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jeugdbeleid in de gemeente Gilze en Rijen
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LEESWIJZER
Deze nota is een kadernota. Hierin worden slechts de kaders geschetst voor het totale jeugdbeleid van
de gemeente Gilze en Rijen. Uitwerking van deelgebieden zal via afzonderlijke notities plaatsvinden.
De tekst van de nota vindt u op de rechterpagina. Op de linkerpagina treft u kengetallen met
betrekking tot jeugd aan. Tevens wordt op enkele linkerpagina’s de tekst van de rechterpagina
verduidelijkt. Ook is op de linkerpagina ruimte gereserveerd voor enkele aardige wetenswaardigheden
over de jeugd in de gemeente Gilze en Rijen.
Voor de afkortingen wordt verwezen naar bijlage V.

1.

INLEIDING

Het overgrote deel van de jeugd groeit zonder grote problemen op. De voorwaarden voor een gezonde
ontwikkeling zijn in Nederland gunstig. De eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden van
kinderen ligt bij de ouders, die daarop als eerste aanspreekbaar zijn. De basisvoorzieningen voor
jeugd, zoals consultatiebureaus en scholen, ondersteunen hen bij de opvoeding. Door deze
basisvoorzieningen worden de ontwikkelingskansen van alle jeugdigen vergroot. Als ouders er zelf
niet meer uitkomen, er sprake is van problematisch gedrag van jeugdigen of een voortdurend
gespannen relatie tussen ouders en kinderen, dan is snelle, effectieve ondersteuning geboden om te
voorkomen dat problemen zich verergeren of zelfs escaleren. Dit geldt in het bijzonder in situaties
waar direct duidelijk is dat de jeugdige in zijn ontwikkeling bedreigd wordt en de bescherming van de
jeugdige hoogste prioriteit heeft. Dan moet in het belang van het kind direct ingrijpen mogelijk zijn.
Het is dus niet alleen zaak problemen tijdig te signaleren, maar ook om er slagvaardig en adequaat op
te reageren. Uitval en de noodzaak van kostbaarder en langdurig ingrijpen later kan daarmee worden
voorkomen.
In het preventieve beleid hebben de gemeenten de primaire verantwoordelijkheid. De gemeenten
hebben hiertoe vijf functies toebedeeld gekregen (informatie en advies, signalering, toegang tot het
(gemeentelijke) hulpaanbod, licht pedagogische hulpverlening en coördinatie van zorg op lokaal
niveau).
Naast bovengenoemde wettelijke taken heeft de gemeente Gilze en Rijen in het collegeprogramma
2006-2010 aangegeven dat het welzijn voor jeugd centraal staat.
In deze kadernota jeugd wordt aangegeven op welke wijze de gemeente Gilze en Rijen hieraan vorm
wil geven. Belangrijk is dat wordt uitgegaan van de kansen voor jeugd in plaats van het richten op
beperkingen.
Het beleidsterrein jeugd is veelomvattend en een groot aantal items dat speelt op dit terrein staat de
laatste tijd erg in de actualiteit, zowel landelijk als in de gemeente Gilze en Rijen. Landelijk staan
onder andere de onderwerpen preventief jeugdbeleid, voortijdig schoolverlaten en
onderwijsachterstandenbeleid in de picture. Lokaal spelen daarnaast nog zaken als de ontwikkeling
van een jongerencentrum en sportstimulering voor de jeugd. Al deze onderwerpen zijn niet uit te
werken in één nota. Daarom zal deze nota slechts de kaders schetsen. In de nota worden de visie,
ambitie en de daarvan afgeleide doelen aangegeven. Beschreven wordt: wat doen we al, actuele
ontwikkelingen, wat moeten we nog doen en hoe gaan we dit doen.
De beleidsonderwerpen zijn in afzonderlijke notities uitgewerkt of zullen in afzonderlijke notities
worden uitgewerkt in de komende jaren.
De discussienotitie jeugdbeleid is besproken met de commissie Samenleving, de jongeren, de
jeugdgemeenteraad, het platform jeugdbeleid, het jongerenoverleg en het platform onderwijs. De
uitkomsten van deze inspraak kunt u lezen in de bijlagen.
Bij de uitwerking van de diverse deelterreinen zullen ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld
ouderraden scholen, jeugdafdelingen sportverenigingen, scouting etc., betrokken worden.
Het doel van deze kadernota is het creëren van samenhang en samenwerking op lokaal niveau voor
alle beleidsterreinen die betrekking hebben op jeugdigen van 0 tot 23 jaar. De diverse beleidsterreinen
zijn niet op zichzelf staand, maar werden in het verleden wel zo benaderd. Bedoeling is dat in 2009
een samenhangend jeugdbeleid tot stand is gekomen, waarbij gesteld kan worden dat het heeft
bijgedragen aan het welzijn van alle jeugdigen in de gemeente Gilze en Rijen.
Belangrijk is dat jeugd weer op de agenda staat. De jeugd heeft immers de toekomst.
De missie die centraal zal staan is:
“het scheppen van voorwaarden voor persoonlijke groei en welbevinden voor alle jongeren van 0 tot
23 jaar, waarbij zij zich kunnen ontwikkelen tot participerende burgers”.
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Bevolkingsopbouw 0 tot en met 22 jaar per kerkdorp (per 1-1-2007)
Kerkdorp
Rijen
Gilze
Molenschot
Hulten
Totaal

0 t/m 3
809
309
49
15
1.182

4 t/m 11
1.636
744
150
39
2.569

12 t/m 22
2.154
1.009
130
47
3.340

Totaal
4.599
2.062
329
101
7.091

Overzicht basisscholen
naam

adres

plaats

Burgemeester van Mierlo
Catsstraat 2
5121 HT RIJEN
St. Jozef
Tuinstraat 15
5121 EG RIJEN
De Brakken
Burg. Sweensplein 7
5121 EM RIJEN
De Spie
Postbus 116
5120 AC RIJEN
Vijf Eiken
van Duivenvoordestraat 75
5121 VR RIJEN
De Kring
Postbus 44
5120 AA RIJEN
De Bolster
Postbus 37
5126 ZG GILZE
St. Anna
Schoolstraat 5
5124 RM MOLENSCHOT
Gerardus Majella
Gerardus Majellastraat 17
5125 NL HULTEN
De Wildschut
Postbus 119
5126 ZJ GILZE
Totaal
221 kinderen bezoeken het speciaal basis- of voortgezet onderwijs

Telgegevens
01-10-2006
147
477
408
66
119
363
307
106
60
303
2.408

Overzicht peuterspeelzalen
naan
Pinokkio
Hummeldonk
Pinkeltje
´t Hummeltje
´t Peuterbos
De Kinderboerderij
De Speeldoos
’t Vlindertje
Totaal

adres
p/a Kerkstraat 104
p/a Oude Baan 15
p/a Weth. Boemaarsstraat 16
p/a Nassaulaan 62-64
p/a Nassaulaan 62-64
p/a Gagelrijs 27
Dongenseweg 48
Postbus 116

plaats
5126 GD
5125 NG
5124 NP
5121 BC
5121 BC
5121 NB
5121 PD
5120 AC

GILZE
HULTEN
MOLENSCHOT
RIJEN
RIJEN
RIJEN
RIJEN
RIJEN

Aantal kinderen
94
17
17
47
34
66
64
18
297

2.

