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SAMENVATTING
Gemeente Zandvoort wil de jeugd binnenboord houden. De jeugd is de toekomst en
verdient een plaats in de maatschappij. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor
opgroeien en opvoeden bij de jeugd en hun ouders, maar de gemeente heeft een
belangrijke taak in het scheppen van voorwaarden, zodat de jeugd mee kan doen
en haar talenten kan ontwikkelen. Het is cruciaal dat goede afspraken worden
gemaakt en dat goede samenwerking plaatsvindt tussen instellingen. Het is van
belang dat de gemeente hierbij regie neemt.
Op dit moment is het Centrum voor Jeugd en Gezin in ontwikkeling. De gemeente
heeft de regie om te komen tot een inlooppunt voor opvoedingsondersteuning, waar
samenwerking, informatie-uitwisseling en coördinatie van hulp en zorg door en
tussen instanties is afgestemd. Dit gebeurt onder andere door de invoering van het
opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P, de invoering van de verwijsindex
risicojongen in 2011 en het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (D.D.J.G.Z.) in
2009.
Vanuit het CJG wordt een verbinding met het onderwijs gemaakt door middel van
Zorg- en Adviesteams die in 2011 gerealiseerd zijn, en het welzijn door middel van
het jongerenwerk.
Het jongerenwerk is een belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid. Het
jongerenwerk zal worden gecontinueerd, waarbij nadruk komt te liggen op de
jongeren van 12-16 jaar. De jongerenwerker zal vraaggericht activiteiten
organiseren samen met de jeugd. Ook zal in samenwerking met de jeugd een
virtueel CJG en mogelijk een digitaal jongerencentrum worden opgezet.
Zandvoort is een badplaats, dit is ook te merken aan de leefstijl van de jongeren. In
de nota lokaal gezondheidsbeleid 2010-2013 zal aandacht worden besteed aan de
overmatige consumptie van genotmiddelen, overgewicht en psychosociale
problemen die bij de jeugd spelen.
De Vriendentraining voor sociale weerbaarheid zal worden gecontinueerd en per
2010 zal ook een ondersteunende training voor kinderen van gescheiden ouders
worden aangeboden.
Binnen het onderwijs worden de ontwikkelingen van de Brede school doorgezet,
waarmee een doorgaande lijn gecreëerd wordt van onderwijs, opvang en
naschoolse activiteiten.
Via de brede school bibliotheken wordt het bibliotheekbezoek gestimuleerd.
Gestreefd wordt naar een percentage van 95 van de schoolkinderen dat gebruik
maakt van de bibliotheek in 2011.
Gemeente Zandvoort neemt deel aan de regionale aanpak kindermishandeling om
een sluitende aanpak in de regio te realiseren in 2010.
Het stimulerende sportbeleid zal door de gemeente worden gecontinueerd. De
huidige regeling uit de nota Bijzondere bijstand en minimabeleid zal worden
omgezet zodat per 2010 aangesloten kan worden op het provinciale
jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.
De nota speelvoorzieningen wordt in 2011 geëvalueerd en herijkt.
Jongeren participeren in Zandvoort door deel te nemen aan de jeugdraad.
Daarnaast stimuleert de gemeente jeugdparticipatie door jongeren bij verschillende
initiatieven te betrekken.
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INLEIDING
In deze nota wordt veel aandacht besteed aan een breed scala aan problemen
waarmee jongeren, hun ouders/opvoeders en daarmee de samenleving
geconfronteerd wordt. Het beeld kan dan al gauw ontstaan dat het somber gesteld
is met de jeugd.
Dat zou een volkomen verkeerd beeld zijn. Met de overgrote meerderheid van de
jeugd gaat het gewoon goed. Maar de groep jongeren waarbij opgroeiproblemen
worden gesignaleerd groeit. Dat is niet alleen in Zandvoort zo, dat zien we in het
hele land. Extra aandacht in het kader van deze nota is daarom noodzakelijk.
In 2005 is de eerste Zandvoortse jeugdnota opgesteld, een eerste stap naar een
samenhangend en integraal jeugdbeleid. Inmiddels zijn vier jaren verstreken en
heeft het college aangegeven dat de tijd is aangebroken om een nieuwe integrale
nota jeugdbeleid op te stellen.
De afgelopen 4 jaar hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden, zo is op advies
van Operatie JONG een Ministerie voor Jeugd en Gezin opgericht. Daarnaast is de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht geworden waarin onder
meer de Welzijnswet is opgegaan. De Gemeente Zandvoort heeft haar
beleidskaders binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning vastgesteld in de nota
“Alle hens aan dek”. Voorbereidingen worden getroffen om ook in Zandvoort een
Centrum voor Jeugd en Gezin op te richten; een laagdrempelig inlooppunt voor
jongeren en ouders over opgroeien en opvoeden. Met deze ontwikkelingen komt de
regie voor het jeugdbeleid steeds meer bij de gemeente te liggen.
Gemeente Zandvoort streeft naar een goede toekomst voor de Zandvoortse jeugd
door de jongeren de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen en mee te
doen. De jongeren en hun ouders blijven echter primair verantwoordelijk. De
gemeente stimuleert, faciliteert en schept voorwaarden. Samenwerking en goede
aansluiting tussen instellingen is hierbij een voorwaarde. De gemeente neemt de
regie.
Het jeugdbeleid richt zich nadrukkelijk op alle jongeren, met extra aandacht voor de
groep jongeren waar het minder goed mee gaat. De primaire doelgroep van de
jeugdnota is jongeren van 0 tot 18 jaar. Waar relevant wordt de leeftijdsgrens
verbreed van -9 maanden tot 23 jaar.
De jeugdnota zet in op het verder ontwikkelen van het huidige jeugdbeleid.
Gemeente Zandvoort wil zich richten op het uitwerken van de Wet maatschappelijke
ondersteuning met als belangrijke ontwikkeling de oprichting van het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Nieuwe beleidsvelden zijn momenteel niet in voorbereiding. Deze
jeugdnota moet daarom worden gezien als een voortgangsrapportage.
Naast onderzoeken zijn sleutelfiguren en maatschappelijke organisaties
geraadpleegd. Ook de jeugd participeert door een bijeenkomst tijdens de
inspraakprocedure. Tijdens deze bijeenkomst zijn enkele hoofdpunten uit de
jeugdnota voorgelegd aan de jeugd. Van de reacties van de jongeren is een kort
filmpje gemaakt.

2009/04/2441 d.d. 8 december 2009

5

DE JEUGD BINNENBOORD!
Nota integraal jeugdbeleid 2010-2013

Leeswijzer
Na de inleiding wordt in hoofdstuk twee het beleidskader van deze nota geschetst.
De missie en doelstellingen van de gemeente worden in hoofdstuk drie
weergegeven. Hoofdstuk vier schetst een overzicht van de demografische gegevens
en onderzoeksresultaten. In hoofdstuk vijf worden de domeinen van het jeugdbeleid
beschreven.
In deze nota wordt onder jeugdbeleid primair bedoeld het welzijnsbeleid voor jeugd
en jongeren in de meest brede zin van het woord; met het oog op de integrale
benadering zijn ook relaties gelegd met de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.
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BELEIDSKADER
Het jeugdbeleid heeft te maken met vele wetten en ontwikkelingen. In dit hoofdstuk
staan enkele belangrijke wetten en recente ontwikkelingen samengevat die het
kader vormen van het jeugdbeleid.

2.1

RIJKSOVERHEID
Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Het jeugdbeleid vindt een basis in het internationale Verdrag inzake de Rechten van
het Kind. Alle burgers tot 18 jaar worden in dit verdrag als kinderen beschouwd.
Nederland ondertekende dit meest geratificeerde internationale
mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties, op 6 februari 1995. Het verdrag
gaat uit van een positief kindbeleid: de rechten voor het kind worden geformuleerd
als plichten van de overheid. Het verdrag geeft naast recht op bescherming ook
recht op voorzieningen en participatie.
Wet Publieke Gezondheid
Op basis van deze wet hebben gemeenten de regie over de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het uniforme deel
(het zogenaamde basistakenpakket) voor alle jeugdigen en het maatwerkdeel
afgestemd op specifieke zorgbehoefte. In onze regio is de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij Jeugdgezondheidszorg Kennemerland BV
(voor 0 tot 4 jarigen) respectievelijk de GGD Kennemerland (voor 4-19 jarigen).
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is dat iedereen mee moet kunnen doen
en daarbij de eigen verantwoordelijkheid op de eerste plaats bij de burger ligt en dat
burgers medeverantwoordelijk zijn voor andere burgers die minder zelfredzaam zijn.
De Wet maatschappelijk ondersteuning kent negen prestatievelden. Voor het
jeugdbeleid is met name prestatieveld 2 van belang: op preventie gerichte
ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met
problemen met opvoeden. Dit prestatieveld is vertaald in 5 preventieve functies:
informatie en advies, signaleren van problemen, toeleiding tot het hulpaanbod,
lichtpedagogische hulp, coördinatie van zorg.
Bij lichte problemen als een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of schooluitval is
hulpverlening (op basis van de Wet op de jeugdzorg) niet nodig of kan het
voorkomen worden. Deze jongeren en hun ouders kunnen een beroep doen op
opgroei- en opvoedingsondersteuning in het kader van het preventieve jeugdbeleid.
In tegenstelling tot de jeugdzorg, waarvoor de provincies verantwoordelijk zijn, is het
preventieve jeugdbeleid een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Wet op de Kinderopvang
Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. De wet regelt wie welke
kosten van de kinderopvang voor zijn rekening neemt en stelt regels voor de
kwaliteit van de kinderopvang. De Wet kinderopvang gaat uit van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers.
Leerplichtwet
In de leerplichtwet is het recht van jongeren op onderwijs geregeld. Schoolbezoek is
verplicht gesteld voor kinderen vanaf 5 jaar tot het moment dat ze een
startkwalificatie hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Een startkwalificatie is
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een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Leerplichtambtenaren
onderzoeken onwettig verzuim, wat sancties tot gevolg kan hebben.
Operatie Jong
Operatie Jong is een samenwerkingsverband van 7 ministeries. Het doel van
Operatie Jong is een sterk en samenhangend jeugdbeleid. Dit wil zij bereiken door
het tegengaan van landelijke versnippering en verkokering en het lokaal oplossen
van knelpunten. Zodoende worden belemmeringen weggenomen en kunnen
jeugdigen en hun ouders tijdig en goed worden ondersteund in hun ontwikkeling. Er
ontstaat een resultaatgericht jeugdbeleid met een sluitende keten, waarbinnen de
gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid draagt.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van Operatie Jong is een
programmaministerie Jeugd & Gezin opgericht. Het programmaministerie heeft
onder andere als doel gesteld dat iedere gemeente een Centrum voor Jeugd en
Gezin dient te ontwikkelen voor 1 januari 2011. Daarnaast streeft het
programmaministerie naar vereenvoudiging van wet- en regelgeving, verbetering
van informatiestromen en bundeling van geldstromen.
2.2

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Wet op de Jeugdzorg
In de wet op de jeugdzorg staat dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de
provincies ligt. In iedere provincie is Bureau Jeugdzorg (BJZ) de toegang tot alle
voorzieningen voor jeugdzorg zoals bijvoorbeeld de Jeugdriagg.
Jeugdzorg is voor jongeren en hun opvoeders met ernstige opgroei- en
opvoedproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld psychische aandoeningen, die niet
via algemene voorzieningen als onderwijs, jeugdgezondheidszorg en
maatschappelijk werk op te lossen zijn.
De Provincie stimuleert gemeenten om een integraal jeugdbeleid te voeren met
goede ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren.

