zij erkennen dat
een dergelijke ruimte voor andere groepen jongeren toegankelijk moet zijn en zien dit niet als
een probleem. Er is één groep jongeren waar men wel eens ruzie mee heeft, namelijk een
groep wat oudere jongens. De jongeren verwachten niet dat deze groep belangstelling voor
een voorziening voor jeugd tot 16 jaar zal hebben. Bovendien, zo vult Sjoerd Bouwman aan,
wil die bewuste groep een eigen ontmoetingsplek op straat.
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De jongeren willen graag een eigen ruimte waar ze met de computer bezig kunnen zijn,
housemuziek kunnen draaien of zomaar wat kunnen zitten. Die ruimte moet liefst drie of vier
doordeweekse avonden open zijn en bijvoorbeeld ook op zondagmiddag. Daarnaast zou de
groep graag een voetbalkooi hebben waarin ook gebasketbald kan worden. Als geschikte
locaties worden De Bunker (bij Boni-supermarkt) genoemd, de omgeving van Tjalk en
Dennenlaan en De Sterrenwachter. Ze popelen om aan de slag te gaan: graag zou de groep een
huis-aan-huis enquête willen houden.
Mevrouw Moote adviseert de groep om een petitie op te stellen en handtekeningen te gaan
halen bij bewoners, ter ondersteuning van hun wensen. Een petitie heeft de voorkeur boven
een enquête. Een enquête is anoniem en biedt mensen meer kans om negatief te reageren. Met
een petitie ga je langs de deuren om steun voor je plannen te vragen. Pascal Falkmann biedt
aan om samen met de jongeren hun wensen op papier te zetten. De jongeren verwachten dat
ook hun ouders hieraan willen meewerken. Bart Weijermans vraagt zich af of de jongeren de
gemeente nu niet overvragen. Het aanleggen van een voetbalkooi is niet goedkoop en
Wijdemeren is groter dan Loosdrecht alleen. De wethouder benadrukt dat op de begroting van
2008 geen geld voor extra jongerenvoorzieningen gereserveerd staat.
Hoe lang gaat dan het duren? Mevrouw Moote verduidelijkt de procedure. Er komt eerst een
beleidsnotitie. Als deze door de raad is goedgekeurd – eind 2008 is de verwachting – gaat de
gemeente een uitvoeringsplan en een financieringsplan opstellen.
Patrick van de Ham dringt erop aan dat er binnen drie maanden ‘iets’ komt. Dat gaat niet
lukken, zo luidt de boodschap van de wethouder; de gemeente moet eerst plannen maken en
geld reserveren en daar is tijd voor nodig.
Sjoerd Bouwman vraagt of de jongeren belangstelling hebben om één keer per week met
elkaar te zaalvoetballen. Bij voldoende belangstelling kan hij dit op korte termijn regelen.
Aangezien de jongeren hier enthousiast op reageren gaat hij daar werk van maken.
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Conclusies en afspraken
Samen met hun ouders en Pascal Falkmann gaan de jongeren hun wensen op een rij zetten.
Het streven is om een en ander in een concreet plan uit te werken, zodat er – bijvoorbeeld bij
de Cruijff Foundation – subsidie kan worden aangevraagd. Met een petitie willen de jongeren
steun voor hun plannen aan de bewoners van Loosdrecht vragen. De petitie zal bij de
gemeenteraadsbehandeling van de Jeugdnota worden aangeboden.
Sjoerd Bouwman regelt op korte termijn een locatie waar de jeugd één keer per week kan
gaan zaalvoetballen.
Rondvraag en sluiting
Herman Stuijver constateert dat de staat van onderhoud van de bestaande voetbalveldjes te
wensen overlaat. Deze grasveldjes zitten vol met kuilen en liggen vol met hondenpoep. Hij
vraagt of de gemeente hiertegen maatregelen wil nemen. De aanwezigen merken op dat
geasfalteerde voetbalveldjes de voorkeur hebben. Ook deze wens kan worden meegenomen.
Mevrouw Moote geeft aan dat zij blij is met de inbreng van vanavond. Beleidsmedewerkster
mevrouw Van Gelder is dat ook; zij wil de bevindingen meenemen ten behoeve van de
nieuwe Nota Jeugdbeleid. De gemeente bedankt de aanwezigen voor hun komst, hun
belangstelling en hun inbreng. Daarna wordt de bijeenkomst gesloten.
De jeugd heeft de toekomst
Informatieavond maandag 19 mei 2008
Gemeentehuis Wijdemeren
Raymond van Berkel
jongere
Glenn van Eck

jongere

Pascal Falkmann

fractieassistent VVD-fractie

Lennard van Garderen

jongere

Patrick van de Ham

jongere

Olivier ten Herkel

jongere

Hidde Hoebee

jongere

Hetty Kastelein

raadslid

Wim van Oudheusden

bewoner

Nazief Saree

jongere

Jordan Scheen

jongere

Herman Stuijver

bewoner

Renate Vogel

bewoner

Jorn van Vrijdenhoven

jongere
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2. De jeugd heeft de toekomst – Informatieavond integraal jeugdbeleid 26 mei 2008
De Dobber, Kortenhoef,
Aanwezig: mw. C. Moote
mw. A. van Gelder
de heer S. Bouwman
mw. T. Ruijter
de heer C. Klein
de heer B. Weijermans

wethouder gemeente Wijdemeren
beleidsmedewerkster gemeente Wijdemeren
jongerenopbouwwerker, Versa
tienerwerkster, Versa
wijkagent
jeugdagent

belangstellenden volgens bijgaande lijst
Notulen:

mw. M.C. van de Merwe,Rosenbaum Select
notulisten & verslaggevers
Opening en inleiding
Wethouder mevrouw Moote verwelkomt de aanwezige jongeren, hun ouders en overige
belangstellenden. Zij is blij dat zij de moeite hebben willen nemen om naar De Dobber te
komen om mee te praten over het nieuwe jeugdbeleid van de gemeente Wijdemeren. “De
jeugd heeft de toekomst,” zo zegt de wethouder, “en daarom is het belangrijk om in de jeugd
te investeren.”
Natuurlijk dragen ouders de meeste verantwoordelijkheid voor hun kinderen, maar niet alleen
zij zijn verantwoordelijk. Ook de scholen, de buitenschoolse opvang, het opbouwwerk én de
jongeren zelf zijn dat. Jongeren hebben net zo goed rechten en plichten, onder andere met
betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente wil hun wensen serieus
nemen, net zo goed als de wensen van elke andere burger.
Met name voor jongeren van 12- jaar zijn er niet veel voorzieningen in de gemeente. Er loopt
nu een project in het kader waarvan er wensen worden geïnventariseerd in de hoogste klassen
van de basisscholen. De gemeente ontwikkelt ook een instrument dat via internet kan worden
ingezet. Los daarvan zijn de leuke initiatieven van Bruisend Ankeveen al bezig. Het college
van burgemeester en wethouders hoopt dat dit goede voorbeeld zich over de gehele gemeente
Wijdemeren zal verspreiden.
Discussie
Doelstelling van het integraal jeugdbeleid:
1. Een leefbare, leuke en veilige leefomgeving realiseren in de gemeente Wijdemeren, voor
iedereen.
2. Bij de ontwikkeling van voorzieningen en activiteiten in de kernen zal met name worden
ingespeeld op de leeftijdsgroep 12- jaar.
3. Hierbij streeft de gemeente naar een zo groot mogelijke participatie van de jeugdigen zelf,
vanuit hun eigen kracht en verantwoordelijkheid.
Wat vinden de aanwezigen van deze doelstellingen? Stemt men ermee in? Wat is er nodig om
ze te realiseren? Hoe zien de aanwezigen de rol van de jongeren, de ouders, hun eigen rol?
Hierover wordt van gedachten gewisseld.
De aanwezigen – allen bewoners van Kortenhoef / ’s Graveland – zijn benieuwd hoe groot de
doelgroep in hun kern is. Hoeveel geld is er te besteden?
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De vraag is dus eigenlijk: hoe groot is de groep jongeren waarvoor we moeten zorgen en is er
wel geld genoeg? De wethouder geeft aan dat geld nu niet als eerste de aandacht heeft. De
gemeente wil juist graag te weten komen welke wensen er leven. Die wensen worden
vervolgens vertaald naar beleid en daarvoor zal geld worden gevraagd aan de gemeenteraad.
Er wonen in Wijdemeren in totaal ongeveer 2.000 jongeren in de leeftijdsgroep 12-20 jaar.
Ongeveer de helft daarvan woont in de kernen Kortenhoef en ’s Graveland. Uitgerekend in
die kernen is er voor hen niet veel te beleven.
Een van de aanwezige vaders wijst erop dat bewoners enige tijd geleden zelf een plan hadden
bedacht voor een jongeren ontmoetingsplek (hierna te noemen: JOP). Daarover hebben zij
nooit meer iets gehoord van de gemeente. Ook hebben bewoners de suggestie gedaan om
speelvoorzieningen en trapveldjes in te richten bij toekomstige nieuwbouwlocaties. Als de
voorzieningen er namelijk al zijn, weten nieuwe bewoners dat. Als de voorzieningen pas ná
de bouw worden ingericht, wordt dat door middel van bezwaren zo goed als zeker onmogelijk
gemaakt.
Het meest acuut is de behoefte aan een nieuwe jeugdsoos waar de gehele leeftijdsgroep 13-17
jaar zich thuis voelt, ook op doordeweekse avonden. Er moet “iets” in de buurt zijn zodat de
kinderen niet steeds naar Hilversum hoeven te gaan. Nu De Smoes is gesloten, is er
bijvoorbeeld op vrijdagavond geen disco meer. Jongeren vanaf 14 jaar konden daarheen, wat
een heel veilige manier van uitgaan was. Ook de ouders zouden het fijn vinden als er een
jeugdsoos in de buurt zou zijn en die zou dan wat hen betreft tot een uur of tien ’s avonds
open mogen blijven. Dit moet vooral ook leuk zijn voor de jongeren van 17 en 18 jaar.
In Kortenhoef hebben we De Kwakel, zo wordt gezegd, en het is leuk om die accommodatie
te benutten. Helaas moet men altijd horen ‘dat er geen geld is.’ De aanwezigen vinden dat de
gemeenteraad wat dat betreft over de brug moet komen; ideeën zijn er genoeg. Mevrouw Van
Gelder geeft aan dat de gemeente dan nu graag die ideeën wil horen. Als de wensen bekend
zijn, kunnen ze aan de raad worden voorgelegd, inclusief het daarvoor benodigde geld. Dan
kunnen er tenminste keuzes worden gemaakt.
Patrick Kreuning merkt op dat er weliswaar drie kroegen in Kortenhoef en omgeving zijn,
maar dat die vooral voor de jongere jeugd niet zo’n geschikt uitgaansgebied vormen. Er wordt
alcohol geschonken en elk van de drie kroegen heeft zijn eigen huisdealer. Volgens de politie
is dat niet alleen in de cafés het geval; ook bij de scholen worden drugs verhandeld. De politie
is goed op de hoogte van de plaatsen waar dat gebeurt. In aansluiting hierop geeft mevrouw
Moote aan dat de gemeente niet van plan is om in jeugdhonken alcohol te gaan schenken,
onder andere vanwege overheidscampagnes die het alcoholgebruik onder jongeren nu juist
willen terugdringen. Sommige aanwezigen menen dat de doelgroep 17+ uit de jeugdsoos zal
wegblijven als daar geen alcohol verkrijgbaar zal zijn. Jongerenwerker Sjoerd Bouwman
brengt daar tegenin dat er mét alcohol niet-hanteerbare problemen ontstaan. Uit ervaring weet
hij dat er dan al snel de sfeer van een gesubsidieerde kroeg ontstaat. Welzijnsorganisatie
Vesta serveert principieel geen alcohol in jeugdcentra.
Volgens sommige ouders wordt er in JOPs wel gedronken en daar zou de politie niets tegen
(kunnen) doen. Daarom vinden zij dat een JOP niet vlakbij een jeugdsoos moet worden
gevestigd; zij willen liever niet dat de leeftijdsgroep 12-15 wordt geconfronteerd met het
alcoholgebruik van de wat oudere groep.
Sjoerd houdt vast aan zijn standpunt dat er in de jeugdsoos geen alcohol moet worden
geschonken.