VISIE EN AMBITIE

Het beleidsterrein jeugd is veelomvattend en een groot aantal items dat speelt op dit terrein staat de
laatste tijd erg in de actualiteit, zowel landelijk als in de gemeente Gilze en Rijen. Naast de actuele
thema’s zijn er ook enkele zaken die knellen op dit terrein.
In het collegeprogramma 2006-2010 is uitgesproken dat de gemeente Gilze en Rijen de ambitie heeft
om het welzijn van de jeugd te verhogen.
We doen in de gemeente Gilze en Rijen al veel voor de jeugd, maar er ontbreekt nog een aantal
voorzieningen: de preventieve voorzieningen voor jeugdigen boven de 12 jaar zijn slechts beperkt
aanwezig en het huidige jongerencentrum past niet meer bij de nieuwe ambitie.
In deze nota wordt een nieuwe visie en ambitie beschreven. Binnen de nieuwe visie wordt op een
positieve manier geïnvesteerd in jeugd. Niet alleen bij overlast of als het kwaad al is geschied, maar op
een preventieve manier de jeugd betrekken in een vroeg stadium. Belangrijk hierbij is dat jeugdigen
een eigen plek hebben binnen deze maatschappij. Zowel fysiek in de ruimte (denk aan speelplaatsen
en jongerencentrum) als participerend binnen het beleid. De jeugdigen dienen betrokken te worden bij
alles wat er op het gebied van jeugd speelt. Door preventieve voorzieningen in het jeugdbeleid, sport
en een jeugdgezondheidsbeleid gericht op gezonde leefstijl aan te bieden kunnen jeugdigen
voorspoedig opgroeien, zodat zij als volwaardige volwassenen in onze maatschappij kunnen meedoen.
Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het kind bij de ouders. Ouders krijgen hierbij
ondersteuning van de basisvoorzieningen voor jeugd, zoals bijvoorbeeld het onderwijs,
jeugdgezondheidszorg en de peuterspeelzalen. Door deze basisvoorzieningen worden de
ontwikkelingskansen van alle jeugdigen vergroot. Als ouders er zelf niet meer uitkomen, er sprake is
van problematisch gedrag van jeugdigen of een voortdurend gespannen relatie tussen ouders en
kinderen, dan is snelle en effectieve ondersteuning geboden om te voorkomen dat problemen
verergeren of zelfs escaleren. Tijdig problemen signaleren is belangrijk, maar nog belangrijker is om
er slagvaardig en adequaat op te reageren. Uitval op school en de noodzaak van kostbaarder en
langdurig ingrijpen later kan daarmee worden voorkomen.
Kortom, we moeten geloven in de kansen voor jongeren, we moeten meer met ze gaan communiceren
en ze laten participeren als het gaat om jeugdbeleid. Voor een goed jeugdbeleid zullen we hiervoor de
goede instrumenten behouden, verder versterken en integreren in het nieuwe beleid en juist aanvullen
wat nog ontbreekt. Het jeugdbeleid moet vooral beleid zijn voor jeugdigen en uitgevoerd dóór
jeugdigen voor zover dit van toepassing is (bijvoorbeeld binnen een jongerencentrum).
Daarom hebben wij de ambitie om er voor zorgen dat de jeugd een goede start krijgt door een goed
jeugdbeleid door:
jeugdigen een eigen plek te geven in onze gemeente;
te investeren in jeugd en niet alleen te reageren op overlast;
jeugdigen tot een verbeterde leefstijl inclusief meer sport te bewegen;
de preventieve voorzieningen in het kader van jeugdbeleid op orde te maken;
jeugdigen te betrekken bij alle zaken die jeugdigen aangaan.
Onze ambitie kunnen wij niet alleen realiseren. Een belangrijke rol is daarbij ook weggelegd voor alle
verenigingen waarin vele vrijwilligers actief zijn met jeugd zoals sportverenigingen, scouting,
enzovoort. Wij zullen deze verenigingen hierin blijven ondersteunen.
De visie op jeugd kan daarom als volgt worden geformuleerd:
“het scheppen van voorwaarden voor persoonlijke groei en welbevinden voor alle jeugdigen van 0 tot
23 jaar, waarbij zij zich kunnen ontwikkelen tot participerende burgers”.
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3.

DOELSTELLINGEN

Vanuit deze visie en ambitie willen we komen tot de formulering van een aantal meetbare
doelstellingen. Voor enkele doelstellingen geldt dat de realisatie ervan ook afhankelijk is van niet door
de gemeente te beïnvloeden factoren. Desondanks hebben we ervoor gekozen om ook voor dit soort
doelstellingen een concreet beoogd resultaat af te leggen. Bij de evaluatie zal hiermee derhalve
rekening gehouden dienen te worden. De navolgende doelstellingen willen we in de komende vier jaar
graag realiseren. Daarbij geldt dat een aantal doelstellingen in een deelnota nader geconcretiseerd zal
worden.
1. Communicatie met en de participatie door jeugdigen als het gaat om gemeentebeleid is een
vereiste. In 2008 moet een communicatieplan gereed zijn en moet ook de participatie vorm hebben
gekregen. Concreet moet er onder andere een jongerenparticipatiegroep actief zijn en moet een
interactieve jeugdwebsite operationeel zijn.
2. Preventieve voorzieningen voor jeugdigen, met name waar het gaat om 12+- jongeren zijn niet op
orde. Het doel is om jeugdigen volwaardig te laten opgroeien en hiervoor de noodzakelijke
voorzieningen te organiseren.
3. Overmatig drugs- en alcoholgebruik bij jongeren in de gemeente terugdringen met 25% ten
opzichte van het niveau van 2004.
4. Het aantal sportende jeugdigen moet 10% verhogen ten opzichte van het niveau 2004.
5. Een centrale plek waar jongeren vanaf 11 jaar elkaar kunnen ontmoeten realiseren.
6. Zoveel mogelijk jongeren dienen met een startkwalificatie de school te verlaten. We streven
daarbij naar het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters met 50%.

4.

WAT DOEN WE AL?