2.3

GEMEENTE ZANDVOORT
‘Alle hens aan dek’
Gemeente Zandvoort heeft in 2007 de beleidsnota ‘Alle hens aan dek’ vastgesteld.
In deze nota staan de Zandvoortse ambities voor het lokale gezondheidsbeleid en
maatschappelijke ondersteuning voor de jaren 2008-2011.
De nota is ingedeeld in drie thema’s; sociale samenhang, zelfredzaamheid en
preventie. Onder dit laatste thema valt prestatieveld 2: op preventie gerichte
ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met
problemen met opvoeden, van belang voor het jeugdbeleid.
In 2009 zal de notitie lokaal gezondheidsbeleid geschreven worden.
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3

VISIE EN UITGANGSPUNTEN

3.1

VISIE
De Zandvoortse visie op het jeugdbeleid is als volgt geformuleerd:
De gemeente Zandvoort stimuleert de jeugd gezond en evenwichtig op te
groeien tot sociale en zelfstandige burgers die actief meedoen in de
samenleving.

3.2

UITGANGSPUNTEN
De volgende uitgangspunten geven aan binnen welk kader het Zandvoortse
jeugdbeleid vorm dient te krijgen:
- De jeugd staat centraal en participeert volwaardig in de samenleving;
- De jeugd heeft een veilige plaats in de samenleving;
- De gemeente is regisseur van het jeugdbeleid, zij stimuleert, faciliteert en schept
voorwaarden;
- De uitvoering van het jeugdbeleid wordt door derden gedaan;
- De primaire verantwoordelijkheid voor opgroeien en opvoeden ligt bij de jeugd en
hun opvoeders;
- De gemeente gaat uit van een positief jeugdbeleid dat zich richt op de
mogelijkheden;
- Versterking van de basisvoorzieningen staat voorop, waarbij het huidige aanbod
wordt geoptimaliseerd en op elkaar wordt afgestemd;
- Waar nodig wordt naast de basisvoorzieningen individuele ondersteuning
geboden;
- Samenwerking wordt bevorderd, zodat een sluitende keten ontstaat;
- Het jeugdbeleid richt zich op preventie en voorkoming van uitval en achterstand,
met zo licht mogelijke hulpverlening en duurzame oplossingen;
- Jongeren moeten hun talenten kunnen ontwikkelen en plezier hebben;
- Participatie van jongeren.

3.3

DOELSTELLING
De centrale doelstelling van het Zandvoortse jeugdbeleid is:
Alle jongeren van 0-23 jaar kunnen zich ontwikkelen tot zelfstandige en
actieve deelnemers aan de samenleving.
Dit wordt bereikt door preventieve maatregelen en het scheppen van voorwaarden,
waardoor mogelijkheden worden bevorderd en zoveel mogelijk achterstanden en
uitval voorkomen.
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4

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS EN ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1

DEMOGRAFIE
Jeugd in Zandvoort
Op 1 januari 2009 woonden in Zandvoort 16.605 mensen. Hiervan zijn 3005
personen 18 jaar of jonger en 3751 personen zijn 23 jaar of jonger, respectievelijk
18% en 23% van de Zandvoortse bevolking.
In vergelijking met de rest van Nederland telt gemeente Zandvoort relatief weinig
jongeren. Zandvoort is zelfs een van de 8 Nederlandse gemeenten waar minder dan
20% van de bevolking jonger is dan 20 jaar. Gemiddeld is in Nederland 24% van de
bevolking jonger dan 20 jaar. (Gemeente op maat, 2006)
De prognose is dat het aantal jongeren in Zandvoort de komende jaren redelijk
stabiel zal blijven. Uit grafiek 1 valt af te lezen dat het aantal kinderen en jongeren in
gemeente Zandvoort lager blijft dan in de rest van Nederland.
Landelijke cijfers wijzen uit dat het goed gaat met 85% van de jeugd en dat het met
15% van de jongeren minder goed gaat. Het toepassen van deze percentages op
Zandvoort komt neer op 450 jongeren tot en met 18 jaar en ruim 100 jongeren van
18 tot en met 23 jaar die met een probleem in aanraking komt.
Grafiek 1: Procentuele verdeling bevolkingsprognose naar leeftijd in 2020

Bron: Ruimtelijk Planbureau op basis van Primos, ABF Research BV Delft 2007

Jeugd per wijk
In de wijken Kostverloren, Letterkundigenbuurt, Vijverparkbuurt en Nieuw Noord,
wonen relatief meer jongeren dan in de andere Zandvoortse wijken, zowel tot en
met 18 jaar als tot en met 23 jaar. Deze wijken liggen voornamelijk in Zandvoort
Noord, zie bijlage I.
Alleen in verspreide Huizen Duingebied, synoniem voor de Zandvoortselaan en
directe omgeving, wonen relatief minder jongeren dan in de overige wijken in
2009/04/2441 d.d. 8 december 2009
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Zandvoort.
Jongeren in de leeftijdscategorie 19-23 jaar wonen relatief minder in Bentveld.
Tabel 1: leeftijdsopbouw Zandvoortse jeugd
19 t/m
Wijk
0 t/m 4 5 t/m 8 9 t/m 12 13 t/m 18 23
Zandvoort Oude Kern
33
29
29
42
56
Buurt Noorden Tramstation
35
15
13
30
39
Stationsbuurt
69
49
46
58
63
Boulevard
110
93
92
137
104
Hogeweg-Haarlemmerstraat
104
90
59
110
82
55
62
70
92
57
Kostverloren
89
77
72
119
104
Letterkundigenbuurt
Plan Zuid
50
46
54
78
44
16
18
13
34
24
Vijverparkbuurt
154
131
133
211
152
Nieuw-Noord
Bentveld
36
38
32
60
10
Verspreide Huizen Duingebied
4
4
7
7
11
Totaal
755
652
Bron: gemeente Zandvoort, peildatum 1 januari 2009

620

978

746

Totaal
189
132
285
536
445
336
461
272
105
781
176
33
3751

Gezinssamenstelling
Opvallend is dat in Zandvoort relatief meer gescheiden ouders wonen (11,5%) dan
gemiddeld in Nederland (7,3%). Gemeente Zandvoort is een van de 10 Nederlandse
gemeenten waar meer dan 10% van de bevolking gescheiden is (Gemeente op
maat, 2006).
Dit heeft tot gevolg dat er ook meer eenoudergezinnen in Zandvoort zijn (20,6%)
dan gemiddeld in Nederland (16,4%) (Wie woont er in Zandvoort, 2007).
4.2