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Er moet dan een vergunning voor worden aangevraagd, de jeugdsoos werkt oneigenlijke
concurrentie met andere horeca-inrichtingen in de hand en niet één jongerenwerker wil dan
nog in zijn of haar eentje in de jeugdsoos werken. De jongerenwerker is van mening dat het
wenselijk zou zijn als de alcoholgrens – die nu op 16 jaar ligt – naar 21 jaar zou worden
opgetrokken, zeker vanuit gezondheidsperspectief. Het is niet haalbaar, dat begrijpt hij ook
wel, maar de inzichten over alcoholgebruik zijn in een jaar of twintig sterk veranderd.
Mevrouw Moote vult aan dat de gemeente Wijdemeren meedoet aan een groot regionaal
alcoholpreventieproject, onder andere om ernstige problemen zoals vroege
hersenbeschadiging te voorkomen. Ten slotte wijst zij erop dat de gemeente er acht jaar
geleden nadrukkelijk voor heeft gekozen om in De Smoes en Pluto geen alcohol te schenken.
Een van de jongeren, Werner, vertelt hoe graag zijn leeftijdgenoten en hij een plek willen
hebben. Zij willen zich daar heus zelf ook voor inzetten; dat hebben ze al wel bewezen.
Destijds hadden ze ideeën voor een JOP en daar hebben ze ook actie voor gevoerd. Helaas is
er met hun ideeën nooit iets gedaan. De jongeren hebben echt behoefte aan een JOP, óók als
er een soos komt. Zij willen gewoon graag ergens wat buiten staan en zomaar wat
rondhangen.
Mevrouw Moote kent de plannen van destijds; het vorige college van burgemeester en
wethouders is daarmee bezig geweest en heeft allerlei geschikte locaties voor een JOP
bekeken. Na lang wikken en wegen bleek de Parklaan het geschiktst te zijn. Helaas vonden de
omwonenden dat niet en zij hebben dan ook massaal bezwaar gemaakt. Op een andere plek
(hoek Kwakel-Kerklaan-Kortenhoefsedijk) kon om juridisch-technische redenen geen JOP
worden gemaakt. De jeugd staat tot grote spijt van de wethouder dan ook nog steeds met lege
handen. Over een geschikte plek voor een JOP wil de gemeente zich door deskundigen laten
adviseren én de mening van de doelgroep zelf horen. Ouders zien een JOP liever niet in de
nabijheid van een eventuele nieuwe jeugdsoos en de jongeren zelf willen niet ergens achteraf
worden weggestopt. Liever hangen zij wat meer in de bewoonde wereld.
Waarschijnlijk kan er in Kortenhoef geen JOP of ontmoetingsplek komen, want de bewoners
van die kern tolereren dat niet. Een van de ouders doet de suggestie om een mobiel JOP in te
richten dat gedurende een half jaar telkens ergens anders komt te staan. De jongeren kunnen
dan laten zien dat zij meevoelen met de buurt en niet er niet per definitie op uit zijn om
overlast te veroorzaken.
Jeugdpolitieman Bart Weijermans vertelt naar aanleiding van deze suggestie dat hij de
Kortenhoefse jongeren over het algemeen redelijk tot goed aanspreekbaar vindt. Het zijn geen
van allen probleemkinderen; de manier waarop veel bewoners hen beoordelen is echt niet
reëel. De groep hangt nu rond bij Ollekebolleke, op een paar honderd meter van de beoogde
plek voor een JOP. Er zijn geen criminele rondhangende jongeren bij, zoals in de grote steden
vaak wél het geval is. De politie meent dat er onder omwonenden veel onterechte angst en
onterecht vooroordeel heerst. De bewoners van de omgeving van De Fuik delen die mening
niet. Een van hen verhaalt van ernstige misstanden; in goede afspraken heeft zij niet zoveel
vertrouwen. Het gaat niet alleen om de jongeren zelf maar ook om hun ouders. De ouders
zouden eens wat vaker moeten worden aangesproken op de overlast die hun kinderen
veroorzaken.
Noch het jongerenwerk, noch de politie heeft met de betreffende jongeren ooit problemen
gehad. Gedurende 5,5 jaar De Smoes is er nooit een onvertogen woord gevallen. Als er een
jongere over de schreef gaat – wat heus wel eens gebeurt – dan moet daar de hulpverlening bij
betrokken worden, maar dat is iets heel anders dan praten over accommodatiebeleid.
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De bewoners van Wittewater e.o. vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen dat zij niet met
overlast worden geconfronteerd, want zij hebben in de afgelopen jaren al genoeg te verduren
gehad. Omwonenden van de voormalige Smoes bevestigen dat zij daarvan nooit enige last
hebben gehad. Kennelijk is er sprake van meerdere jongerengroepen.
Misschien, zo wordt gezegd, moet de gemeente bij de volgende poging om een JOP in te
richten de bezwaren van de omwonenden eens afwachten. Waarschijnlijk kunnen veel
bezwaren zonder meer worden weerlegd en de jongeren kunnen natuurlijk zelf ook laten zien
dat de bezwaren ongegrond zijn.
Rolf Kemp vertelt dat sommige bewoners soms wel érg overspannen reageren. “Sommige
mensen maakten foto’s van ons als wij gingen voetballen bij de Antoniusschool.” Volgens
hem was het schoolplein de enige plaats waar je leuk kon voetballen; de speelveldjes liggen
immers vol hondenpoep of daar worden de kinderen simpelweg door omwonenden
weggestuurd. In aansluiting hierop geeft mevrouw Moote aan dat dit eigenlijk niet zou
moeten kunnen; de gemeente heeft bij trapveldjes roosters laten leggen zodat honden er niet
meer kunnen komen. Bijna alle aanwezigen vinden dat hondenbezitters veel strenger moeten
worden aangepakt. Sommigen trekken zich echt niets aan van de roosters. Wat is dan het
alternatief? Trapveldjes met verharde ondergrond (asfalt of tegels) met ook een mogelijkheid
om te basketballen. Het is misschien wel goed om hekjes van 0,9 à 1 meter rond die veldjes te
plaatsen, óók tegen wegschietende ballen. Neem bijvoorbeeld de omgeving van de
Curtevenneschool: daar is een heel fijn veld, maar daar klagen de omwonenden erover dat er
zo vaak ballen in hun tuinen komen. Zou een voetbalkooi een goed alternatief zijn?
De aanwezige ouders vinden het een goed initiatief van de gemeente om de wensen van
kinderen in de hoogste groepen van de basisschool te inventariseren, maar zouden die