In deze nota worden de onderwerpen over jeugd in een vijftal beleidsterreinen geordend:
opvang, educatie en werk;
opvoeding en bescherming;
gezondheidszorg;
veiligheid;
vrije tijd.
Op de linkerpagina staat schematisch weergegeven wat de gemeente Gilze en Rijen per beleidsterrein
doet. Omdat in de gemeente Gilze en Rijen sprake is van twee wethouders (jeugd en onderwijs), die
zich op het terrein van jeugd begeven, is tevens aangegeven of het beleidsterrein behoort tot onderwijs
of jeugd. Daarnaast is aangegeven in welk adviesorgaan de beleidsterreinen worden besproken.
Uit het schema blijkt dat de gemeente Gilze en Rijen veel op het gebied van jeugd heeft ontwikkeld.
Een aantal gebieden is echter onvoldoende ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld:
een jongerencentrum;
preventief beleid voor jongeren ouder dan 12 jaar;
inspraak en participatie van jeugdigen bij het gemeentelijke beleid;

5.
ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Het jeugdbeleid is de laatste jaren voortdurend aan verandering onderhevig. De volgende
ontwikkelingen zijn actueel:
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Prestatieveld 2 heeft betrekking op jeugd. Het prestatieveld “op preventie gerichte
ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met
opvoeden” heeft betrekking op de in een gemeente wonende jeugdigen – en in voorkomende
gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om
ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op
grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit

3

Overzicht scholen voortgezet onderwijs, welke door leerlingen uit de gemeente Gilze en Rijen
worden bezocht.
Naam
Florijn College lokatie Bisonstr
Florijn College lokatie De Vetstr
Florijn College lokatie Zomergemstr
Lucaz College
Nassau lokatie De La Reijweg
Nassau lokatie P. Krugerln
Newmancollege
Onze Lieve Vrouwen Lyceum
Prinsentuin College
Prisma College lokatie De Rotonde
Prisma College lokatie Graaf Engelbrecht
Prisma College lokatie Van Cooth
ROC Baronie College
SG breda, Unit Markenhage
SGM Breda, lokatie Het Kompas
SGM Breda, lokatie Mencia de mendoza
SGM Breda, locatie Tessenderlandt
SGM Breda, Tessenderlandt
Stedelijk gymnasium
Michael College
De Rooi Pannen
Cambreur College
ROC Midden Brabant
Francken College
Hanze College
Princentuin College
Sint Oelbertgymnasium
De Zwaaikom
ROC Baronie College
2College Cobbenhagen. Junior
2College Cobbenhagen. Senior
2College Pauluslyceum
Beatrix College
De Rooi Pannen
Josef Mavo
Koning Willem 2 College
Midden Brabant College Loc Econ. & Groen
Midden Brabant College Loc Techniek
Midden Brabant College Loc Zorg en Welzijn
Midden Brabant College Loc Frater van Gemert
Norbertus Mavo
Odulphuslyceum, St
ROC Midden Brabant
Theresia Lyceum
De Rooi Pannen

adres
Bisonstraat 3
Mgr de Vetstraat 1
Zomergemstraat 4
Parkstraat 12-14
De La Reijweg 136
Paul Krugerlaan 2
Verviersstraat 4
Paul Windhausenweg 11
Tuinzigtlaan 10
Groene woud
Ganzerik 3
Biesdonkweg 33
Terheijdenseweg 414
Postbus 3219
Heuvelstraat 52a
Postbus4806
Van Riebeecklaan 2
Rijnesteinstraat 1
Nassausingel 7
Vijverstraat 1
Tuinzigtlaan 12
Postbus 145
Pastoor Dirvenstraat 9
Postbus 506
Postbus 4078
Kruidenlaan 19
Postbus 212
Nassaustraat 10
Ridderstraat 34
Gershwinstraat 8
Brittendreef 5
Wandelboslaan 1
Ketelhavenstraat 3
Postbus 1458
Oudedijk 9
Tatraweg 80
Gershwinstraat 10
Reitse Hoevenstraat 12
Schout Backstraat 37
Reitse Hoevenstraat 20
H. van Tulderstraat 4
Noordhoekring 99
Postbus 1330
Postbus 1010
Postbus 1458

postcode
4817LH
4817JZ
4826CW
4818SJ
4818BA
4818BC
4826HT
4818TA
4812XN
4834BC
4822RK
4826KS
4826AB
4800DE
4813GB
4803EV
4818EB
4834LB
4811DE
4841AT
4812XN
5100AC
5104BB
4902AE
4900CB
4907AA
4900AE
4902NA
4802AB
5012AR
5012AE
5042PA
5045NG
5004BL
5038VM
5022DS
5012AR
5042EH
5037MJ
5042EH
5046NC
5038GC
5004BH
5004BA
5004BL

woonplaats
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Dongen
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg

-

-

-

-

-

beleidsterrein geldt als aanvulling op in andere wetgeving, zoals de Wcpv en de Leerplichtwet,
vastgelegde taken.
Het ligt voor de hand om bij dit prestatieveld aansluiting te zoeken bij de door VNG, IPO,
Rijk en MO-groep overeengekomen 5 functies van het preventief jeugdbeleid die er op lokaal
niveau tenminste moeten zijn. Het betreft de volgende 5 functies:
• signalering: de coördinatie tussen signalerende instanties
• toeleiding tot het hulpaanbod: heeft betrekking op het totale lokale en regionale
hulpaanbod, zoals vroeg- en voorschoolse educatie, onderwijsachterstands- en HALTvoorzieningen.
• pedagogische hulp: hierbij gaat het om het bieden van opvoedingsondersteuning aan
ouders en gezinnen waar problemen zijn of dreigen te ontstaan, en om
schoolmaatschappelijk werk.
• Coördinatie van zorg: dit betreft het afstemmen en zo mogelijk bundelen van zorg in het
geval dat meerdere hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige of gezin te ondersteunen.
De ontwikkeling van instrumenten voor dit prestatieveld vindt niet plaats binnen de
Wmo, maar binnen lopende trajecten op het gebied van het jeugdbeleid.
Operatie Jong
Operatie Jong is een samenwerkingsverband van zeven ministeries die zich maar één doel
hebben gesteld: een sterk en resultaatgericht jeugdbeleid. Gedurende de periode 2004-2006
hebben in diverse gemeenten pilots gedraaid om dit te bewerkstelligen. Vanuit deze pilots
heeft Operatie Jong een aantal conclusies getrokken, die aan het kabinet zijn aangeboden
onder de naam “koersen op het kind deel I en II”. Een aantal van deze conclusies kunnen ook
door de gemeente Gilze en Rijen worden overgenomen. Deze conclusies staan in paragraaf 8.1
Voorwaarden voor een efficiënt en effectief jeugdbeleid.
Diversiteit in het jeugdbeleid
Een derde advies vanuit Operatie Jong is gericht op allochtone jongeren. Het jeugdbeleid moet
aan deze jongeren kansen bieden om hun talenten maximaal te ontwikkelen.
Aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg
In het preventieve jeugdbeleid hebben de gemeenten de primaire verantwoordelijkheid. De
gemeenten hebben hiertoe vijf functies toebedeeld gekregen (informatie en advies, signalering,
toegang tot het (gemeentelijke) hulpaanbod, licht pedagogische hulpverlening en coördinatie
van zorg op lokaal niveau). De provincies zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg op grond
van de Wet op de Jeugdzorg en de zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de AWBZgefinancierde zorg. Voor een goede werking van het hele jeugdstelsel moeten alle onderdelen
goed functioneren en goed op elkaar aansluiten.
Op dit moment is de jeugdzorg dichtgeslibt, mede door onderbezetting en wachtlijsten. De
druk op de preventieve jeugdzorg neemt daardoor toe. Immers, er is onvoldoende
doorstroming. Bureau Jeugdzorg is verantwoordelijk voor de indicatie naar jeugdzorg, maar
heeft ook te maken met wachtlijsten. In de directe toekomst is het zeer belangrijk dat de keten
goed wordt geregeld. Hiervoor zijn afspraken met de provincie en Bureau Jeugdzorg
noodzakelijk. Op 5 april 2007 is het convenant “aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg
getekend door de Midden-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant.
Centrum voor jeugd en gezin.
De centra voor jeugd en gezin zijn volop in ontwikkeling. Begin 2008 zal de gemeente Gilze
en Rijen een standpunt innemen met betrekking tot de ontwikkeling van een dergelijk
centrum.
Elektronisch kinddossier
Doel is om alle gegevens vanuit de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0 tot 19 jaar in
één elektronisch dossier samen te brengen, zodat alle instanties over dezelfde informatie
beschikken.
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6.
WAT MOET NOG ONTWIKKELD WORDEN?
In hoofdstuk 3 over de doelstellingen staat reeds vermeld wat de speerpunten voor de komende jaren
zullen zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die ontwikkeld moeten worden.
In bijlage II staat schematisch weergegeven welke items op het jeugdterrein nog moeten worden
ontwikkeld en wanneer dit zal gebeuren. De bijlage is niet statisch, maar kan worden aangevuld als
middels wetgeving of actualiteit blijkt dat er een noodzaak is.
Voorstel:
De genoemde items op bijlage II nadere uitwerken binnen de genoemde termijnen.