ONDERZOEKEN
Kinderen in Tel
In het rapport “Kinderen in Tel 2009” van de rijksoverheid, dat het welzijn van de
jeugd per gemeente in beeld brengt, scoort Gemeente Zandvoort onder gemiddeld.
Goede resultaten worden behaald voor speelruimte, onderwijs en het aantal
tienermoeders. De score voor jeugdwerkeloosheid en gezondheid is gemiddeld.
Negatief scoort Zandvoort op: jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, het aantal
kinderen in de jeugdzorg en kinderen in armoede.
Lokale en regionale onderzoeken
Naast het landelijke onderzoek “Kinderen in Tel” zijn nog enkele regionale en lokale
onderzoeken uitgevoerd. De resultaten uit het Emovo-onderzoek 2007, de
leefbaarheidsmonitor 2008, Gemeente op maat 2006 Zandvoort, Resultaten
Politiebasisteam Zandvoort 2007, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten (RMC) Midden- en Zuid-Kennemerland 2007 en het
Gezondheidsprofiel Zandvoort 2007 worden onderstaand op een rij gezet.
Speelvoorzieningen
Zandvoort staat in “Kinderen in Tel” hoog genoteerd als het gaat om speelruimte,
doordat de indicator het strand en de duinen meerekent als speelvoorziening.
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Uit de leefbaarheidmonitor blijkt dat de speelvoorzieningen en voorzieningen voor
jongeren door Zandvoorters juist laag worden gewaardeerd. Slechts 45% van de
Zandvoorters van 18 jaar en ouder is tevreden over de speelvoorzieningen en 33%
is tevreden over voorzieningen voor jongeren. De waardering voor
speelvoorzieningen is de laatste jaren afgenomen.
Uit het Emovo-onderzoek blijkt dat ook jongeren niet erg tevreden zijn over de
voorzieningen. Zij missen pleintjes, velden en (hang)plekken. Zandvoortse jongeren
zijn minder tevreden over de voorzieningen dan jongeren in de regio.
Het onderwijs
Het onderwijs scoort goed in zowel “Kinderen in Tel” als in de leefbaarheidsmonitor.
Uit het Emovo-onderzoek blijkt echter dat het verzuim in Zandvoort hoger is dan in
de regio. 8% van de leerlingen geeft aan drie uur of meer te hebben gespijbeld in de
vier weken voorafgaand aan het onderzoek, tegenover 5% in de regio.
Ook uit het jaarverslag 2007 van De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten (RMC) Midden- en Zuid-Kennemerland blijkt dat gemiddeld
meer jongeren uit Zandvoort gemeld worden dan uit de regio.
Gezondheid
Zuigelingen- en kindersterfte
Zandvoort scoort gemiddeld op gezondheid, door een lage kindersterfte en een
hoog zuigelingensterfte. Uit cijfers van het consultatiebureau blijkt dat in Zandvoort
geen sprake is van een hoge sterfte onder zuigelingen. Er is sprake van één
overleden zuigeling. Doordat er weinig kinderen geboren worden is het promillage
zuigelingensterfte wel hoog in het onderzoek van “Kinderen in Tel”.
Seksuele gezondheidsrisico’s
Uit het Emovo-onderzoek blijkt dat in Zandvoort gemiddeld meer jongeren seksueel
actief zijn dan in de regio. Verhoudingsgewijs gebruiken minder Zandvoortse
jongeren een condoom, waarbij velen zich niet bewust zijn van de
gezondheidsrisico’s.
Voeding en overgewicht
In Zandvoort ontbijten minder jongeren in vergelijking tot de regio. Slechts 26% van
de jongeren uit het Emovo-onderzoek voldoet aan de norm voor het gebruik van
fruit. 47% van de leerlingen denkt te voldoen aan de norm terwijl dit niet het geval is.
Uit het gezondheidsprofiel blijkt dat bij de Zandvoortse jeugd meer sprake is van
overgewicht en ernstig overgewicht, dan landelijk en in de regio.
Beweging
Volgens het Emovo-onderzoek bewegen de kinderen in Zandvoort onvoldoende, net
als in de regio. Kinderen zijn minder vaak lid van een club of vereniging dan in de
regio. In Zandvoort Noord zijn jongeren minder actief in verenigingen of clubs dan in
andere wijken, terwijl hier juist de verenigingen zijn gevestigd.
Slechts 24% voldoet aan de landelijke norm voor gezond bewegen, terwijl
tweederde van de leerlingen denkt dat ze wel voldoende lichamelijk actief zijn.
Genotmiddelen
Uit het Emovo-onderzoek blijkt dat in Zandvoort gemiddeld meer genotmiddelen
worden gebruikt dan door jongeren in de regio.
Er wordt veel alcohol gedronken, veel gerookt en soft- en harddrugs gebruikt.
Daarnaast krijgen jongeren vaker drugs aangeboden dan jongeren in de regio.
Opvallend is dat tweederde van de overmatige drinkers vindt dat ze niet teveel
drinken.
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Ouders vinden het meestal goed dat hun kind alcohol drinkt of zeggen niets over het
alcoholgebruik van hun kind. Terwijl juist een duidelijke opstelling van ouders tegen
alcoholgebruik een positieve invloed heeft op alcoholconsumptie van kinderen.
Gokken
In Zandvoort wordt naast een bovengemiddelde consumptie van genotmiddelen
aanzienlijk vaker de speelhal/gokhal bezocht. Volgens het Emovo-onderzoek gaat
bijna een kwart van de jongeren minimaal eens per maand naar de speel- of gokhal,
in de regio is dit slechts 4 procent.
Psychische gezondheid en suïcide
Volgens het Emovo-onderzoek is de gezondheidsbeleving slechter dan in de regio.
Volgens gegevens van de jeugdgezondheidszorg van de GGD blijken dat de
psychische gezondheid van kinderen in groep 2 niet noemenswaardig afwijkt van
die in Nederland.
Het aantal jongeren dat aan suïcide heeft gedacht is hoger dan bij jongeren in de
regio en landelijk. Bijna 4% heeft ook daadwerkelijk een zelfmoordpoging
ondernomen. In de regio ligt dit percentage op bijna 3%
Jeugdcriminaliteit en overlast
Uit “Kinderen in Tel” blijkt dat relatief veel Zandvoortse jongeren met een delict voor
de rechter komen. Uit het Emovo-onderzoek blijkt ook dat zij zich vaker schuldig
maken aan strafbare feiten dan jongeren in de regio. Ook zijn er meer Zandvoortse
jongeren doorgestuurd naar het Halt-bureau.
Jongeren die een strafbaar feit begaan krijgen onmiddellijk een proces verbaal van
de politie, hierdoor worden veel Zandvoortse jongeren aangemeld bij Halt
Kennemerland, de officier van justitie of de kinderrechter. Dit is niet in elke
gemeente het geval.
Wapens
Jongeren geven aan weleens een wapen te dragen. Volgens de politie heeft dit te
maken met de badplaatscultuur. Jongeren hebben het gevoel dat ze zich tegen
toeristen moeten bewapenen.
Overlast
Overlast wordt in de leefbaarheidmonitor genoemd in de top 5 redenen voor
achteruitgang van de buurt. In het Centrum en Noord staat dit zelfs op de derde
plaats. Overlast wordt door mensen verschillend ervaren. Het blijkt dat een groep
jongeren snel wordt gekenmerkt als overlast, terwijl dit in de praktijk erg meevalt
Kindermishandeling
In “Kinderen in Tel” scoort Zandvoort slecht op het item kindermishandeling. Deze
indicator wordt gemeten aan de hand van het aantal binnengekomen meldingen bij
het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In Zandvoort wordt melding
gemaakt zodra er zorgen zijn om een kind. Tussen politie Zandvoort en het
Algemeen meldpunt kindermishandeling zijn hierover afspraken gemaakt. Niet in
elke gemeente is dit het geval.
Kindermishandeling wordt nog te vaak niet onderkend en signalen worden niet
opgepakt. Een hoog aantal meldingen betekent dus niet automatisch dat er ook
daadwerkelijk relatief meer kindermishandeling plaatsvindt.
Volgens het Emovo-onderzoek en het gezondheidsprofiel wijken de cijfers voor
lichamelijke en geestelijke mishandeling in Zandvoort weinig af van de regio.
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Armoede
Volgens “Kinderen in Tel” zijn er in Zandvoort geen achterstandswijken en scoren wij
goed, maar door het hoge aantal kinderen dat in een uitkeringsgezin leeft scoort
Zandvoort wel slecht voor armoede.
In “Gemeente op maat 2006” is af te lezen dat verhoudingsgewijs de meeste
ontvangers van een bijstandsuitkering in de wijken Nieuw-Noord en Oude Kern
wonen. Nieuw-Noord is ook de wijk waar de meeste eenoudergezinnen wonen.
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5

DOMEINEN VAN HET JEUGDBELEID
Op basis van Operatie Jong is het jeugdbeleid ingedeeld in een aantal domeinen.
Door een domeinbenadering toe te passen in de jeugdnota wordt de integrale
benadering bevorderd.
Het Zandvoortse jeugdbeleid wordt ingedeeld in de volgende domeinen:
–
–
–