inventarisaties graag uitgebreid zien met de gehele leeftijdsgroep 10-18 jaar.
Het goede voorbeeld: Ankeveen
Anneke Stuyver en Trudi Meester vertellen hoe het in Ankeveen met de jongeren gaat. Daar
organiseren de jongeren hun eigen activiteiten zelf, met begeleiding op afstand. De contacten
met de jongeren zijn gelegd via de plaatselijke verenigingen en dat heeft heel goed gewerkt.
Er wordt even van gedachten gewisseld over de aparte status die Ankeveen in de gemeente
Wijdemeren inneemt; het is lang een volstrekt op zichzelf staand dorp geweest, de woonplaats
van een sterke gemeenschap met zeer grote betrokkenheid over en weer. De andere
Wijdemeerse kernen kennen veel meer import. Anneke en Trudi geven de andere aanwezigen
het advies om nu eerst eens uit te gaan van wat de jeugd zélf wil en niet steeds nee te zeggen.
Laat de jongeren zelf leuke dingen verzinnen en help op de achtergrond een beetje mee bij de
uitvoering. In Ankeveen zorgen de jongeren ook zelf voor genoeg geld voor hun activiteiten.
“Dat is niet zo’n wonder,” zo wordt door anderen gezegd, “het Ankeveense
gemeenschapsbesef is groot en mensen hebben er (nog) echt iets voor elkaar over!” Hierover
doorpratend komt het gezelschap tot de conclusie dat dát misschien wel een succesfactor is:
meer voor elkaar over hebben, elkaar accepteren en elkaar de ruimte geven.
Hoe kan het succes van Ankeveen uitwaaieren over de gehele gemeente? Moet de gemeente
een aanpak op scholen ondersteunen, of een link op de gemeentelijke website maken? Nee,
zeggen Anneke en Trudi, laat het de jongeren zelf regelen. In Ankeveen benaderden zij
destijds alle verenigingsbesturen, van de voetbal- tot aan de carnavalsvereniging met het
verzoek om een avond voor hun jeugdleden te organiseren.
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Daar werd de centrale vraag: wat kunnen we voor elkaar doen, hoe kunnen we elkaar helpen?
Dat is een heel goed werkende insteek gebleken.
JOP of Jeugdsoos, en meer
Een JOP in Kortenhoef wordt moeilijk, verwacht de wethouder, want dat is nu een heel
beladen begrip geworden. Mag het ook een jeugdsoos worden? Dit zouden de jongeren leuk
vinden. Een jeugdsoos die een paar avonden per week open is met een niet al te opvallende
vorm van toezicht. Het zou goed zijn als deze toegankelijk zou zijn voor verschillende
leeftijdsgroepen, want dan kun je elkaar goed leren kennen. De appeltjes trekken dan de
(potentieel) rotte appeltjes mee. Als je met elkaar kunt praten over wat je hebt meegemaakt,
hoe het er bij jou op school aan toegaat of over je toekomstplannen dan is dat niet alleen leuk
maar ook nuttig. Jongeren die op zo’n manier met elkaar omgaan hangen echt niet alleen maar
rond; zij worden dan haast familie van elkaar die zich echt bekommert om elkaar.
Werner Niehuis doet de suggestie om een leuke dag te organiseren waarop jongeren en
volwassenen (omwonenden) elkaar kunnen leren kennen. Misschien dat de omwonenden dan
ook eens een wat vriendelijker toon willen aanslaan als de jongeren het te bont maken. Nú
worden jongeren vaak met flinke stemverheffing en dreigementen weggestuurd; een
opmerking als “zeg jongens, de kleine kinderen proberen hier te slapen,” wordt heus ook wel
begrepen. Aan de andere kant van de tafel wordt welwillend geknikt…..
Welke wensen zijn er nog meer? Een oefenruimte voor bandjes. Een fijne plek voor een JOP
– er is een JOP in Ankeveen maar dat ligt zowat in het moeras en de kinderen hebben er dan
ook heel veel last van insecten, vooral van muggen. Sjoerd, de jongerenwerker, geeft aan dat
het allemaal niet zo ingewikkeld en perfect hoeft; een trapveldje met een bankje is vaak al
genoeg. Jongerengroepen hebben de eigenschap zich te verplaatsen – ze hangen nu eens hier
en dan eens daar. Ze bepalen zelf wat ze leuk vinden en dat kunnen heel onverwachte dingen
zijn. Nog niet zo lang geleden wilden alle jongeren plotseling vissen! Na een paar weken is
dat over en dan willen ze weer wat anders. Aan omwonenden van een JOP geeft hij het advies
om de rondhangende kinderen niet zo op de lip te zitten; je moet niet alles van ze willen zien.
Laat ze maar, zegt hij, ze gaan gewoon hun gang.
Aanvullend geven de beide politiemannen aan dat zij rondhangende jeugd in de huidige
situatie niet wegsturen als ze niet al te luidruchtig zijn, want er is geen alternatief. Als er nu
ergens een JOP was, zou de politie hen dáárheen sturen maar er is geen JOP. De gemeente
wilde daar twee jaar geleden voor zorgen, maar de buurt heeft dat onmogelijk gemaakt.
Nog een idee: laat een ontmoetingsplek ontwerpen door de jongeren zelf, samen met de
grootste klagers. Zorg dat beide groepen elkaar kennen, want onbekend maakt onbemind. Hier
kan de gemeente een rol spelen.
De wensen op een rijtje
1. Een jeugdsoos voor de leeftijdsgroep 13-17 jaar die ook op doordeweekse avonden open
is en waar alle leeftijdsgroepen zich thuis voelen. De wethouder voelt hiervoor, maar zegt
op voorhand niets toe. Een Nieuwe Smoes op de huidige locatie zou het fijnst zijn, en dan
het liefst een stenen gebouw. Misschien is dit wel gemakkelijk realiseerbaar, want het
terrein heeft de goede bestemming al.
2. Een JOP, maar niet in de directe omgeving van een jeugdsoos en ook niet al te afgelegen.
3. Trapveldjes met verharde ondergrond en hekjes, eventueel een voetbalkooi. Mogelijkheid
om te basketballen.
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4. Oefenruimte voor bandjes.
5. Ontmoeting en kennismaking tussen jongeren en omwonenden.
6. (Sport-) verenigingen moeten gemeentebrede activiteiten organiseren, dus ook
toegankelijk voor jongeren uit andere Wijdemeerse kernen.
Afsluiting
Mevrouw Moote geeft aan dat zij blij is met de inbreng van vanavond. Beleidsmedewerkster
mevrouw Van Gelder is dat ook; zij wil de bevindingen meenemen ten behoeve van de
nieuwe Nota Jeugdbeleid. De gemeente bedankt de aanwezigen voor hun komst, hun
belangstelling en hun inbreng. Daarna wordt de bijeenkomst gesloten.