7.
HOE GAAN WE HET DOEN
In deze nota zijn slechts de kaders voor het jeugdbeleid geschetst. De genoemde doelstellingen en
andere beleidsitems zullen in afzonderlijke nota’s en notities worden uitgewerkt.
Jaarlijks zal een werkplan met betrekking tot deze kadernota worden opgesteld, waar in wordt
aangegeven welke zaken zullen worden uitgewerkt en op welke wijze.

8.
RANDVOORWAARDEN
De ontwikkeling van een breed terrein als jeugd kan niet zonder een aantal randvoorwaarden.
In de volgende paragrafen komen deze aan de orde.

8.1

VOORWAARDEN VOOR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF JEUGDBELEID

Voorwaarden voor een efficiënt en effectief jeugdbeleid zijn:
Bundeling van taken;
Zorg voor zo weinig mogelijk versnippering. Versnippering staat toegankelijkheid en
transparantie van voorzieningen in de weg. Voorzieningen moeten in de nabije omgeving
van jeugdigen en hun ouders beschikbaar zijn.
Vereenvoudigd aansturen jeugdbeleid;
Dit is vooral een taak van de overheid om te zorgen dat verantwoordelijkheden bij minder
overheden en departementen komen te liggen. Op gemeentelijk niveau kan dit
bijvoorbeeld inhouden dat er één verantwoordelijk wethouder is voor alle jeugdzaken.
Instrumenten afgestemd op resultaatsturing;
Er dient een format te worden ontwikkeld waardoor de effectiviteit van de ingezet
instrumenten meetbaar is. Dit instrument mag echter niet bureaucratisch zijn.
Optimale besteding van de financiële middelen;
Laat geen middelen verloren gaan door bureaucratische regels, registratie of
verantwoording.
Eenduidige verantwoording;
Laat alle instellingen op eenzelfde wijze verantwoording van de ingezette middelen en
instrumenten afleggen.
Heldere monitoring; bepaal vooraf de voorwaarden.
Centraal moet staan in de afzonderlijke notities:
o integraal beleid;
o voortdurende samenwerking op de terreinen van jeugd;
o overleg- en beslismomenten;
o participatiemogelijkheden jeugd;
o hoe de inspraak met de doelgroep heeft plaatsgevonden;
o hoe het beleid gecommuniceerd gaat worden met de doelgroep.
Kortom in elke notitie zullen de verbanden met andere notities en de kadernota moeten
worden aangegeven.
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OVERLEGSTRUCTUUR GEMEENTE – JEUGD/ONDERWIJSVELD

Beleidsgroep jeugd en onderwijs

Platform onderwijs

Taakgroep
VVE

Taakgroep
Onderwijsbe
geleiding

Platform jeugd

Taakgroep
Brede School

Programmagroep sport /
gezondheid

Programmagroep
muziek /
cultuur

Taakgroep

8.2.

ADVISERING EN BESLUITVORMING

De afgelopen jaren is er een wildgroei ontstaan in de overlegstructuren op het terrein van jeugd en
onderwijs en wordt er over dezelfde onderwerpen in diverse overleggen vergaderd. Dit is niet
wenselijk. Mede ook gezien de ontwikkelingen binnen het jeugdbeleid moet de overlegstructuur nader
worden bezien. In 2002 is de Stuurgroep Onderwijsbeleid ingesteld. Dit vloeide voort uit de nota
onderwijsbeleid 2002-2006. Onder de Stuurgroep Onderwijsbeleid (later omgedoopt in Stuurgroep
Jeugdbeleid) waren een aantal werkgroepen operationeel (werkgroep VVE, werkgroep ketenzorg,
werkgroep voorlichting allochtone ouders). Daarnaast zijn er overleggen tussen gemeente en
basisonderwijs (Platform Onderwijs, OOGO, op adhoc-basis overleg in DirectieBeraad GilzeRijen).
Verder is er een netwerk jeugdhulpverlening waarin diverse instellingen participeren.
De nieuwe structuur wordt als volgt beschreven:
Beleidsgroep jeugd en onderwijs
Deelnemers aan de beleidsgroep zijn de wethouders van onderwijs en jeugdzaken, alsmede de door de
wethouders daartoe aangewezen ambtelijke adviseurs.
• De beleidsgroep is het formeel overleg op het hoogste niveau voor het onderwerp jeugd,
onderwijs, jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg.
• De agenda wordt enerzijds bepaald door de richtlijnen die vanuit Rijk en Provincie zijn verstrekt
en anderzijds de bespreekpunten die beide partijen aandragen.
• De beleidsgroep geeft de kaders aan van waaruit de platforms werken.
• De beleidsgroep stelt het samenhangend lokale jeugd- en onderwijsbeleid vast en delegeert de
behandeling ervan naar de platforms onderwijs en jeugd.
• Op basis van aangedragen evaluatiegegevens en monitoring formuleert de beleidsgroep
aanbevelingen aan gemeente en partijen voor de bijstelling van het beleid.
• De beleidsgroep ontvangt de aanbevelingen van de platforms en ontwikkelt daarop het
gemeentelijk samenhangend beleid.
• De beleidsgroep evalueert het functioneren van de platforms onderwijs en jeugd.
• Vergaderfrequentie: 2x per jaar.
Platform Algemeen
Deelnemers zijn namens de gemeente de portefeuillehouder, alsmede de door deze portefeuillehouder
aangewezen ambtenaren; van de zijde van het veld zijn het de directeuren van alle scholen en
betrokken instellingen.
• De platforms zijn het overleg tussen gemeente en werkveld van jeugd, onderwijs, jeugdwelzijn en
jeugdgezondheidszorg dat enerzijds voeding geeft aan het formele overleg in de beleidsgroep en
anderzijds de uitwerking bespreekt van de kaders die in de beleidsgroep zijn vastgesteld.
• Doel van de platforms: advisering, inspraak, klankbord voor beleidsontwikkeling, denktank.
• In de platforms komt de uitwerking van het samenhangend lokale jeugd- en onderwijsbeleid aan
de orde.
• De platforms behandelen voorstellen van partijen voor de ontwikkeling van nieuw beleid en
geleiden die – voorzien van advies – naar de beleidsgroep.
• De platforms stellen taakgroepen in van deskundigen uit gemeente en werkveld. Deze taakgroepen
hebben een in tijd afgebakend karakter en werken op basis van een concrete opdracht die door het
platform wordt vastgesteld.
• De platforms hebben binnen de door de beleidsgroep gestelde kaders beslisverantwoordelijkheid.
Zij geven gevraagd én ongevraagd advies aan de beleidsgroep.
Platform Onderwijs
Deelnemers zijn de wethouder onderwijs, alsmede de door deze wethouder aangewezen ambtenaren
van de zijde van het veld zijn het de directeuren en bovenschoolse directies van de (basis)scholen uit
Gilze en Rijen, de locatieleider van de AZC-school Prinsenbos. Wanneer de agenda dit vereist worden
op ad hoc-basis de wethouder voor het jeugdbeleid en vertegenwoordigers van instellingen
uitgenodigd.
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•