5.1

Ontwikkelen en opvoeden
Gezondheid van de jeugd
Vrije tijd en veiligheid

ONTWIKKELEN EN OPVOEDEN
Onderwijs
Onderwijs vervult een belangrijke functie bij de ontwikkeling van een kind. Veel
kennis en vaardigheden worden op school opgedaan. Hoewel ouders
eerstverantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun kinderen, wordt ook op
school structuur geboden en worden normen en waarden bijgebracht.
Het onderwijs en de kinderopvang kan tevens een belangrijke rol spelen bij
signalering en preventie.
Kinderopvang en basisonderwijs
Sinds het schooljaar 2008-2009 is een nieuwe basisschool geopend in Zandvoort,
een sociocratische school. Zandvoort beschikt sindsdien over zeven basisscholen.
Zes van deze basisscholen hebben een peuterspeelzaal. Alleen de recent
opgerichte sociocratische school beschikt tot op heden niet over een
peuterspeelzaal.
Daarnaast zijn in Zandvoort twee kinderdagverblijven met totaal drie locaties, twee
instellingen voor buitenschoolse opvang en een gastouderbureau. De Zandvoortse
kinderopvang en het basisonderwijs worden in het leefbaarheidonderzoek goed
gewaardeerd.
Het is van belang dat er sprake is van een doorgaande lijn van kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal en het basisonderwijs.
Momenteel is het Rijk bezig met harmonisatie van peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven, dit betekent dat beiden onder dezelfde wet zullen vallen.
Deze harmonisatie kan bijdragen aan een betere aansluiting van kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal en basisonderwijs.
Binnen het Zandvoortse onderwijs wordt veel aandacht besteed aan Kunst en
Cultuur.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is erop gericht onderwijsachterstanden bij
leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en te
bestrijden. VVE is bedoeld voor kinderen van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
en groep een en twee van de basisschool, waarbij een (taal)achterstand dreigt te
ontstaan. Het programma VVE wordt bij vier koppels, bestaande uit een
peuterspeelzaal en een basisschool, in uitvoering gebracht (zie voor verdere
informatie: Bijlage III).
De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel (peuterspeelzalen).
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het vroegschoolse deel (groepen 1 en 2
van de basisschool). Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de doorgaande lijn.
Het rijk heeft voor de perioden 2001-2006 en 2006-2010 middelen beschikbaar
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gesteld voor VVE.
Brede school en naschoolse activiteiten
In het centrum van Zandvoort wordt op dit moment gewerkt aan nieuwbouw voor
een brede school als onderdeel van het project Louis Davidscarré. In deze brede
school worden twee basisscholen en twee peuterspeelzalen gevestigd. Tevens komt
hier een kinderdagverblijf, de openbare bibliotheek, Loket Zandvoort (WMO) en
Stichting Pluspunt. Doordat de instellingen in één gebouw zitten wordt de
samenwerking positief beïnvloed. Overgangen tussen de dagopvang,
peuterspeelzaal en het basisonderwijs zijn eenvoudiger omdat er samenwerking
tussen de functies bestaat en medewerkers elkaar dagelijks ontmoeten. Er is sprake
van een ononderbroken ontwikkelingsgang. Door het doorlopend dagprogramma
kunnen de kinderen gedurende de dag op één locatie blijven, dit is efficiënt voor de
ouders. De opvang buiten schooltijden wordt door de samenwerking zo zinvol
mogelijk ingevuld waardoor talenten van kinderen extra geprikkeld en ontwikkeld
kunnen worden.
In het gebouw worden daarnaast mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en
buurtactiviteiten geboden. Er is dus sprake van een multifunctioneel gebruik van
onderwijs, opvang en activiteiten. Dit werkt drempelverlagend en biedt
mogelijkheden voor brede persoonsontwikkeling. Ook de saamhorigheid in de buurt
wordt bevorderd.
Naschoolse opvang kan gecombineerd worden met naschoolse activiteiten van
onder andere de openbare bibliotheek en Stichting Pluspunt. Toevoeging van een
speel-o-theek aan de brede school kan ook een meerwaarde bieden.
Drie Zandvoortse basisscholen zitten in Zandvoort Noord reeds op één locatie, de
Golf. Ook de scholen in gebouw De Golf willen doorontwikkelen naar een brede
school, onder andere door samenwerking met Stichting Pluspunt voor activiteiten
buiten de schooltijden die een verrijking voor de kinderen kunnen betekenen.
Voortgezet onderwijs
Zandvoort heeft een school voor voortgezet onderwijs, het Wim Gertenbach College
(WGC). Dit is een school voor vmbo-tl/havo. Vmbo-tl staat voor Voorbereidend
Middelbaar BeroepsOnderwijs, theoretische leerweg. Daarnaast biedt het WGC
onderwijs voor het 1e en 2e jaar van de havo ter voorbereiding op de overstap naar
een havoschool in het derde leerjaar.
Met ongeveer 180 leerlingen is het WGC een van de kleinste scholen voor
voortgezet onderwijs in Nederland. Momenteel vinden overleggen plaats over
nieuwbouw.
Veiligheid In en Om School (VIOS)
VIOS staat voor Veiligheid In en Om School in het voortgezet onderwijs. Dit project
traint docenten en leerlingen om te bemiddelen bij incidenten en om te gaan met
negatief gedrag, zoals pesten. In samenwerking met de politie, Halt Kennemerland,
jeugdzorg en de gemeente wordt geïnvesteerd in een veilig en constructief
schoolklimaat. Het Gertenbach College neemt deel aan dit regionale project,
waarvan de regie bij de scholen ligt.
Verzuim
Kinderen die langdurig spijbelen, lopen risico op voortijdige schoolverlating. Uit het
Emovo-onderzoek en het jaarverslag Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten (RMC) blijkt dat het verzuim onder Zandvoortse leerlingen
van het voortgezet onderwijs hoog is. De meeste Zandvoortse leerlingen zitten op
een school voor voortgezet onderwijs buiten Zandvoort. Het Gertenbach College, de
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enige school voor voortgezet onderwijs in Zandvoort, kent juist een laag
ongeoorloofd verzuim.
De uitvoering van de Leerplichtwet is voor Zandvoort ondergebracht bij het Bureau
Leerplicht Haarlem. De leerplichtambtenaar dient te bewaken dat iedere
leerplichtige naar school gaat en niet ongeoorloofd verzuimt.
Sinds 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht toegevoegd aan de leerplicht. Dit
houdt in dat jongeren tussen 16 en 18 jaar het onderwijs niet mogen verlaten zonder
startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbodiploma vanaf niveau 2.
Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) wordt
vanaf 2006 door het Regionaal Bureau Onderwijs in Haarlem uitgevoerd. De
melding en registratie van leerplichtige kinderen in deelnemende gemeenten,
worden uitgevoerd door bureau CAReL (Centrale Administratie RMC en Leerplicht).
De RMC medewerkers concentreren zich op de trajectbegeleiding en herplaatsing
van schoolverlaters zonder startkwalificatie.
In samenwerking met het RMC worden talloze activiteiten ondernomen om
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Er komt een landelijk verzuimloket. Tweewekelijks wordt informatie over in- en
uitschrijvingen in het voorgezet en beroepsonderwijs verstrekt waardoor voortijdig
schoolverlaten in een vroeg stadium aangepakt kan worden. Deze maatregelen
zullen leiden tot een sluitende keten van melding en registratie van verzuim en
voortijdig schoolverlaten, een eerste stap in het terugdringen van schooluitval.
Registratie is in Zandvoort goed georganiseerd. Regionaal kunnen de cijfers
vertekenen.
In 2009 is een convenant ongeoorloofd schoolverzuim ondertekend door
schoolbesturen en de gemeenten.
Wet investeren in jongeren
Vanaf 1 oktober is de Wet investeren in jongeren in werking getreden. Jongeren van
18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering krijgen van de gemeente een
aanbod voor een baan, scholing of beiden. Als zij dit aanbod niet accepteren krijgen
zij geen uitkering van de gemeente
Zorg- en adviesteam (ZAT)
Problemen met opgroeien en opvoeden uiten zich vaak in eerste instantie op
school. Een goede zorgstructuur binnen het onderwijs is dan ook van belang. Op de
Zandvoortse basisscholen is een Mobiel Team actief. Dit team bestaat uit een
sociaal verpleegkundige van de GGD Kennemerland en een schoolmaatschappelijk
werker van Stichting Kontext. Het Mobiel Team biedt snelle laagdrempelige en
kortdurende ondersteuning aan ouders en kinderen bij problemen thuis of bij
gesignaleerde problemen op school. Het Mobiel Team komt momenteel op 6 van de
7 basisscholen; alleen de nieuwe basisschool wordt nog niet bezocht.
De problemen die zich in het Mobiel Team uiten blijken veelal door de gezinssituatie
te komen. Scheidingen zijn een belangrijke oorzaak van de problemen. Maar ook
schulden, drank- en drugsverslaving en criminaliteit alsmede psychiatrische
problematiek van de ouders zijn voorkomende oorzaken.
Het Gertenbach College beschikt over een Zorg- en adviesteam.
Het Netwerk 12plus, is een regionaal netwerk dat periodiek overleg voert.
Deelnemers aan dit overleg zijn de VO scholen, GGD Kennemerland, politie, Halt
Kennemerland, Brijder verslavingszorg en Bureau Leerplicht. Bureau Jeugdzorg
heeft zich in 2008 teruggetrokken uit het netwerk. Stichting Casca coördineert het
netwerk. Tijdens het overleg worden signalen besproken. Ook hier komen veel
signalen uit één-oudergezinnen. Ook hier zijn de risicofactoren scheiding, verslaving
en criminaliteit alsmede psychiatrische problematiek van de ouders. Het merendeel
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zit in de leeftijdsgroep 13 en 14 jaar. De problemen liggen veelal op emotioneel
gebied, zoals verwaarlozing.
Het ministerie van Jeugd en Gezin wil dat alle scholen in 2011 beschikken over een
Zorg- en adviesteam (ZAT), een multidisciplinair team dat aansluitend op de zorg
die door scholen wordt geboden, zorg en ondersteuning biedt aan jeugdigen en hun
ouders. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een vaste partner in het ZAT, waarbij
zij elkaar versterken. Scholen zijn hiermee als belangrijke vindplaats goed
gepositioneerd. In het primair onderwijs zijn de ZAT’s meestal bovenschools
georganiseerd. ZAT’s en zorgteams kunnen vroegtijdig signaleren en de juiste hulp
inschakelen. Op schoolniveau blijft vaak een zorgteam actief voor snelle