De jeugd heeft de toekomst
Informatieavond maandag 26 mei 2008
De Dobber, Kortenhoef
Marjan van Diggelen
ouder

mvdiggelen@tiscali.nl

M.G. Kemp-IJlstra

moeder

mandys@planet.nl

G.H.J. Kemp

vader

mandys@planet.nl

Robijn Kemp

jongere

mandys@planet.nl

Rolf Kemp

jongere

mandys@planet.nl

Aad en Ine Koppes

ouders

aad.koppes@planet.nl

Patrick Kreuning

v/h jongerenwerker

pkreuning@orange.nl

Ans Loenen

belangstellende

Trudi Meester

nms. Ankeveense jeugd

trudimeester@hetnet.nl

Hans van Meeuwen

ouder

ea.vmeeuwen@hccnet.nl

Werner Niehuis

jongere

zwenna@hotmail.com

Annemarieke Roeten

jongere

angelxammie@gmail.com

Herman Stuyver

belangstellende

h.stuijver@hetnet.nl

Anneke Stuyver

nms. Ankeveense jeugd

Annie Wienke
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Bijlage 3 : Planning van de vaststelling van de nota integraal jeugdbeleid 2008 – 2012
Aanpak en fasering
Om te komen tot de ontwikkeling en vaststelling van een Nota Integraal Jeugdbeleid 20082012 is gekozen voor de volgende aanpak en fasering.
Fase 1 Startnotitie
De startnotitie wordt opgesteld op basis van het bestuderen van documentatiemateriaal en het
voeren van gesprekken met de beleidsmedewerker jeugd en de wethouder jeugd.
Fase 2 Inventarisatie
In deze fase worden diverse (interne en externe) documenten zoals beleidsplannen en lokale
en landelijke ontwikkelingen bestudeerd en in kaart gebracht. Ook wordt het huidige
voorzieningen- en activiteitenaanbod voor de jeugd in kaart gebracht.
Fase 3 Visieontwikkeling
Op basis van reeds vastgelegde beleidslijnen, wettelijke kaders en gesignaleerde knelpunten
wordt een eerste aanzet gegeven voor een visie op samenhangend integraal jeugdbeleid.
Fase 4 Interactie met de lokale bevolking en vertegenwoordigers van instellingen
In de drie voormalige gemeenten ‘s-Graveland, Loosdrecht en Nederhorst den Berg zijn
bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de lokale bevolking werd uitgenodigd mee te praten en
mee te denken over de gewenste invulling van een integraal jeugdbeleid. Verder zijn er in de
drie voormalige gemeenten specifieke bijeenkomsten voor jongeren in de leeftijdscategorie 10
tot 18 jaar georganiseerd. Ook zijn en zullen er nog vervolggesprekken worden gevoerd met
vertegenwoordigers van instellingen die beroepsmatig of als vrijwilliger te maken hebben met
jongeren: GGD, Versa, De Spot, Stichting Scouting Kortenhoef, Stichting Scouting
Loosdrecht, vertegenwoordigers van het basisonderwijs e.d.
Fase 5 Verdieping, uitwerking en bijstelling (oplevering conceptnota)
De resultaten van de in fase 4 vermelde gesprekken en bijeenkomsten zijn uitgewerkt en
opgenomen in de Nota Integraal Jeugdbeleid 2008-2012. De reeds ontwikkelde visie (fase 3)
wordt zonodig bijgesteld op basis van de genoemde vervolggesprekken.
Activiteiten

Planning

1. Startnotitie opstellen en voorleggen aan B&W

Maart 2008

2. Inventarisatie
o Bestuderen van documenten en ontwikkelingen
o In kaart brengen van beleidslijnen, voorzieningen en
activiteiten voor de jeugd
3. Visieontwikkeling
o Een eerste aanzet geven voor de ontwikkeling van een
visie op integraal jeugdbeleid
4. Interactie met lokale bevolking, vertegenwoordigers
van instellingen, jongeren van 12 tot 18 jaar

Maart / april / mei 2008

Mei / juni / juli /september
2008

5. Verdieping, uitwerking en bijstelling van de nota

September/ oktober 2008
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Activiteiten
Integraal Jeugdbeleid.
6. Informatief / brainstormend concept integraal
jeugdbeleid in B&W
7. Definitieve Nota Integraal Jeugdbeleid in B&W