•

In het Platform Onderwijs worden alle zaken besproken die op coördinerend niveau spelen in het
contact tussen gemeente en onderwijsveld; in het bijzonder worden alle zaken besproken die
voortvloeien uit de onderwijsnota 2007-2010 en de lokale educatieve agenda. Wanneer
onderwerpen uit deze agenda ook betrekking hebben op het samenhangend onderwijs- en
jeugdbeleid worden deze onderwerpen besproken in aanwezigheid van de betrokken niet-schoolse
partners.
Vergaderfrequentie: 3x per jaar

Platform Jeugdbeleid
Deelnemers zijn de wethouder jeugdbeleid, alsmede de door deze wethouder aangewezen ambtenaren
van de zijde van het veld zijn het de directies of de door de directie gemandateerde leidinggevenden
van de welzijns- en jeugdgezondheidsinstellingen die werkzaam zijn binnen de gemeente Gilze en
Rijen. Wanneer de agenda dit vereist worden op ad hoc-basis de wethouder onderwijs en
vertegenwoordigers van scholen uitgenodigd.
• In het Platform Jeugd worden alle zaken besproken die op coördinerend niveau spelen in het
contact tussen gemeente en welzijns- en jeugdgezondheidsveld op het terrein van het jeugdbeleid.
• Vergaderfrequentie: 4x per jaar
Taakgroepen algemeen
Deelnemers zijn zowel ambtenaren van de gemeente, medewerkers van scholen en instellingen
alsmede door de beleidsgroep aangetrokken externe deskundigen.Taakgroepen zijn werkgroepen met
een naar inhoud en tijd afgebakende opdracht, die verstrekt is door een platform.
• De opdrachten kunnen betrekking hebben op het formuleren van aanbevelingen voor het beleid,
het uitwerken van uitvoeringsplannen, het maken van evaluaties, enzovoorts.
• Elke taak wordt afgesloten met een concrete rapportage aan het platform van het resultaat.
• Na behandeling van de rapportage in het platform wordt de taakgroep opgeheven of ontvangt de
taakgroep een volgende opdracht.

8.3

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Het jeugdbeleid moet in de gemeente Gilze en Rijen duidelijker op de kaart gezet worden. Met name
het beleid voor jongeren boven de 12 jaar is sterk onder belicht gebleven. Toch mag ook
geconcludeerd worden dat er al veel voor jeugd in Gilze en Rijen is op de diverse beleidsterreinen Wat
er echter al is moet ook duidelijk zijn voor de jeugd en hun ouders. Hierin ligt een belangrijke taak.
Voorgesteld wordt om de communicatie naar jeugdigen, hun ouders en de instellingen die werken met
of voor jeugdigen te verbeteren en hiervoor de volgende instrumenten in te zetten:
Communicatieplan ontwikkelen dat past bij de leeftijd van de jeugdigen, maar tevens ook
aansprekend is voor ouders;
Eigen jeugdpagina in Weekblad Gilze en Rijen;
Ontwikkeling jeugdsite;
Uitpunt voor alle jeugdactiviteiten in de gemeente;
Deelname aan www.jeugdwijzer-brabant.nl;
Ontwikkeling én promotie voorlichtingsmateriaal over diverse onderwerpen (bijvoorbeeld
de voorschoolse periode, de basisschool, de leerplicht, jeugdgezondheidszorg in de
gemeente);
Subsidiemogelijkheden onderzoeken met betrekking tot communicatie
een bedrag van € 20.000,-- jaarlijks voor communicatie beschikbaar te stellen
Er zijn verschillende vormen van jeugdparticipatie. Er is beleidsparticipatie en maatschappelijke
participatie. Bij de eerste wordt de jeugd betrokken bij het maken van beleid. Het tijdstip en de inhoud
wordt dan meestal bepaald door de beleidsvoorbereiders. Bij de tweede vorm is de jeugd zelf actief in
de maatschappij. Jongeren organiseren bijvoorbeeld een eigen dance-party of realiseren een eigen
ontmoetingsplek. Hierbij moeten wij ons als gemeente afvragen of wij die betrokkenheid alleen
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In de begroting 2007 staan de volgende posten vermeld, die specifiek betrekking hebben op jeugd;
Programma 0: Algemeen bestuur
60002000/00010 jeugdparticipatie
€ 20.000,-Programma 1: Openbare orde en veiligheid
60140500/34000 Doe effe normaal
€ 5.000,-60140500/42400 subsidie Halt
€ 17.036,-Programma 4: Onderwijs
60420700/42400 Bijdrage bewegingsonderwijs
€ 31.063,-60442800/34440 vervoer leerlingen naar gymzaal
€ 4.935,-60442800/34721 gymmaterialen scholen
€ 12.040,-60422800/42400 huur gebruik gymzalen scholen
€ 33.418,-60480000/34442 Bijdrage onderwijsbegeleiding
€ 103.000,-60480100/00010 Bijlesproject
€ 20.000,-60480100/34700 onderwijsachterstandenbeleid (rijksgelden)
€ 262.000,-60480300/34440 leerlingenvervoer
€ 360.029,-60480400/34000 leerplicht en leerplichtadministratie
€ 5.152,-60480500/34000 Brede school
€ 53.000,-Programma 5: Cultuur en recreatie
60530350/00010 Stelpost jeugd sport budgetfinanciering
€ 15.000,-60530350/00010 stelpost sportevenement jongeren
€ 5.000,-60530360/00010 stelpost sportkennismaking/BOS-impuls
€ 25.000,-60530400/00010 stelpost pilot vakleerkracht gym
€ 50.000,-60560800/00010 stelpost exploitatie Twern/gebouw
€ 40.000,-60560800/00010 stelpost hangjongeren in beweging
€ 8.000,-60580300/00010 stelpost vervanging speeltoestellen
€ 20.000,-60580300/34324 onderhoud speel- en trapvelden
€ 37.111,-Programma 6: sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
60620000/42400 schoolmaatschappelijk werk v.o
€ 9.424,-60630100/34700 jongerenparticipatie (jeugdgemeenteraad)
€ 3.168,-60630100/34790 sociale vaardigheidstraining
€ 15.000,-60630100/34791 netwerk jeugdhulpverlening 12+
€ 15.000,-60630100/34792 netwerk jeugdhulpverlening 12€ 12.000,-60630100/42470 subsidie jongerenwerk Twern
€ 93.408,-60630100/42470 scouting Rijen
€
7.535,-60630100/42470
scouting Gilze
€
9.846,-60630100/42470 stichting kind en spel
€
2.978,-60630100/42470 werkgroep jeugdactiviteiten
€
3.613,-60630100/42470 werkgroep kindervakantiewerk
€
5.389,-60650100/34000 onderhoud gebouwen kinderopvang
€
8.080,-60650100//42430uitvoering wet kinderopvang
€ 39.390,-60650200/00010 stelpost verhuizing peuterspeelzalen
€ 48.484,-60650200/00010 stelpost verhoging budgetten speelzalen
€ 16.000,-60650200/00010 stelpost professionalisering speelzalen
€
4.633,-60650200/00010 verzekeringen psz kinderboerderij
€
610,-60650200/60020 dotatie onderhoud gebouwen psz
€
3.413,-60650200/42450 budget peuterspeelzalen
€ 121.742,-programma 7: volksgezondheid en milieu
60715300/42430 specifieke bijdrage jeugdgezondheidszorg
€ 16.322,-60715300/42440 specifieke bijdrage jeugdgezondheidszorg van rijk € 304.832,-Overzicht bestemmingsreserves 2007, specifiek gericht op jeugd
70.910204
peuterspeelzalen
€ 71.640,-Overzicht voorzieningen 2007, specifiek gericht op jeugd
70.910.704
jongerenontmoetingscentrum
(was voorziening buitenschoolse opvang) € 79.802,-70.910.709
voorziening gelden octo
€ 8.176,-De gelden voor openbaar onderwijs zijn buiten de opsomming gehouden.