beoordeling en hulp bij minder complexe problemen. De verantwoordelijkheid voor
de vorming van de ZAT’s ligt bij de scholen. Het is belangrijk om een gedeelde visie
en goede samenwerkings- en werkafspraken tussen gemeenten en schoolbesturen
te hebben, de lokale educatieve agenda (LEA) biedt hiervoor een kader.
Het streven is om een overzichtelijke structuur van netwerken te vormen. De huidige
structuur van het Mobiel Team kan hierbij opgaan in de nieuwe structuur van Zorgen adviesteams. De positie van het ZAT is nog niet bepaald. Daarnaast zal een
jeugdnetwerk gevormd worden met een ontmoetingsfunctie zonder casusoverleg,
waar ontwikkelingen besproken worden en deskundigheidsbevordering mogelijk is.
De jongerenwerker is de trekker van dit netwerk.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Een belangrijke ontwikkeling die actueel is op het terrein van de aandacht en zorg
voor jeugdigen is de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een
CJG is een herkenbaar laagdrempelig (fysiek) inlooppunt waar zowel jeugd tot 23
jaar, hun opvoeders als hulpverleners terecht kunnen voor alles wat met opvoeden
en opgroeien te maken heeft. Het ministerie van Jeugd en Gezin wil in 2011 een
landelijk dekkend netwerk van CJG's realiseren. In Zandvoort is een CJG in
ontwikkeling; gestreefd wordt naar een fysiek CJG als onderdeel van een
multifunctioneel gezondheidscentrum in Zandvoort Noord. Hoofddoelstelling van het
CJG is om een aantal bestaande structuren zoals de jeugdgezondheidszorg,
Zorgteams en het Netwerk 12plus te bundelen en uit te laten groeien naar één
duidelijk herkenbaar, laagdrempelig en goed gecoördineerde samenwerking van alle
instellingen werkzaam ten behoeve van jeugdigen en hun ouders/opvoeders die
kampen met vragen en problemen bij het opgroeien en het opvoeden. Het is van
belang dat dergelijke vragen en problemen zo vroegtijdig mogelijk worden
gesignaleerd en er zo snel mogelijk gecoördineerde hulp kan worden geboden.
Cruciaal is een betere samenwerking, informatie-uitwisseling en coördinatie van
hulp en zorg door en tussen instanties. Per gezin moet er één plan komen. Zijn er
meerdere organisaties bij een gezin betrokken, dan wordt vastgelegd wie de
coördinator van de zorg is.
In het CJG wordt uitvoering gegeven aan de 5 gemeentelijke functies van het
preventieve jeugdbeleid uit de Wet maatschappelijke ondersteuning: informatie en
advies, signaleren, licht pedagogische hulp, toeleiding naar (geïndiceerde) hulp en
zorgcoördinatie.
De gemeente heeft de regie over het CJG en de wettelijke verplichting om te komen
tot sluitende afspraken over de coördinatie van zorg. Eind 2008 is een
intentieovereenkomst gesloten met de kernpartners, te weten:
Jeugdgezondheidszorg 0-4, GGD Kennemerland, MEE, Jeugdriagg en Stichting
Kontext. De schakel met Bureau Jeugdzorg moet nog worden vormgegeven,
evenals de schakel met de ZAT’s.
Enkele thema’s zoals de Zorg- en adviesteams, opvoedondersteuning en
zorgcoördinatie worden in regionaal verband verder uitgewerkt.
De oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verder vormgegeven in
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een aparte beleidsstuk.
Virtueel CJG
Belangrijk voor het CJG is dat er goede samenwerkingsafspraken gemaakt worden
met een duidelijke structuur. Daarnaast is het van belang dat de doelgroep, de
jeugd en hun ouders/opvoeders, bereikt wordt. Met name de jeugd maakt
tegenwoordig veel gebruik van het internet. Daarom wil de Gemeente Zandvoort
samen met jeugdigen en de jongerenwerker een virtueel CJG opzetten. Indien
mogelijk wordt dit in regionale samenwerking opgezet.
Voor ouders en opvoeders en professionals wordt een website ontwikkeld waar alle
informatie met betrekking tot opvoeden is te vinden.
Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (D.D. J.G.Z, verder te noemen digitaal
dossier)en Verwijsindex Risicojongeren
Het CJG werkt met een digitaal dossier en Verwijsindex Risicojongeren. Het digitaal
dossier is een elektronisch dossier dat het papieren dossier gaat vervangen. De
Jeugdgezondheidszorg 0-4 werkt reeds met zo’n dossier. Eind 2009 zal ook de
Jeugdgezondheidszorg 4-19 met het digitaal dossier gaan werken.
De Verwijsindex Risicojongeren is een signaleringsinstrument. Hulpverleners
kunnen jongeren melden en worden geïnformeerd als een jongere door andere
instellingen reeds is aangemeld.
In 2011 moet de verwijsindex landelijk zijn ingevoerd. Het digitaal dossier en de
verwijsindex dragen bij aan een snelle en goede signalering van kinderen waarbij
sprake is van problemen bij het opgroeien en/of opvoeden.
Opvoed- en ontwikkelingsprogramma’s
Triple P
Triple P is een methodiek voor opvoedingsondersteuning dat staat voor Positief
Pedagogisch Programma. Triple P is een effectief bewezen programma, dat zich
richt op preventie van psychosociale problemen bij kinderen, door
opvoedingsondersteuning aan ouders te bieden en samenwerking tussen
verschillende instellingen te bevorderen. De samenwerkingspartners in het CJG in
Zandvoort zijn of worden allen Triple P geschoold. In de regio Zuid-Kennemerland is
begonnen met de invoering van Triple P, zodat het programma in 2010 in de hele
regio is ingevoerd. De jeugdgezondheidszorg 0-4 heeft een regiocoördinator Triple
P aangesteld. In Zuid-Kennemerland zal dit worden gebruikt in de instellingen voor
jeugdgezondheidszorg 0-19, maatschappelijk werk, gespecialiseerde
gezinsverzorging, Bureau Jeugdzorg, Jeugdriagg, MEE, het onderwijs en in het
welzijnswerk. Alle instellingen bieden hiermee opvoedingsondersteuning volgens
dezelfde methode.
Gemeente Zandvoort heeft als onderdeel van de regio Zuid-Kennemerland een
subsidie van de provincie ontvangen voor de invoering van Triple P, een
investeringsimpuls opvoedingsondersteuning en subsidie voor aansluiting van het
gemeentelijk jeugdbeleid op de provinciale jeugdzorg.
Themabijeenkomsten
In 2007 zijn twee themabijeenkomsten georganiseerd in Zandvoort over de
‘Opvoeden in de wereld van cyberterreur’, voor ouders van kinderen van 8-12 jaar.
En ‘jongeren in de jungle van het uitgaansleven’ voor ouders van jongeren in de
leeftijd van 13-18 jaar.
De opkomst tijdens deze bijeenkomsten was laag. Vanuit het CJG kunnen
vraaggericht themabijeenkomsten worden georganiseerd voor ouders. Verwacht
wordt dat de opkomst bij vraaggerichte themabijeenkomsten een stuk hoger zal zijn.
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Vriendentraining
In het kader van de investeringsimpuls opvoedondersteuning wordt op de
Zandvoortse basisscholen de “Vriendentraining” gegeven. Deze training vergroot de
competenties van kinderen met betrekking tot hun emotionele veerkracht. De
kinderen leren vaardigheden om angsten of moeilijke situaties aan te pakken en
problemen zelf op te lossen. Dit voorkomt stress en gedragsproblemen. Het
programma is gericht op vroege interventie, en werkt daarmee preventief. Ook de
“Vriendentraining” is effectief bewezen. De vriendentraining wordt structureel op de
basisscholen aangeboden.
Gescheiden ouders
In Zandvoort wonen veel gescheiden ouders. Kinderen van gescheiden ouders
ondervinden vaker problemen naar aanleiding van de scheiding en hebben behoefte
aan ondersteuning. Uit het Emovo-onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden
ouders slechter scoren voor psychische gezondheid. Gestreefd wordt naar het
aanbieden van een trainingsprogramma als het bovengenoemde “Vriendentraining”
maar dan specifiek gericht op kinderen van gescheiden ouders.
Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK)
Regionaal wordt gewerkt aan de aanpak van kindermishandeling. RAAK staat voor
Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling, een landelijk actieve groep die
zich op vele gebieden sterk maakt voor de aanpak van kindermishandeling. De
regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland hebben begin 2009 gezamenlijk een
RAAKcoördinator aangesteld.
Regionaal wordt een stuurgroep opgezet waarin Bureau Jeugdzorg (waaronder het
Algemeen Meldpunt Kindermishandeling valt), de Jeugdgezondheidszorg 0-4, de
GGD Kennemerland en ambtenaren uit Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland
en Haarlemmermeer zitting hebben. Gemeente Zandvoort neemt namens de regio
Zuid-Kennemerland deel in de stuurgroep. Het doel is om te komen tot een sluitende
aanpak van kindermishandeling, door middel van een regionaal handelingsprotocol
met een werk- en scholingsplan.
Ook voor de aanpak van kindermishandeling geldt dat een nauwe band met het op
te richten CJG voorwaarde zal zijn; daarnaast zal er afstemming gezocht moeten
worden met het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld.
In de nota ‘Alle hens aan dek’ heeft Zandvoort zich tot doel gesteld dat in 2011 het
aantal kinderen dat te maken heeft met huiselijk geweld, ten opzichte van het aantal
gemeten meldingen kindermishandeling in “Kinderen in Tel” in 2006, is afgenomen.
Vangnet jeugd
Het Vangnet jeugd was tot voor kort alleen voor Haarlem beschikbaar. Momenteel is
men bezig om deze voorziening ook in de regio uit te rollen.
Vangnet Jeugd is een project van Bureau Jeugdzorg, GGD Kennemerland,
Jeugdriagg, MEE, Brijder verslavingszorg, Jeugdgezondheidszorg en Weer Samen
Naar School. Het doel van het Vangnet is dat geen enkel kind dat zorg nodig heeft
tussen wal en schip valt. Het gaat om multiprobleem gezinnen, die nergens anders
terecht kunnen. Er zal een goede afstemming plaats dienen te vinden tussen het
Vangnet en het CJG.
Jongeren met een beperking
Jongeren met een beperking vormen een groep die extra aandacht verdient.
Uitgangspunt is dat jongeren met een beperking zoveel als mogelijk meedoen
binnen reguliere voorzieningen. Daar waar dit niet mogelijk is worden specifieke
voorzieningen getroffen, waarbij geldt dat dit zoveel als redelijkerwijs mogelijk lokaal
wordt geregeld. MEE, een van de kernpartners van het CJG, geeft extra
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ondersteuning aan mensen met een beperking.
In Zandvoort is in 2009 een woonvoorziening gerealiseerd voor 8 jongeren met een
verstandelijke beperking, de 8sprong. Deze groep is verenigd in de Vereniging Zorg
aan Zee. Daarnaast bestaat reeds enkele jaren een Thomashuis Zandvoort; ook
hier wordt aan 8 verstandelijk gehandicapten wonen en begeleiding geboden.