Planning
Oktober 2008
16 December 2008

8. Definitieve Nota Integraal Jeugdbeleid in de
Commissie M&Z

3 Februari 2009

9. Besluitvorming Raad

26 Februari 2009

Opgroeien en meedoen in Wijdemeren

50

Bijlage 4: Randvoorwaarden ten behoeve van een op te stellen programma van eisen
voor de Jeugdaccommodatie in Wijdemeren, in de kern Kortenhoef : De SMoeS
1.
Geschiedenis
In 2002 werd jeugdcentrum De SMoeS neergezet aan de Kwakel in Kortenhoef. Het
jeugdcentrum had toen nog de functie voor de gemeente ’s Gravenland en was een
voorzetting van de activiteiten welke werden georganiseerd in Nood 6 aan het Noordereinde
in ’s Graveland. In die tijd liepen de plannen voor nieuwbouw samen met de
muziekvereniging. Het pand van De SMoeS zou een tijdelijk karakter hebben en overgaan
naar de konijnenfokvereniging en postduivenvereniging. Het tijdelijk werd definitief, alleen
het pand was nooit neergezet voor definitief. Nu medio 2008 moet er gekeken worden naar
een structurele oplossing voor de ruimte van het jeugd- en jongerenwerk in Kortenhoef. Er is
de intentie uitgesproken dat er een nieuw jeugdcentrum moet komen in Kortenhoef.. Hierbij
wordt uitgegaan van een duurzaam gebouw.
2.
Activiteiten
Het jeugd- en jongerenwerk richt zich al enige jaren op de leeftijd 10 t/m 19 jaar. Een brede
doelgroep binnen het jeugdwerk, met verschil in aanbod van activiteiten. Voor de jongste
groep is het aanbod gericht op cursussen, disco- en filmavonden en inloopactiviteiten. Voor
de oudste groep staat ontmoeting centraal. Hierbij wordt gewerkt in een rook-, drugs- en
alcoholvrije omgeving. Praten wij over ruimte en ruimte indelingen dan zullen wij hierbij
rekening moeten houden met de invulling van de activiteiten. Verschillende sferen in een
jeugdcentrum maakt het mogelijk om verschillende ruimtes te gebruiken voor verschillende
groepen naast elkaar. De ruimtes moeten zowel voor de jongste groepen als de oudste groepen
te gebruiken zijn en rekening moet worden gehouden met het in en uitruimen van ruimtes
voor verschillende activiteiten. Binnen een inloopactiviteit vinden eigenlijk verschillende
activiteiten plaats: tafeltennis en tafelvoetbal, computeren, muziek draaien, spelcomputers en
TV kijken. Een dergelijk breed aanbod binnen een activiteit stelt een aantal eisen. TV en
geluidsinstallatie laten zich lastig verenigen in een ruimte en daarom de keuze voor twee
groepsruimtes.
3.
Gewenste ruimten
Wat voor ruimtes zijn er gewenst en om hoeveel vierkante meter gaat het dan.
In het kort zullen de ruimtes worden aangegeven en vervolgens zullen deze uitgewerkt
worden ten aanzien van de eisen die daaraan gesteld worden.
• Grote ontmoetingsruimte van minimaal 90 m²
• Kleine ontmoetingsruimte van minimaal 40 m²
• Gescheiden toiletruimtes voor jongens en meisjes
• Kleine keukenfaciliteit van minimaal 10 m² (kan betrokken worden bij een grote
ontmoetingsruimte
• Berging voor opslag activiteiten materialen en apparatuur van minimaal 20 m²
• Een hal met Garderobe mogelijkheid van minimaal 6 m²
• Kantoorruimte van minimaal 12 m² (bestemd voor twee personeelsleden)
• Geschikte buitenruimte voor activiteiten (denk aan een balletje trappen).
In verband met het kunnen ophangen van licht en geluid is de minimale pandhoogte aan de
binnenzijde 3 meter.
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4.
Algemene programma eisen
• De nieuwbouw moet een licht gebouw zijn. De ruimtes zijn voorzien van ramen, zodat
buitenlicht gemakkelijk kan binnentreden. De voorkeur gaat uit naar isolatieglas. Verder
moeten alle ruimtes voorzien zijn van natuurlijke beluchtingmogelijkheden.
• Het pand dient gemakkelijk in onderhoud te zijn. Dit wil zeggen: geen drempels, glad
afgewerkte muren, totaal betegelde sanitaire voorzieningen en slijt vaste vloeren
(marmoleum).
• Het totale pand is voorzien van een alarminstallatie waarbij de ruimtes afzonderlijk onder
alarm gezet kunnen worden. Dus tijdens de activiteiten kan een deel van het pand onder
alarm staan.
• Het pand dient overzichtelijk te zijn voor de werkers en bezoekers. Vanuit de
kantoorruimte is zoveel mogelijk zicht op de andere ruimtes.
• Het pand is niet voorzien van gipswanden, gipsplafonds, systeemplafonds en kartonnen
deuren.
• Alle ruimtes zijn afzonderlijk af te sluiten. Het hang- en sluitwerk heeft een degelijke
kwaliteit. Er is een systeem van een mastersleutel voor alle deuren.
• Alle ruimtes zijn voorzien van brede deuren, zodat materialen eenvoudig door
deuropeningen verplaatst kunnen worden.
• Het gebouw beschikt over een goede afzuiginstallatie en luchttoevoer, zonder dat er geluid
naar buiten kan lekken.
• Alle aansluitingen voor de nuts- en informatievoorzieningen zijn zo aangelegd dat
onbevoegden daar niet bij kunnen. Er wordt gewerkt in verschillende stroomgroepen om
licht en geluid bij muziekactiviteiten te kunnen scheiden. Alle leidingen zijn in de muren
verwerkt.
• Brandhaspels hangen in kasten, noodverlichting is hoog opgehangen en brandmelders
staan buiten bereik van bezoekers.
• Alle ruimtes zijn onafhankelijk van elkaar te verwarmen.
• De ramen van kantoor en de beide groepsruimtes zijn voorzien van transparante rolluiken
aan de buitenzijde.
• De buitenzijde van het pand is goed verlicht.
• In de ontmoetingsruimtes en kantoorruimte zijn kabelaansluitingen voor TV en
computers.
5.
Grote ontmoetingsruimte
• De grote zaal is voorzien van ramen en kan in zijn geheel verduisterd worden om film- en
muziekactiviteiten te kunnen organiseren.
• De zaal voldoet aan de technische eisen voor geluidsisolatie om er een disco te kunnen
houden of met muziek en jeugd te kunnen werken.
• Er is de mogelijkheid om filmscherm, licht en geluid aan het plafond op te hangen.
• Er is een splitsing binnen de elektra tussen geluid en licht, omdat dit elkaar stoort.
• De zaal biedt de mogelijkheid om voldoende aan licht en geluid te herbergen en hiervoor
zijn alle noodzakelijke voorzieningen aangelegd: stroomvoorzieningen in plafond,
aansluitpunten voor geluidsinstallatie, etc.
• De grote ontmoetingsruimte biedt de mogelijkheid om een demontabel podium te plaatsen
van 12 m2
• De grote ontmoetingsruimte is voorzien van brede toegangsdeuren
• Er dient aandacht besteed te worden naar het intern lekken van geluid naar andere ruimtes.
• De keukenfaciliteit is verbonden met de grote ontmoetingsruimte.
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De keukenfaciliteit is voorzien van een verharde vloer met afvoerput, een keukenblok met
dubbele spoelbak, gelegenheid tot koken en plaats voor elektrische apparaten (bijv.
koelkast, koffiezetapparaat, etc.).
6.
Kleine ontmoetingsruimte
• Deze ruimte voldoet aan de technische eisen om te kunnen werken met muziek, zonder dat
dit de activiteit in de grote ruimte stoort.
• De ruimte is voorzien van kabelaansluiting voor TV en Computer.
• De kleine ontmoetingsruimte is voorzien van brede toegangsdeuren
• Is te gebruiken als vergaderruimte.
7.
•
•
•
•
•
•

Sanitair
De WC potten zijn hangend en van roestvrij staal
De wanden van het sanitair zijn tot aan het plafond betegeld.
De afstand tussen de deur en de vloer is minimaal 15 centimeter.
De vloer is betegeld en voorzien van een afvoerputje
Elke WC heeft een apart verlichtingspunt.
Er is een apart toilet voor personeel aanwezig

8.
Entree met garderobe
• De entree is een ruime sluis voorzien van dubbele deuren naar buiten als wel naar binnen.
De buitendeur is voorzien van veiligheidsglas en draait naar buiten toe open.
• De entree is licht
• Aan de entree zit een mogelijkheid voor een garderobe ruimte, welke afsluitbaar is
• De entree geeft ruimte om informatie op te hangen en folders te plaatsen.
• De buitendeur is voorzien van een rolluik
• Bij de buiteningang is geen overkapping aanwezig om samenscholing voor de ingang
tegen te gaan.
9.
•
•
•
•
•
•
•

Kantoorruimte
Biedt de ruimte voor twee personeelsleden om er te werken
Heeft een kabelverbinding met de bergruimte voor een kopieerapparaat
Biedt de mogelijkheid om afsluitbare kasten te plaatsen
Heeft kabelaansluiting voor computers
Grenst aan of ligt zo dicht mogelijk bij de activiteitenruimtes.
Heeft ramen naar de binnenruimtes alsook naar buiten.
Biedt zicht op (een deel) van de buitenruimte/ingang

10.
Berging
• Een kleine berging van 3 m2 achter de bar voor de opslag van bar benodigdheden.
• Een berging van 20 m2 welke ruim genoeg is voor de opslag van geluid en licht, podium
delen, activiteitenmaterialen en voorraad
• De berging beschikt over een brede zware toegangsdeur.
• De berging heeft geen ramen
• De berging is aangesloten als los compartiment op het alarmsysteem
• De berging heeft een directe aansluiting op de grote ontmoetingsruimte.