waarderen voor activiteiten die wij als volwassen belangrijk vinden of dat jongeren ook met hun eigen
“ding” bezig mogen zijn.
Belangrijk als start van de participatie is dat in de eerste plaats beleid wordt ontwikkeld dat rekening
houdt met minderjarigen, bijvoorbeeld door het consulteren van jeugd of door onderzoek. De
jeugdigen met een vraag dienen concreet antwoord te krijgen en ook het beleid dient transparant te
zijn. Heldere en duidelijke voorlichting is cruciaal. Maar ook de werkvorm met jongeren is anders dan
met volwassenen. Spreek de jongeren aan op een manier die hen aanspreekt. Bijvoorbeeld door het
organiseren van een chatsessie, een eigen site, interviews met webcams, aansprekende flyers, smscommunicatie, emailverkeer. De communicatie met de jeugdigen en jongeren dient uitgewerkt te
worden in een communicatieplan dat past bij de jeugd.
In de gemeente Gilze en Rijen worden beide vormen van participatie belangrijk gevonden. Er is
inmiddels een jeugdgemeenteraad, die gevraagd én ongevraagd advies kan geven aan het college en de
Raad. De jeugdgemeenteraad bestaat uit kinderen van groep 7 en 8 van alle basisscholen van de
gemeente Gilze en Rijen.
Het streven is om in 2008 een jongerenparticipatiepanel operationeel te hebben. In dit panel zal met
name de oudere jeugd (vanaf start voortgezet onderwijs) vertegenwoordigd zijn. Een dergelijk panel is
met name voor de gemeente Gilze en Rijen belangrijk, omdat er geen scholen voor voortgezet
onderwijs zijn, waardoor de binding met de jeugdigen moeilijker verloopt. Gedacht wordt aan een
groep van maximaal 20 personen. In eerste instantie zal gestreefd worden om ten minste 2 tot 3 keer
per jaar iets te organiseren aan de hand van bepaalde actuele thema’s. Centraal staat dan: inbreng van
de jongeren, klankbord, visie op beleid, politieke bewustwording. De vorm zal uitdrukkelijk vrij
worden gelaten.
Jeugdparticipatie kost geld. Om dit gedegen vorm te geven is een budget van € 20.000,-- nodig. Dit
bedrag is inmiddels opgenomen in de begroting 2007.
Voorstel participatie:
jeugd actief betrekken door middel van beleidsparticipatie en maatschappelijke
participatie;
de jeugdgemeenteraad in stand houden;
voor de oudere jeugd een participatiegroep oprichten, waarin een afspiegeling vanuit alle
dorpen zichtbaar is.

8.4

FINANCIEEL KADER

De gelden voor jeugdbeleid zijn versnipperd. Zeven ministeries houden zich op een of andere wijze
bezig met jeugdbeleid. Daarnaast zijn er ook nog gelden beschikbaar vanuit de Provincie. En
natuurlijk heeft de gemeente ook eigen gelden opgenomen in de gemeentebegroting. Operatie Jong is
opgericht om deze versnippering tegen te gaan, niet alleen op financieel gebied, maar ook
beleidsmatig. Tot op heden heeft dit echter nog niet geleid tot een herstructurering van de
geldstromen. Een definitief besluit hierover wordt pas eind 2007 verwacht. Wel zijn er inmiddels
adviezen hieromtrent richting kabinet gegaan vanuit Operatie Jong.
Daarnaast hebben de gemeenten met de invoering van de Wet op de Jeugdzorg taken gekregen in het
kader van preventief jeugdbeleid. Deze taken zijn vanuit de provincie en Bureau Jeugdzorg
overgeheveld naar de gemeenten, echter zonder de bijbehorende gelden. Dit betekent dat deze taken
vanuit gemeentelijke gelden gefinancierd dienen te worden.
Op de pagina hiernaast wordt aangegeven welke gelden in de gemeentebegroting 2007 zijn
opgenomen voor jeugd.
Hierbij is het volgende opvallend:
Er zijn weinig gelden voor preventieve voorzieningen voor jeugdigen. Dit is te verklaren
vanuit vorenvermeld feit dat de gemeente pas per 1 januari 2005 verantwoordelijk is voor
de uitvoering van deze taken en dat het daarna nog lange tijd onduidelijk was welke taken
tot het gemeentelijke domein zouden moeten behoren. Inmiddels is ook duidelijk
geworden dat de gezinscoaching, opvoedingsondersteuning , het electronisch kinddossier
en de ontwikkeling van een centrum voor jeugd- en gezin tot het gemeentelijk domein
behoren. In afzonderlijke notities wordt hiervoor een voorstel gedaan.
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Sportverenigingen met een jeugdafdeling
naam

adres

Plaats

☎

A.V. Spiridon

Clausstraat 6

5121 XP Rijen

220253

Badmintonclub Bever

Leibeemd 156

5121 RR Rijen

225882

Badmintonclub Gilze

Geren 29

5126 CS Gilze

455223

Basketballvereniging BBF Migliore

Verre Weiden 25

5122 HA Rijen

226083

Jeugd Biljart Vereniging Effect

H.R. Holtstraat 4

5122 CT Rijen

223363

Indoor Fitness Rijen

Past. Gillisstraat 30

5121 CE Rijen

226394

Orange Health Club

Parallelweg 46

Rijen

232282

Toucan Health club

Klein Zwitserland 8

5126 TA Gilze

453197

Handboogschutterij "Vriendenkring”

Hoofdstraat 118a

5121 JH Rijen

223777

Schutters Gilde "St. Ambrosius GILZE"

Versterstraat 8

5126 BT Gilze

455983

Budo-vereniging Rijen

Judith Leijsterplein 13

5122 KG Rijen

227407

Stichting Majorettenpeloton "The Twilights"

Kard. de Jongstraat 41

5121 JN Rijen

225258

Warande Divingclub Gilze-Rijen

Langevenne Oost 15

5061DC Oisterwijk

013-5283256

Gymnastiekvereniging F.L.O.S.