Onderwijs is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de jeugd. In de
gemeente Zandvoort worden in het onderwijs ook preventieve programma’s
aangeboden als het VVE programma en de ”Vriendentraining”, om
achterstand en uitval te voorkomen en kinderen weerbaarder te maken. In
2010 zal ook een trainingsprogramma gerealiseerd worden voor
ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders.
Daarnaast zijn een doorgaande lijn van kinderdagverblijf, peuterspeelplaats en
het onderwijs en samenwerking belangrijke voorwaarden voor het gezond
opgroeien en opvoeden van de jeugd. Het CJG en de brede school met
naschoolse activiteiten zijn hier goede voorbeelden van.
De oprichting van het CJG is een belangrijke ontwikkeling. Om de toegang tot
het CJG voor jongeren aantrekkelijk te maken zal gemeente Zandvoort in
samenwerking met de jeugd een virtueel CJG ontwikkelen. Aansluiting met het
onderwijs is essentieel en zal via de ZAT’s geregeld worden.
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5.2

GEZONDHEID VAN DE JEUGD
Het doel van de jeugdgezondheidszorg is het bevorderen, beschermen en
beveiligen van de gezondheid en lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van
jeugdigen. De jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen wordt in de gemeente
Zandvoort uitgevoerd door het consultatiebureau van Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland BV, onderdeel van Viva! Zorggroep. Meer dan 95% van de 0-4
jarigen in Zandvoort wordt bereikt door het consultatiebureau. De gezondheidszorg
voor 4 tot 19 jarigen wordt in de gemeente Zandvoort uitgevoerd door de GGD
Kennemerland. De schoolarts en sociaal verpleegkundigen van de GGD
Kennemerland hebben een vergelijkbaar hoog bereik van de doelgroep.
Daarnaast houden verschillende andere instanties zich bezig met de gezondheid
van de jeugd zoals Bureau Jeugdzorg, Jeugdriagg en Brijder verslavingszorg.
Leefstijl
Genotmiddelen
Zandvoortse jongeren roken meer, drinken meer en gebruiken meer drugs dan
jongeren in de regio. Daarnaast herkennen de meeste overmatige drinkers zichzelf
niet als zodanig. Een bovengemiddeld gebruik van genotmiddelen is kenmerkend
voor een badplaats. Dit neemt niet weg dat het overmatig gebruik van
genotmiddelen (preventief) aangepakt dient te worden.
Overmatig alcohol- en drugsgebruik hebben een negatieve invloed op de
hersenontwikkeling. Daarnaast veroorzaken roken en overmatig alcoholgebruik op
langere termijn de meeste ziekten,en vroegtijdige sterfte.
Regionaal wordt bekeken hoe de boodschap: “geen alcohol onder 16 jaar”
gecommuniceerd zal worden. Dit gebeurt in samenwerking met het Trimbos
Instituut, de Brijder verslavingszorg, Halt Kennemerland en de GGD Kennemerland.
Namens de gemeente participeren de afdelingen Welzijn en Handhaving.
Het geven van informatie en het aanleren van sociale vaardigheden kunnen
bijdragen aan het verminderen van genotmiddelengebruik.
Seksuele gezondheidsrisico’s
In Zandvoort zijn relatief veel jongeren sexueel actief, dit is onder andere een gevolg
van de Zandvoortse badplaatscultuur. Veel jongeren gebruiken geen condoom en
zijn zich niet bewust van de gezondheidsrisico’s.
Jongeren worden regelmatig geconfronteerd met seksualiteit. Media als televisie en
internet geven vaak een vertekend beeld van seksualiteit.
In samenwerking met de GGD Kennemerland kan een voorlichtingscampagne
georganiseerd worden. Weerbaarheidstraining en sociale vaardigheden kunnen ook
en positieve bijdrage leveren aan de seksuele gezondheid.
Gemeente Haarlem is momenteel bezig met een regionaal plan van aanpak voor de
loverboy problematiek.
Gokken
Bijna een kwart van de Zandvoortse jongeren gaat minimaal eens per maand naar
de speel/gokhal. Dit is beduidend vaker dan de jongeren in de regio. De Brijder
verslavingszorg heeft verschillende programma’s die ingezet kunnen worden tegen
gokken. Primair wordt hulp op maat aan individuele verslaafden geboden; daarnaast
kan preventieve voorlichting worden gegeven door jongeren voor jongeren.
Schulden
Uit onderzoek van het Nibud blijken veel jongeren schulden te hebben, vaak door
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overbesteding. Dit kan op termijn leiden tot financiële problemen, wat een negatieve
invloed kan hebben op het sociale leven. Het is aannemelijk dat ook in Zandvoort
sprake is van jongeren met schulden. In de nota schuldhulpverlening is geld
gereserveerd voor de volgende preventieve activiteiten: Verspreiding van
voorlichtingsmateriaal, voorlichting op middelbare scholen, budgetcursussen.
Overgewicht
Zandvoortse jongeren kampen met overgewicht en zijn zich niet bewust zijn van de
normen voor goede voeding. Op dit terrein zou een goede werking uitgaan van een
voorlichtingscampagne. Sommige jongeren kampen met eetproblematiek.
Naast goede voeding is goed bewegen ook van belang. Sport is een belangrijk
instrument om overgewicht te voorkomen. Daarnaast versterkt sport de sociale
cohesie en voorkomt het sociaal isolement.
Uit de onderzoeken blijkt dat slechts 24% van de Zandvoortse jongeren voldoet aan
de landelijke norm voor bewegen. Terwijl tweederde van de leerlingen die niet aan
deze norm voldoet, denkt dat zij voldoende lichamelijk actief zijn.
Gemeente Zandvoort is reeds actief op het gebied van stimulering van
sportactiviteiten. Sportverenigingen ontvangen per lid een subsidie en naast de
reguliere lessen bewegingsonderwijs subsidieert de gemeente extra uren
vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Ook subsidieert de gemeente Zandvoort
zwemonderwijs en de jeugdsportpas. Ruim 90% van de basisschoolleerlingen
maakt gebruik van deze laatst voorziening, waarbij tegen een geringe vergoeding
kennis wordt gemaakt met verschillende sporten.
Sportservice Heemstede-Zandvoort is in Zandvoort actief het sporten onder
Zandvoortse jongeren aan het bevorderen. Zo zet Sportservice zich onder andere in
voor basisschoolkinderen met overgewicht, waarbij gezonde voeding en voldoende
beweging worden behandeld.
Opvallend is dat jongeren in Zandvoort Noord minder vaak lid zijn van verenigingen
of clubs. In 2008 is het aantal leden van clubs wel toegenomen, met name van
inwoners uit Noord. Mogelijk gelden deze cijfers ook voor de jeugd.
Het blijft belangrijk om sport te stimuleren onder Zandvoortse jongeren.
De nota ‘Alle hens aan dek’ stelt tot doel dat het aantal jongeren dat sport in 2010
gelijk of hoger is dan in 2006 gemeten aan de hand van de leefbaarheidsmonitor.
Naast reguliere sport, subsidieert de gemeente ook sport voor kinderen met een
beperking.
Suïcide en psychische gezondheid
Zandvoortse jongeren hebben relatief vaak suïcidale gedachten. Het aantal
daadwerkelijke pogingen ligt ook hoger dan in de regio. Een slechte psychische
gezondheid kan leiden tot suïcidale gedachten en is daarnaast een risicofactor voor
psychische problematiek op latere leeftijd.
Een sociale weerbaarheidstraining, werkt preventief door het bevorderen van
psychosociale competenties
Met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zal in
september 2009 de website 113online, een nationale zelfmoordpreventie-site,
geopende worden. 24 uur per dag zijn hulpverleners bereikbaar via telefoon, mail of
chat. Dit is een initiatief van onder andere de Jeugdriagg en GGZ inGeest (voorheen
De Geestgonden) en de website PratenOnline.
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Een gezonde leefstijl heeft ook op latere leeftijd nog een positieve invloed. Het
is daarom van belang om hier preventief mee aan de slag te gaan.
Een sociale vaardigheidstraining als de Vriendentraining kan positief
bijdragen aan weerbaarheid en daarmee aan de leefstijl. (Groeps)druk speelt
namelijk vaak een grote rol bij jongeren. Daarnaast kunnen
voorlichtingscampagnes ingezet worden, hierbij dienen wel keuzes gemaakt
te worden.
In het najaar van 2009 wordt de notitie lokaal gezondheidsbeleid geschreven
als uitwerking van de Nota “Alle hens aan dek” waarin ook de kaders voor het
lokaal gezondheidsbeleid zijn vastgelegd. De notitie lokaal gezondheidsbeleid
behandelt het item leefstijl.
Belangrijke aandachtspunten zullen zijn:
- roken
- overgewicht
- alcohol
- diabetes
- depressie
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5.3