Opgroeien en meedoen in Wijdemeren

53

11.
Buitenruimte
• Voldoende verlicht
• Voorzien van fietsenklemmen voor 15 fietsen
• Mogelijkheid in de omgeving voor parkeren van 4 auto’s (i.v.m. vergaderingen)
• Biedt de mogelijkheid voor kleinschalige sport- en spelmogelijkheden
• Is fysiek afgeschermd naar de openbare weg
• Hemelwaterafvoeren zijn weggewerkt om beklimming van het dak tegen te gaan
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Bijlage 5: Resultaten van het spel City game, ontwikkeld door Sjoerd Bouwman
Resultaten
Antoniusschool – Kortenhoef, groep 8 – Eerste groep – 15 deelnemers
Kleur
Idee
Opmerking
Oranje Tafeltennis
Nee Nog drie voorstanders
Basketbalveldje
Nee Unaniem tegen
Voetbalkooi
Nee Unaniem tegen
Vakantie sportactiviteiten
Ja Unaniem voor. Geen locatie
Groen

Overkapte picknickbank
Stoere speelplaats
Grastrapveldje
Street Skatebaan

Nee
Nee Vier voorstanders
Nee
Ja Aan Oost Indie/Bruinjoost

Roze

Gebouw voor activiteiten
Maandelijkse disco
Activiteiten in sportkantine
Jeugdactiviteiten bij
verenigingen
Cursussen

Nee Unaniem
Ja Negen voorstanders – In de Fuik
Nee
Nee Vijf voorstanders

Geel

Huiswerkbegeleiding
Voorlichtingsavonden
Jeugd Informatiepunt
Jeugdkrant

Nee
Ja Acht voorstanders
Nee
Nee Vier voorstanders

Blauw

Veilig Kruispunt
Speelstraat
Goede fietspaden
“De maatschappij dat zijn wij”

Ja Hoek Kerklaan – De Kwakel
Nee
Nee Vijf voorstanders
Nee Zes voorstanders

Rood

Huttendorp
Verenigingen spektakel
Jeugd sportdag
Pretpark bezoek

Regen
boog

Eigen groepsplan

Ja

Ja

Streetdance – zelfverdediging
(kickbox en karate)

Elf voorstanders – Achter de
Nieuwbouw

Nee
Nee
Nee
Ja

Zwembad op de plaats van de
oude antoniusschool

N.B. jongeren geven aan les te willen krijgen van de jeugdagent/wijkagent

Opgroeien en meedoen in Wijdemeren

55

Resultaten
Antoniusschool – Kortenhoef, groep 8 – Tweede groep – 16 deelnemers
Kleur
Idee
Opmerking
Oranje Tafeltennis
Nee Wordt wel belangrijk gevonden
Basketbalveldje
Nee
Voetbalkooi
Ja Negen voor en zeven tegen. Op
het veld bij de Brandweerkazerne.
Extra een basket erbij.
Vakantie sportactiviteiten
Nee
Groen

Overkapte picknickbank
Stoere speelplaats
Grastrapveldje
Street Skatebaan

Roze

Gebouw voor activiteiten

Maandelijkse disco
Activiteiten in sportkantine
Jeugdactiviteiten bij
verenigingen
Cursussen

Nee
Nee
Nee
Ja Bij het veldje aan de Bruin Joost
Ja

Allemaal missen ze De SMoeS,
maar weten geen plaats voor een
nieuwe. Mag niet afgelegen zijn.
Nee Zit al bij een gebouw
Nee
Nee
Nee

Geel

Huiswerkbegeleiding
Voorlichtingsavonden
Jeugd Informatiepunt
Jeugdkrant

Nee
Ja Negen voorstanders
Ja 10 voorstanders
Nee Nog wel zes voorstanders

Blauw

Veilig Kruispunt
Speelstraat
Goede fietspaden
“De maatschappij dat zijn wij”

Nee
Nee
Ja Kortenhoefse dijk
Nee

Rood

Huttendorp
Verenigingen spektakel
Jeugd sportdag
Pretpark bezoek

Regen
boog

Eigen groepsplan
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Tien voorstanders – Bij de
scouting

Nee
Nee Zeven voorstanders
Nee
Ja

Hadden geen punten meer, maar
willen graag een talentenshow
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Resultaten
Catamaranschool – Oud Loosdrecht, groep 7/8 – 16 deelnemers
Kleur
Idee
Opmerking
Oranje Tafeltennis
Nee 5 groen
Basketbalveldje
Nee 6 voor
Voetbalkooi
Ja Bij de drie kampjes
Vakantie sportactiviteiten
7 groen
Groen

Overkapte picknickbank
Stoere speelplaats
Grastrapveldje
Street Skatebaan

Nee
Ja De speeltuin bij de Vuntus
Nee Geen enkele voorstander
Nee Vijf voorstanders

Roze

Gebouw voor activiteiten

Ja

Maandelijkse disco

Ja

Twee tegenstanders. Geen idee
waar ze het zouden willen hebben
Drie tegenstanders. Organiseren in
‘Het trefpunt’

Activiteiten in sportkantine
Jeugdactiviteiten bij
verenigingen
Cursussen

Nee
Nee

Geel

Huiswerkbegeleiding
Voorlichtingsavonden
Jeugd Informatiepunt
Jeugdkrant

Nee Vijf voorstanders
Ja In de Loods bij ‘Het Anker’
Nee Zes keer een voorstander
Nee

Blauw

Veilig Kruispunt
Speelstraat
Goede fietspaden
“De maatschappij dat zijn wij”

Nee
Nee Drie keer ja
Nee Drie keer ja
Ja

Rood

Huttendorp

Nee Hebben ze bij de regenboog
genomen
Nee 4 keer groen
Nee
Ja

Verenigingen spektakel
Jeugd sportdag
Pretpark bezoek
Regen
boog

Eigen groepsplan
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Nee

Huttendorp bij Marcus Pos
(eiland) of op het Vuntusstrand
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Resultaten
Nederhorst den Berg, groep 8 (6 groepen) – 124 deelnemers
Kleur
Idee
Opmerking
Oranje Tafeltennis
5 ja
Basketbalveldje
1 ja
Voetbalkooi
7 ja 1 keer 50/50. Inclusief twee keer
regenboog
Vakantie sportactiviteiten
4 ja
Groen

Overkapte picknickbank
Stoere speelplaats
Grastrapveldje
Street Skatebaan

Roze

Gebouw voor activiteiten
Maandelijkse disco
Activiteiten in sportkantine
Jeugdactiviteiten bij
verenigingen
Cursussen

5 ja
4 ja
1 ja
2 ja

Geel

Huiswerkbegeleiding
Voorlichtingsavonden
Jeugd Informatiepunt
Jeugdkrant

1 ja
4 ja
3 ja
3 ja

Blauw

Veilig Kruispunt
Speelstraat
Goede fietspaden
“De maatschappij dat zijn wij”