Mariastraat 16

5121 JW Rijen

222056

K.I.O.S. Gymnastiek- en Jazzvereniging

Brakken 15

5126 AX Gilze

453534

Rijense Handbal Vereniging

Hoofdstraat 67

5121 JB Rijen

223314

Hengelsportvereniging Ons Genoegen

Schoorveken 41

5121 NJ Rijen

226241

Hengelsportvereniging " 't Louwke"

Nieuwstraat 168

5126 CH Gilze

452032
227233

Hengelsportvereniging "De Rietvoorn"

Nassaulaan 12

5121 BB Rijen

Hockeyclub Gilze-Rijen

Wilhelminastraat 11

5121 WR Rijen

Judovereniging Gilze

Burg. van Poppelstraat 110

5126 VG Gilze

Reddingsbrigade Moby Dick '72

Ruysdaelstraat 7

5121 WB Rijen

455719

Ponyclub Wilhelmina

Achterstraat 16

5125 ND Hulten

Scherpschuttersver. St. Joris

Dassenburcht 7

5126 XE Gilze

226020

S.V. Doublet

Hulteneindsestraat 16a

5125 NH Hulten

223638

Schutterij St. Anna

Hof 25

4854 AZ Bavel

432534

Sjoelvereniging Gilze

Merlijnshof 3

4841 HA Prinsenbeek

076-5415168

Sjoelvereniging R.S.V. Rijen

C. Huygenstraat 12

5122 KD Rijen

223628

Sjoelvereniging Geduld Overwint Alles

Nassaulaan 28

5121 BB Rijen

225079

Rekreatieve tafeltennisklup "De Batswingers"

Molenstraat 32 B

5126 DB Gilze

452906

Tafeltennisvereniging D.I.O.R.

Fagelhof 16

5121 TC Rijen

222031

Tennisclub Gilze

p/a Ridderstraat 59

5126 BG Gilze

Tennisvereniging Molenschot

Veenstraat 34

5124 ND Molenschot

412651

Tennisclub Cash

Postbus 56

5120 AB Rijen

230624

Tennisclub Rijen

Past. Gillistraat 12P

5121 CE Rijen

228099

Voetbalvereniging Gilze

Postbus 137

5126 ZJ Gilze

453228
06-27136598

Voetbalvereniging Molenschot

Sint Annastraat 17

5124 NM Molenschot

Voetbalvereniging VV Rijen

Postbus 20

5120 AA Rijen

Jeugdzaalvoetbalvereniging

Mgr. Schaepmanstraat 32

5121 TM Rijen

Volleybalclub Gilze

van Heinsbergstraat 76

5126 HN Gilze

453437

Volleybalvereniging C.S.S.

Kard. De Jongstr. 39

5121 JH Rijen

227615

Wielervereniging De Wilde Coureur

v. Heinsbergstr. 59

5126 HM Gilze

451535

Wieler Toerclub Gilze-Rijen

Strijp 34

5126 WR Gilze

452523

Wielervereniging "De Vrije Coureur"

Saksen Weimarstraat 9

5121 MD Rijen

293656

Zwemclub De Flippers

Van Slingelandthof 11

5121 TA Rijen

225364

-

9.

Er is geen geld voor de communicatie met jongeren en hun ouders. Zie hiervoor het
hoofdstuk communicatie.
Er is geen geld voor de ontwikkeling van kunst- en cultuur bij jeugdigen.
In een afzonderlijke notitie wordt hiervoor een voorstel gedaan.
Er is een grote versnippering van de gelden bestemd voor jeugd. Het is wenselijk om
begrotingstechnisch van jeugd één product te maken, met minder afzonderlijke
begrotingsposten.

EVALUATIE

De nota wordt vastgesteld voor de periode 2007-2011. Begin 2011 zal gestart worden met de
eindevaluatie. Begin 2009 zal een tussenevaluatie plaatsvinden.
Alle nota’s met betrekking tot een jeugdonderwerp hebben hun eigen evaluatiemoment.

10.

CONCLUSIE

Het jeugdbeleid is sterk in beweging. Geconcludeerd kan worden dat er in de gemeente Gilze en Rijen
al veel is op het gebied van jeugdbeleid, maar dat een aantal onderwerpen nog niet de aandacht hebben
gekregen die noodzakelijk is. Het gaat dan onder andere over:
de communicatie met jeugd;
de preventieve voorzieningen op orde brengen;
het terugdringen overmatig alcohol- en drugsgebruik;
het verhogen van het aantal sportende jeugdigen;
een eigen plek voor de jeugd;
het behalen van een startkwalificatie voor alle jeugdigen.
Deze onderwerpen zullen de komende jaren ontwikkeld worden.
Geconcludeerd kan worden dat met deze kadernota jeugdbeleid “Jeugd aan zet” een start is gemaakt
naar een samenhangend jeugdbeleid in de gemeente Gilze en Rijen.
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Bijlage I Voorzieningenmatrix gemeentelijke functies in het kader van de wet op de jeugdzorg
Functie
Informatie

Uitvoerende organisatie
Thebe, GGD, scholen, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, bibliotheken,
internet, basisscholen,
schoolmaatschappelijk werk, MEE,
Novadic-Kentron, politie, huisartsen
Gemeenten, organisaties die met jeugd te
maken hebben
Jongeren Informatie Punt
Kindertelefoon
Politie, Kentron

Politie
Bureau Jeugdzorg

Signaleren

Toegang tot het
gemeentelijke aanbod

Pedagogische hulp

Taak
Informatie en advies

Kosten
-

Sociale kaart jeugd:
www.jeugdwijzer-brabant.nl
Informatie aan jongeren
Informatie en advies aan jeugdigen
Informatie op basisscholen over
veiligheid, drugs, overlast, alcohol
en verkeer middels het project Doe
effe Normaal
Brom effe normaal
Informatie over werkwijze aan
intermediairs

Provincie betaalt het beheer van de door
K2 beheert de site
K2
provincie en gemeente Tilburg financieren
Rijk
Gratis telefoonnummer 0800-0432
ongeveer € 2.500,-- uit
Project loopt tot 1 augustus 2006
gemeentemiddelen