VRIJE TIJD EN VEILIGHEID
“In het beleid gericht op jeugd en veiligheid galmt nog altijd de morele paniek na
over de zich ongecontroleerd en hinderlijk manifesterende jeugd in de publieke
ruimte. Dit beleid heeft tot vandaag nog nooit kunnen overtuigen dat het gaat om de
jeugdigen zelf… en niet voornamelijk om de zich ‘bedreigd’ voelende burgerij
(samenleving).” (P.H. Kwakkelstein, 2008)
Speelvoorzieningen
Kinderen en jongeren hebben recht op een eigen plek in de samenleving. In
Zandvoort zijn de afgelopen jaren speelvoorzieningen gerealiseerd in elke
Zandvoortse wijk. Deze speelvoorzieningen zijn ingericht als ontmoetingsplek.
Kinderen en jongeren die vrij buiten kunnen spelen ontwikkelen zich sterker, zowel
fysiek als sociaal emotioneel. Kinderen en jongeren bouwen een band op met hun
buurt en buurtgenoten en voelen zich daardoor meer verantwoordelijk. Hierdoor
wordt de buurtcohesie sterker. Contact tussen volwassenen komt meestal via
kinderen en jongeren tot stand. Als speelruimte ontbreekt ervaren volwassenen
vaak overlast door jongeren. Overigens ook als die speelruimte er komt.
Overlast door jongeren staat in Zandvoort in de top vijf van redenen van
achteruitgang van de buurt in het leefbaarheidsonderzoek, terwijl overlast door
jongeren in de praktijk meevalt.
Jongeren zijn in Zandvoort ontevreden over voorzieningen. Deze ontevredenheid
blijkt landelijk te zijn, maar in vergelijking met de regio scoort Zandvoort slecht.
In de Europese Unie is het plaatsen van fitnessapparatuur buiten in de openbare
ruimte een nieuwe ontwikkeling. In Nederland is deze trend nog maar weinig te zien.
Naast speelveldjes voor kinderen en jongeren, kan fitnessapparatuur geplaatst
worden zodat dit vrij beschikbaar en gratis toegankelijk is. Dit bevordert de
gezondheid van ouderen en jongeren en is goed voor de sociale cohesie in de
buurt.
De Nota Speelvoorzieningen wordt geëvalueerd en herijkt. Daarnaast zal onderzoek
worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van een Cruijffcourt in Zandvoort.
Bij de aanleg en het onderhoud van speeltoestellen wordt gekeken naar
toegankelijkheid en gebruik voor en door kinderen met een beperking. Zonodig
worden aanpassingen gedaan. Ook plaatsing van fitnessapparatuur zal bij aanleg
en onderhoud van speelveldjes worden overwogen.
Jongerenwerk
Jongerenwerk vormt een belangrijk onderdeel van jeugdbeleid. De taken van een
jongerenwerker hebben een sterk pedagogische functie. Zo kunnen jeugdigen
geholpen worden met het ontwikkelen van vaardigheden die maatschappelijke
participatie bevorderen. Hiermee levert de jongerenwerker een bijdrage aan kansen
voor jongeren en vergroot zo onder meer de samenhang en de veiligheid in buurt en
wijk.
In de vorige jeugdnota van gemeente Zandvoort is het aanstellen van een
jongerenwerker opgenomen als een van de activiteiten. Het heeft even geduurd
voordat een goede jongerenwerker was aangesteld, gericht op de doelgroep 12-. De
jongerenwerker heeft het jeugdhonk Chill Out opgericht, voor kinderen van groep 7
en 8, drie middagen per week. Gemiddeld zijn 8 à 10 kinderen aanwezig. De
kinderen kunnen elkaar ontmoeten en activiteiten ontplooien. Bij mooi weer worden
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buiten activiteiten georganiseerd. Ook worden de kinderen betrokken bij het beleid
van Chill Out. Het jeugdhonk zit in OOK Zandvoort in Zandvoort Noord.
Er zijn verschillende signalen ontvangen dat de doelgroep 12-16 extra aandacht
behoeft. Daarom wil gemeente Zandvoort het accent verschuiven naar deze
leeftijdsgroep.
De jongerenwerker heeft inzicht in de wensen en belangen van jongeren. Vanuit dit
inzicht kan de jongerenwerker samen met hen vraaggericht activiteiten opzetten. In
samenwerking met de Zandvoortse scholen worden naschoolse activiteiten opgezet.
In Zandvoort is geen sprake van onbeheersbare overlast van de jeugd. Mocht er
sprake zijn van overlast dan kan de jongerenwerker de jongeren actief benaderen.
De jongerenwerker heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Het is dan ook cruciaal
dat de jongerenwerker aansluiting heeft met het CJG. Hij zal een rol spelen bij het
opzetten van een digitaal CJG, mogelijk gecombineerd met een digitaal
jongerencentrum. Ook in de zorgnetwerken speelt hij een belangrijke rol en zal hij
als trekker optreden.
Er zal een prestatieovereenkomst opgesteld worden voor het jongerenwerk tussen
Stichting Pluspunt en de gemeente.
Jeugdhonk
Een groep jongeren die samenkomt wordt al snel gezien als overlast door de
buurtbewoners. Er is meestal sprake van onbegrip. Het aanspreken van jongeren op
hun gedrag gebeurt niet of op een verkeerde manier. Hierdoor krijgt de politie te
maken met klachten over overlast van jongeren.
Jongeren hebben recht op een plaats. In Zandvoort is sinds 2007 een jeugdhonk in
de welzijnsinstelling Pluspunt, Chill out. Daarnaast is er een initiatief van Stichting
12-16 om een jeugdhonk voor jongeren van 12 tot 16 jaar te starten. Gemeente
Zandvoort, Pluspunt Zandvoort en de politie steunen dit initiatief; niettemin blijkt het
lastig een geschikte locatie te vinden voor dit doel die voor alle betrokkenen
aanvaardbaar is.
Bibliotheek
De jeugd bezoekt steeds minder de bibliotheek. Zandvoort wil de komende jaren het
bibliotheekbezoek van jongeren stimuleren. Bibliotheek Duinrand heeft begin 2009
een 4 you! plein geopend in Zandvoort. Dit is een plek in de bibliotheek waar
boeken per thema zijn geselecteerd, speciaal voor jongeren die moeite hebben met
lezen. Verder zal de bibliotheek de contacten met het onderwijs de komende jaren
aanhalen, zodat de kinderen van de basisscholen met de klas de bibliotheek
bezoeken en zo worden gestimuleerd om te lezen.
In de nieuw te bouwen brede school in de Louis Davidscarre worden zowel twee
basisscholen als de openbare bibliotheek gehuisvest. Het is de bedoeling dat in
2011 brede school bibliotheken worden opgezet voor zowel de basisscholen in
Zandvoort Noord als de basisscholen in het centrum. In een brede school
bibliotheek dragen kinderen zelf zorg voor het uitlenen en inleveren van de
bibliotheekboeken. Alle kinderen van de deelnemende school zijn automatisch lid
van de bredeschool bibliotheek en tijdens lestijd worden klassikaal boeken
ingeleverd en geleend. Deze ontwikkeling heeft een drieledig doel: Kinderen
vertrouwd maken met lezen in de vrije tijd, kinderen stimuleren op latere leeftijd lid
te blijven van de bibliotheek en als hulpmiddel bij het bestrijden van taalachterstand.
Activiteiten voor kinderen minima
Zandvoort heeft in 2008 het convenant ‘Kinderen doen mee!” ondertekend. In dit
convenant staat dat in 2011 het aantal kinderen dat om financiële redenen niet
maatschappelijk participeert met de helft is afgenomen. Onderstaande regelingen
dragen bij aan het activeren van kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen.
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Jeugdsportfonds
In Zandvoort Noord zijn alle verenigingen gehuisvest maar daar zijn relatief weinig
jongeren lid van een vereniging. Dit kan te maken hebben met lage inkomens. In
Noord wonen veel kinderen in een gezin met een relatief laag besteedbaar inkomen.
In de Nota Bijzondere bijstand en minimabeleid 2008 is vastgesteld dat kinderen
voor sport- of cultuurparticipatie €100,- tegemoetkoming per jaar van de gemeente
kunnen krijgen.
Begin 2009 is een provinciaal jeugdsportfonds opgericht. Kinderen kunnen hier door
intermediairs worden aangemeld en krijgen dan een vergoeding voor lidmaatschap
die rechtstreeks aan de vereniging wordt uitbetaalt. Ook sportkleding kan vergoed
worden, tezamen tot een maximum van € 250,- per kind per jaar. Vanaf 1 januari
2009 zal de provincie via een zogenaamde stimuleringssubsidie de bijdrage van de
gemeente verdubbelen. Hier zit wel een maximum aan van € 10.000,-.
De huidige regeling uit de Nota Bijzondere bijstand en minimabeleid zal worden
omgezet naar deelname aan het jeugdsportfonds.
Jeugdcultuurfonds
Naast het jeugdsportfonds bestaat ook een landelijk jeugdcultuurfonds. Dit fonds
werkt volgens dezelfde formule als het jeugdsportfonds en is bedoeld om kinderen
uit minder bedeelde gezinnen te stimuleren tot deelname aan culturele activiteiten.
De Provincie Noord-Holland is momenteel bezig met de oprichting van een
provinciaal jeugdcultuurfonds. Zodra de mogelijkheid bestaat zal gemeente
Zandvoort aansluiten bij het provinciaal jeugdcultuurfonds.
Het jeugdcultuurfonds kent dezelfde financiële constructie als het jeugdsportfonds.
Daarnaast organiseert Stichting Pluspunt jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen
uit een gezin met een minimuminkomen of kinderen die thuis een probleemsituatie
hebben en niet op vakantie kunnen.
Vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage
In 2009 wordt de nieuwe vrijwilligersnota geschreven. Een van de aandachtspunten
van deze nota is de instroom van jonge vrijwilligers.
Daarnaast zijn de leerlingen van het voortgezet onderwijs vanaf 2011 verplicht om
72 uur maatschappelijke stage te lopen. Op het Gertenbach College is een aantal
leerlingen reeds gestart met hun maatschappelijke stage. Door de maatschappelijke
stages krijgen de leerlingen onder andere inzicht in het belang van vrijwilligerswerk
voor de samenleving. Een doel is dat leerlingen worden gestimuleerd om
vrijwilligerswerk te gaan doen.
Gemeente Zandvoort krijgt middelen om de maatschappelijke stages te
ondersteunen. In de vrijwilligersnota wordt dit onderdeel verder uitgewerkt.
Jeugdcriminaliteit
Zandvoortse jongeren komen gemiddeld vaker met een delict voor de rechter en
dragen vaker een wapen dan jongeren in de regio. Dit komt door de
badplaatscultuur en het politiebeleid waar bij een strafbaar feit onmiddellijk
procesverbaal wordt opgemaakt.
In Zandvoort zijn drie wijkagenten actief. De problemen in de wijken met jongeren
zijn goed beheersbaar. Ook de gemelde overlast is niet buitensporig.
Jeugdcriminaliteit kan niet worden verklaard door één enkele factor. De invloed van
leeftijdsgenoten op jongeren is groot. En juist rond crimineel gedrag is de druk om
mee te doen hoog. Binnen een groep is het voor jongeren moeilijk om een eigen
keuze te maken. Ook de normen en waarden van een jongere is bepalend voor de
gedragskeuze die hij maakt.
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Halt Kennemerland
Halt Kennemerland biedt voorlichting op scholen over onder andere groepsdruk en
normen en waarden. Op initiatief van het Ministerie van Justitie heeft er een
herstructurering rond Halt plaatsgevonden en is Halt Kennemerland sinds 2008 een
nieuwe stichting.
De activiteiten die Halt Kennemerland verricht voor de gemeente zijn voorlichting en
deelname aan netwerken, daarnaast verzorgt Halt werk- en leerstraffen. De helft
van de jongeren die met de politie in aanraking komt gaat naar Halt voor een werkof leerstraf.
Gemeente Zandvoort heeft sinds 2008 een overeenkomst met Halt. Jaarlijks zal een
nieuwe overeenkomst met Halt Kennemerland gesloten worden voor voorlichting en
deelname aan netwerken. De werk- en leerstraffen van Halt worden gefinancierd
door het Ministerie van Justitie.
Huisvesting
Gemeente Zandvoort wil de positie van jongeren en jonge starters op de
woningmarkt verbeteren. Zo verstrekt de gemeente sinds 2009 startersleningen.
Dat zijn leningen die aanvullend worden gegeven aan Zandvoorters tot 30 jaar met
een beperkt inkomen, bovenop de hypothecaire lening bij de bank. Zonder die
lening zou verwerving van de woning niet mogelijk zijn.
Participatie
In 2008 is in Zandvoort een jeugdraad opgericht. Daarnaast is een jongerenraad in
ontwikkeling. Via deze raden participeert de Zandvoortse jeugd in de politiek. Begin
2009 is op initiatief van de jeugdraad een frisfeest georganiseerd in Zandvoort.
Verder wordt de jeugd ook betrokken bij verschillende initiatieven, zoals de
skatebaan, de voetbalkooi en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook deze nota is
aan de jeugd voorgelegd tijdens een bijeenkomst. Van de reacties van de jongeren
is een filmpje gemaakt.
Participatie van de jeugd is erg belangrijk, ook bij het ontwikkelen van activiteiten is
het cruciaal om jongeren te betrekken.