2 ja
3 ja
3 ja
4 ja

Rood

Huttendorp
Verenigingen spektakel
Jeugd sportdag
Pretpark bezoek

Regenb
oog

Eigen groepsplan

Resultaten
Nederhorst den Berg /Warinschool
Kleur
Idee
Oranje Tafeltennis
Basketbalveldje
Voetbalkooi
Vakantie sportactiviteiten
Groen

Overkapte picknickbank
Stoere speelplaats
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Geen
4 ja
3 ja
4 ja
Inclusief 2 x regenboog

4 ja

6 ja
3 ja
Geen
3 ja
Twee keer recreatiecentrum
Twee keer zwembad

Opmerking
Ja (2x) Kijer/De Blijk – AH en strandje
ja
Ja
Ja (2x) Sporthal en Manege

Ja (2x) Bij school
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Grastrapveldje
Street Skatebaan
Roze

Gebouw voor activiteiten
Maandelijkse disco
Activiteiten in sportkantine
Jeugdactiviteiten bij
verenigingen
Cursussen

Geel

Huiswerkbegeleiding
Voorlichtingsavonden
Jeugd Informatiepunt
Jeugdkrant

Blauw

Veilig Kruispunt
Speelstraat
Goede fietspaden
“De maatschappij dat zijn
wij”

Rood

Huttendorp
Verenigingen spektakel
Jeugd sportdag
Pretpark bezoek

Regen
boog

Eigen groepsplan

Ja (2x) Bij bejaardentehuis
Ja
Parkeerplaats sporthal

Ja (2x) Sporthal – Blaashal
tennisvereniging
Ja
11 voor

Ja (2x) Streetdance/ zelfverdediging/
toneel
Ja
Bij school
Ja (2x) De Spot
Ja (2x)

Ja
Ja

Veneburg/Meerbeekweg

Ja (2x) Moet op het plein

Ja (4x) Spartelvijver, weilanden vlakbij
Middenweg
Ja
10 voor
Ja

10 voor

Ja (4x) Zwembad met daarbij allemaal
activiteiten (2x)
Jeugdcentrum
Voetbalkooi

Resultaten
Nederhorst den Berg / Meester Kremerschool
Kleur
Idee
Opmerking
Oranje Tafeltennis
ja
Venenburg/boerderij
Basketbalveldje
Voetbalkooi
Ja (3x) Voetbalveld bij school,
Parkeerplaats punt spiegelplas
Vakantie sportactiviteiten
Ja (2x) Sporthal
Groen

Overkapte picknickbank
Stoere speelplaats
Grastrapveldje
Street Skatebaan
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Ja
Ja
Aan de middenweg in het begin
Ja (2x) Bij huidige skatevoorziening,
achter de sporthal
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Roze

Geel

Blauw

Gebouw voor activiteiten
Maandelijkse disco
Activiteiten in sportkantine
Jeugdactiviteiten bij
verenigingen
Cursussen
Huiswerkbegeleiding
Voorlichtingsavonden
Jeugd Informatiepunt
Jeugdkrant
Veilig Kruispunt
Speelstraat
Goede fietspaden
“De maatschappij dat zijn
wij”

Rood

Huttendorp
Verenigingen spektakel
Jeugd sportdag
Pretpark bezoek

Regen
boog

Eigen groepsplan

Resultaten
Nederhorst den Berg / Jozefschool
Kleur
Idee
Oranje Tafeltennis
Basketbalveldje
Voetbalkooi
Vakantie sportactiviteiten
Groen

Roze

Overkapte picknickbank
Stoere speelplaats
Grastrapveldje
Street Skatebaan
Gebouw voor activiteiten
Maandelijkse disco
Activiteiten in sportkantine
Jeugdactiviteiten bij
verenigingen
Cursussen
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Ja
Bij de sportvelden
Ja (3x) Hal bij de tennisvereniging
ja

In de sporthal, bij de voetbal

ja

Zelfverdediging / streetdance

ja
Ja
Ja (2x) Op school
Ja
Randweg
Ja (2x) In de buurt van het kasteel, bij de
speeltuin
Ja (2x) Aan de Middenweg, Torenweg
Ja
Vanuit De Spot

Ja (2x) Aan het water achter de sporthal,
op eiland
Ja
Op school
Ja
Ja (2x) Gebouw met activiteiten
Centrum met lasergame, karten en
zwembad

Opmerking
Ja (2x) Sporthal en AH
Ja

1 x Gelijke stemming, Veenderij

Ja

Zeven voor

Ja

Skatebaan/halfpipe

Ja (2x) Achter het kasteel

Ja

Breakdance - Sporthal
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Geel

Blauw

Rood

Regen
boog

Huiswerkbegeleiding
Voorlichtingsavonden
Jeugd Informatiepunt
Jeugdkrant
Veilig Kruispunt
Speelstraat
Goede fietspaden
“De maatschappij dat zijn
wij”
Huttendorp
Verenigingen spektakel
Jeugd sportdag
Pretpark bezoek
Eigen groepsplan

Ja

Op school

Ja

ja
Ja

Bij de Dammerweg

Ja

De Kooij / Kooikerberg

Ja
Ja (2x) Voetbalkooi
Recreatiecentrum

Samenvatting resultaten
De kinderen waren erg enthousiast over het spel en wisten goed wat er zou moeten gebeuren
en ook waar de activiteiten zouden moeten plaatsvinden.
Opvallend was dat voetballen een belangrijke bezigheid is en een voetbalkooi heel hoog
scoort. Voor tafeltennis is ook veel interesse. Op de schoolpleinen staan tafels maar er zijn er
meer gewenst. Vanwege de leeftijd van de deelnemers scoorde een jongerenontmoetingsplaats
niet hoog. Jongeren in de leeftijd tot 12 jaar zijn meer gericht op spelen en elkaar in het spel
ontmoeten. Uitdaging speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel skaten, als het hebben van een
stoere speelplaats passen prima in dat beeld.
Een eigen gebouw of ruimte voor de jeugd om activiteiten te organiseren scoort hoog. Onder
de jongeren is de behoefte aan een disco duidelijk aanwezig. De belangstelling voor cursussen
zoals streetdance is erg groot.
Alle jongeren hebben een gelijke belangstelling voor het huiswerk. Voorlichting komt iets
meer naar voren. Er is belangstelling om een eigen krant te maken getoond. Binnen de
categorie veiligheid scoort “De maatschappij dat zijn wij” het meest. Binnen de categorie
evenementen komt naar voren dat men graag participeert in de activiteit huttendorp en
vlottenbouwdag. Ze vinden het leuk om zelf te bouwen, te overnachten en te ravotten.
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