-

consultatiebureau, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, basisscholen,
schoolmaatschappelijk werk,
leerplichthandhaving, jongerenwerk,
politie en Halt, loket Vroeghulp, MEE,
GGD
Netwerk jeugdhulpverlening 12-

Observeren, signaleren

Netwerk jeugdhulpverlening 12+
Raad voor de Kinderbescherming
AMK
Netwerk jeugdhulpverlening 12-

Start 2e kwartaal 2007
signaleren kindermishandeling

Tot 1-8-2006 uit GOA, daarna GOA of
gemeentelijke bijdrage
€ 12.000,-- per jaar *
€ 15.000,-- per jaar uit eigen middelen **
-

Toegang, doorverwijzing

Zie *

Netwerk jeugdhulpverlening 12+
Gemeente Gilze en Rijen

Toegang, doorverwijzing
Sociale kaart: www.jeugdwijzerbrabant.nl

Zie **
Betaald door provincie

Werkgroep Ketenzorg

Reguleren processen met betrekking tot de keten van jeugd

IMW

Licht ambulante hulpverlening

IMW, Praktijk van Steenhoven en
basisscholen
Thebe

Sociale vaardigheidstrainingen

signaleren

Opvoedingsondersteuning
Tel.nr. 0900-8806

Opmerkingen

Tijdelijk project. Deze uren zijn beschikbaar, omdat BJZ nog niet
participeert in het netwerk jeugdhulpverlening 12+
Peuterspeelzaalleidsters worden momenteel opgeleid om goed te
kunnen observeren.

Reguliere middelen gemeente. Integraal
opgenomen in subsidiebeschikking IMW
€ 15.000,-- per jaar uit eigen middelen
Middels subsidie van provincie aan de
gemeente Tilburg, mogen de
regiogemeenten in Midden-Brabant
meedoen aan dit project. Vanaf 1-1-2007

Middels projectgroep wordt haalbaarheid onderzocht.

Vanaf 1-1-2007 vooral uitvoering door scholen
Vanaf 2005 heeft Thebe een opvoedspreekuur voor 0-19-jarigen

Basisscholen, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven
IMW
IMW
GGD
Novadic-Kentron

Novadic-Kentron
Novadic-Kentron
Loket Vroeghulp

OCTO
Novadic-Kentron
Praktijk voor integratieve kindertherapie
Praktijk voor jeugdhulpverlening
Steenhoven
Coördinatie van zorg

16-1-2007

Netwerk jeugdhulpverlening 12Netwerk jeugdhulpverlening 12+

Organiseren thema-avonden voor
ouders over opvoeden, gezondheid,
onderwijs
Schoolmaatschappelijk werk
basisonderwijs
Schoolmaatschappelijk werk
voortgezet onderwijs
Obesitasvoorlichting voor turkse
basisschoolkinderen en hun ouders
Theater 2-daagse, over voorlichting
aan turkse ouders en jongeren over
genotsmiddelengebruik
B-smart, assertiviteitstraining voor
basisscholen
Buzz-project, voorlichting over
drugsgebruik
hulpverlening

opvoedingsondersteuning opgenomen in
het maatwerkpakket JGZ/Thebe
-

in reguliere subsidie IMW

Inzet: 80 uur in de zorgteam op basisscholen

€ 9.343,-- per jaar

Cofinanciering met provincie, 8 Midden-Brabantse gemeenten en
samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs in Midden-Brabant

In produktenpakket opgenomen GGD
Rijksbijdragen via AWBZ

Rijksbijdragen via AWBZ
Rijksbijdragen via AWBZ
-

opvang ivm voortijdig
schoolverlaten
opvoedingsondersteuning “Gezin
aan bod”
praktijk voor jeugdhulpverlening
hulpverlening aan jeugdigen

eigen bijdrage ouders
eigen bijdrage ouders

coördinatie
coördinatie

Zie *
Zie **

informatie, doet onderzoek en geeft hulp bij
ontwikkelingsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 0 – 7
jaar.

Totaal € 20.000,-- beschikbaar t/m 2008
-

hulp aan kind en gezin, waarvan een ouder verslaafd is.

Operationeel 2e kwartaal 2007

Bijlage II: Tabel nog te ontwikkelen jeugdbeleid-items
1e
kw
07
OPVANG, EDUCATIE EN WERK
Handhavingsbeleid kinderopvang
Legionella-controles
Huisvesting peuterspeelzaal de Kinderboerderij
en ‘t Hummeltje
Normstelling voor binnenklimaat scholen
Lokale educatieve agenda
mentorenproject
Schakelklassen
Voor- en vroegschoolse educatie
Leerplichtadministratie in orde
Centrale reboundvoorziening
OPVOEDING EN BESCHERMING
Structurele inzet gelden preventief jeugdbeleid
Opvoedingssteunpunt/centrum jeugd en gezin
Opvoedingsondersteuning voor ouders van 12+
jongeren
Netwerk 12+, operationeel
Electronisch kinddossier
Gezinscoaches
Verwijsindex risicokinderen
Jong-proof
GEZONDHEIDSZORG
Nota gezondheidsbeleid
Project alcohol en jeugd
VEILIGHEID

2e
kw
07

3e
kw
07

4e
kw
07

1e
kw
08

2e
kw
08

3e
kw
08

4e
kw
08

2009

x

Porte- Platfeuille- form
houder

Wettelijke
taak
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O
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J
O
O
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ja
nee

O
O
O
O
O
O
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O
O
O
O
O
O
J
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ja
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J
J
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J
J
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x
x
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J
J
J
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O
O

J
J
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

2010

Actievere samenwerking gemeente en jco
Jongeren betrekken bij wijkbeheer
VRIJE TIJD
Jongerencentrum
Sportaanbod nader bezien
Sportkennismakingsproject op basisscholen
Sportkennismaking en buitenschoolse opvang
Vakleerkracht lichamelijke opvoeding op
basisscholen
Onderzoek schoolzwemmen
Jongerenhuisvesting
Participatie jeugd
Communicatieplan jeugd
Tussenevaluatie
Eindevaluatie
Werkplan jeugdbeleid 2007

j/o = wethouder jeugd of onderwijs

x
x

x
x
x
x
x
x
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J

J
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J
J
J
J
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O
J
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J
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x
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Bijlage V: afkortingenlijst
AMK
AWBZ
BOS
GGD
HALT
IMW
IPO
IVRK
K2
MEE
MO-groep
OCTO
OOGO
RMC
RSU
SOZA
VNG
VVE
WCPV
WJZ
WMO

Advies- en meldpuntkindermishandeling
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Buurt, Onderwijs, Sport-project
Gemeenschappelijk geneeskundige diesnt
aanwijzing effectieve afdoening strafzaken jeugdigen
Instituut voor Maatschappelijk Werk
Interprovinciaal Overleg
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het KInd
Kenniscentrum jeugd
Vereniging voor ondersteuning bij leven met een handicap
Maatschappelijk ondernemersgroep
Time-out-voorziening in Oosterhout
Op Overeenstemming Gericht Overleg
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Tijdelijke Regeling specifieke uitkering (RSU) jeugdgezondheidszorg.
Sociale Zaken
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voor- en vroegschoolse educatie
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Wet op de jeugdzorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