Jongeren maken een belangrijk onderdeel uit van de samenleving en
verdienen een plaats. Er moeten dan ook voldoende voorzieningen voor
jongeren aanwezig zijn. De jongerenwerker zal samen met de jeugd
vraaggerichte activiteiten opzetten. Binnen het jeugdwerk zal meer aandacht
komen voor de doelgroep 12-16.
De speelvoorzieningen in Zandvoort zullen worden geëvalueerd en het
speeltuinbeleid zal worden herijkt. Kinderen uit een gezin met
een minimuminkomen moeten mee kunnen doen en gebruik kunnen maken
van voorzieningen. Voor deze groep wordt aansluiting gezocht op het
jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds, waarbij de huidige regeling uit de Nota
Bijzondere bijstand en minimabeleid wordt omgezet. Daarnaast wordt het
bibliotheekbezoek bevorderd via het onderwijs. De huidige inzet op
participatie van de jeugd wordt gecontinueerd.
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BIJLAGE I
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BIJLAGE II

Overzicht activiteiten Overgewicht Zuid-Kennemerland
Gemeente
Haarlem
Zandvoort
Heemstede
Bloemendaal

Project
Beter (Zw)eten

Haarlem
Heemstede
Zandvoort

Fit Food & Fun

Haarlem
Zandvoort

Real Fit

Zandvoort

Alle Leerlingen
Actief

Haarlem
Heemstede
Zandvoort

Training
Beweegplezier
vanaf 4
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Inhoud
Preventie overgewicht:
- signalering en
begeleiding van
overgewicht of verwijzing
(naar groepscursus of
diëtist);
- lessen over voeding en
beweging voor kinderen;
- voorlichting en informatie
voor ouders over voeding,
beweging, overgewicht;
- een gezond en actief
schoolbeleid omtrent
voeding en beweging
Cursus voor kinderen met
overgewicht. Een
programma van 10 weken
dat bestaat uit: Bewegen,
voedingsbegeleiding en
begeleiding van ouders.
Cursus voor jongeren met
overgewicht. Een
programma van 12 weken
dat bestaat uit: Bewegen,
voedingsbegeleiding,
coaching voor het aanleren
en volhouden van een
gezonde leefstijl en
begeleiding van ouders.

Preventie en aanpak van
bewegingsarmoede en
overgewicht bij VMBOleerlingen. Aan de hand
van motivatiegesprekken
worden leerlingen
doorverwezen naar
sportactiviteiten die
aansluiten bij hun wensen
en behoeften.
Preventie
bewegingsarmoede en
overgewicht. Cursus
spelen en bewegen voor
leiding in de tussen- en
naschoolse opvang en
leraren in het
basisonderwijs.

Doelgroep
Basisschool/
groep 5

Partners
GGD
Kennemerland,
Zorgbalans/ Viva
zorggroep,
scholen
Sportservice
Noord-Holland,
Sportservice
HeemstedeZandvoort,
Sportsupport.

Kinderen
met
overgewicht
van 8 t/m 12
jaar.

Zorgbalans/ Viva
zorggroep, GGD
Kennemerland,
Scholen
Sportservice
Noord-Holland.
GGD
Kennemerland,
Zorgbalans/ Viva
zorggroep,
scholen
Sportservice
Noord-Holland,
Sportservice
HeemstedeZandvoort,
Sportsupport,
fitnesscentra.
Sportservice
Noord-Holland,
Sportservice
HeemstedeZandvoort, GGD
Kennemerland,
Wim Gertenbach
college,
sportaanbieders

Jongeren
van 13 t/m
18 jaar met
overgewicht.

VMBO
leerlingen

Kinderen
van 4 t/m 12

Sportservice
Noord-Holland
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BIJLAGE III

Memo jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg
Aanwezige voorzieningen voor Jeugdhulpverlening in Zandvoort
Regionaal Netwerk jeugdhulpverlening 12+
Gemeente Zandvoort participeert in het regionaal netwerk jeugdhulpverlening voor
kinderen van 12 – 18 jaar (netwerk 12+). Dit is een samenwerkingsverband tussen
de gemeenten Heemstede en Zandvoort. De coördinatie ligt bij de Stichting Casca,
het sociaal cultureelwerk van de gemeente Heemstede. In het netwerk 12+ zitten
vertegenwoordigers van onder meer de (jeugd)politie, bureau Halt, het sociaal
cultureelwerk, de Brijder Verslavingszorg, de GGD en de diverse scholen. Het
samenwerkingsverband tracht via individuele trajectbegeleiding kinderen die
(dreigen) in sociale en/of emotionele problemen te raken snel en zo licht mogelijke
hulpverlening te bieden. Het aanbod aan kinderen (signalen) wordt verstrekt door
één van de deelnemers die niet in staat is zelfstandig de kwestie op te lossen cq
behoefte heeft aan een multidisciplinair advies. Het netwerk brengt vervolgens een
advies uit of verwijst door. Daar er diverse relevante instellingen in het netwerk
zitten, kunnen snel zaken worden gedaan. Van elk signaal wordt een dossier
aangelegd dat, als daar aanleiding toe bestaat, iedere vergadering wordt besproken.
Aan nazorg wordt aandacht besteed door een cliëntvolgsysteem. Zo wordt
desbetreffende jongere in de gaten gehouden zodat hij/zij niet weer in de problemen
komt en worden ouders, school en hulpinstanties op de hoogte gehouden van de
voortgang. Naast de signaal-, klankbord- en adviesfunctie fungeert het netwerk 12 +
ook als raadgever voor de deelnemende gemeenten. Zo worden deze gewezen op
verbeterpunten in de hulpverlening aan jongeren.
Mobiel Team
Op de Zandvoortse basisscholen is een Mobiel Team actief, bestaande uit een
maatschappelijk werkende en een jeugdverpleegkundige. Het Mobiel Team moet
snel de vroegtijdig gesignaleerde problemen van leerlingen van basisscholen
indiceren. Het fungeert als vangnet voor mensen met persoonlijke en sociale
problemen. Het is kortdurende hulpverlening gericht op het wegnemen van
belemmeringen voor zelfredzaamheid. De problematiek van cliënten kan materieel,
relationeel of psychisch/sociaal zijn.
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Hoofddoel van Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid is de verbetering van de
leerprestaties en de schoolloopbanen van kinderen en jongeren met een dreigende
achterstand in de ontwikkeling. De doelen zijn:
- de ondersteuning van de schoolloopbaan;
- de bestrijding van voortijdig schoolverlaten;
- de beheersing van de Nederlandse taal.
Voor- en Vroegschoolse educatie
Voor- en Vroegschoolse Educatie wil kinderen met een verhoogd risico op een
leerachterstand bereiken en optimale ontwikkelingskansen bieden, met als doel het
voorkomen en verminderen van leerachterstanden. Hiervoor heeft het Ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan de gemeenten middelen beschikbaar gesteld
voor de perioden 2001-2006 en 2006-2010. Op 4 scholen en 4 peuterspeelzalen
wordt VVE aangeboden, namelijk:
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1. de Duinroos en de peuterspeelzaal ’t Stekkie;
2. de Nicolaasschool en de peuterspeelzaal ’t Opstapje,
3. de Beatrixschool en peuterspeelzaal De Duinpiepers en
4. de Hannie Schaft school met haar peuterspeelzaal.
De keuze voor deze scholen is gemaakt op basis van leerling-gewichten. Leerlinggewichten zijn een aanduiding voor risico op achterstanden als gevolg van de
sociaal-economische situatie van de kinderen en hun ouders.
Bureau Jeugdzorg
Jeugdzorg richt zich op individuele jongeren met problemen. Jeugdzorg omvat een
breed scala aan gespecialiseerde voorzieningen voor kinderen en ouders met
opgroei- en opvoedingsproblemen. De regie voor de jeugdzorg ligt bij de provincie,
maar de gemeenten en de provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
aansluiting van jeugdbeleid en jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort
voor de lokale en regionale jeugdhulpverlening. Het moet een één-loket worden
waar jongeren met problemen terechtkunnen. Als het om lichte problematiek gaat,
moeten ze daar direct hulp kunnen krijgen. Zijn de problemen ernstiger dan moet er
naar deskundigen worden doorverwezen. In de Bureaus Jeugdzorg moeten de
jeugd-ggz, de jeugdhulpverlening en de Advies- en Meldpunt kindermishandeling
nauw met elkaar samenwerken.
Aanwezige voorzieningen voor Jeugdgezondheidszorg in Zandvoort
Het doel van de jeugdgezondheidszorg is het bevorderen, beschermen en
beveiligen van de gezondheid en lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van
jeugdigen. De jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen (consultatiebureau), wordt
in de gemeente Zandvoort uitgevoerd door de Thuiszorg Zuid-Kennemerland. De
gezondheidszorg voor 4 tot 19 jarigen wordt uitgevoerd door de GGD.
Daarnaast financiert de gemeente preventieve logopedie op de basisscholen.
De jeugdgezondheidszorg voor 0 –19 jarigen heeft als belangrijkste functie om
vroegtijdig problemen in de ontwikkeling van jeugdigen te signaleren.
Huisarts
In de gemeente zijn 6 huisartsen werkzaam. De huisartsen verzorgen de eerstelijns
curatieve zorg en vormen de eerste post waar burgers zich toe wenden wanneer zij
problemen hebben met de gezondheid. Wanneer de huisarts de patiënten
onvoldoende kan helpen, verwijst hij door naar de tweedelijnszorg, zoals specialist
of RIAGG. Huisartsen kunnen vroegtijdig problemen in de ontwikkeling van
jeugdigen signaleren.
Openbare orde en veiligheid
Het algemeen welzijnsbeleid en het jeugdbeleid draagt in wezen
veiligheidsaspecten in zich. Het zorgt voor de voorwaarden waaronder de jeugd zich
kan ontplooien tot zelfredzame burgers.
De gemeente is actief met de volgende veiligheidsprojecten.
1. Veiligheid In en Om Scholen (VIOS), waarbij een convenant is gesloten met
de middelbare scholen. De politie bezoekt de scholen samen met een
medewerker van bureau Halt, soms vergezelt van een gast zoals een exgedetineerde. In Zandvoort gaat de wijkagent maandelijks langs bij de
veiligheidscoördinatrice van het Gertenbach College om de
veiligheidssituatie te bespreken. Tussendoor kan dit ook plaatsvinden in het
geval van incidenten of andersoortige veiligheidszaken.
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2. Veilig Uitgaan. De gemeente sloot in juni 2002 met een aantal grote
uitgaansgelegenheden een convenant om het gezellig en veilig uitgaan te
behouden en de gesignaleerde overlast te stoppen. Drie maal per jaar vindt
overleg plaats met de Koninklijke Horeca NL, gemeente, politie en
individuele horecaondernemers.
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