Bijlage bij nr. 2007-051

Programmaplan integraal jeugdbeleid 2008 – 2012

Programmaplan jeugd
Collegeversie
29 mei 2007

1

Programmaplan integraal jeugdbeleid 2008 - 2012
Vraagstelling
Jeugd is een belangrijk speerpunt binnen het actieprogramma van het Houtens college in de periode
2006-2010.
In de coalitie is afgesproken een voor jeugd- en jongerenbeleid een coördinerende portefeuillehouder
te benoemen.
Het college heeft aangegeven die coördinerende rol zowel inhoudelijk als ook organisatorisch veel
duidelijker vorm te willen geven, zodat de portefeuillehouder voldoende sturing kan geven om de
gewenste doelen en / of resultaten te bereiken.
De vraag aan de ambtelijke organisatie is om een programmaplan op te stellen, waarin de volgende
elementen benoemd worden:
- vormgeving en planning van het proces gericht op de totstandkoming van een actieplan jeugd
- vormgeving van een programma-organisatie integraal jeugdbeleid met aandacht voor de
- bestuurlijke en ambtelijke component.
Een programma vormt een tijdelijke organisatie waarin de coördinatie plaatsvindt van portefeuille- en
afdelingsoverstijgende terreinen. Het gaat om een samenhangend geheel aan activiteiten en projecten
binnen een tijdelijke organisatie gericht op het realiseren van een of meer vooraf geformuleerde
doelstellingen. Dit programma kan meerdere jaren belopen. De activiteiten die tot een programma
behoren worden in de regel geleverd door een afdeling of door middel van een project.
In dit plan worden de inhoudelijke en organisatorische uitgangspunten van een programmaplan jeugd
benoemd. Daarnaast bevat dit plan ook de stand van zaken van het huidige jeugdbeleid gerelateerd
aan het actieprogramma 2006-2010.
Omschrijving
Het programma integraal jeugdbeleid (2008 – 2012) richt zich op het bevorderen van een
samenhangend jeugdbeleid in ontwikkeling en uitvoering, waarbij het kind / de jeugd centraal staat.
Aanleiding
Jeugd staat zowel landelijk als lokaal hoog op de agenda.
Landelijk zijn er twee ontwikkelingen van belang:
- Operatie Jong is door het vorige kabinet ingesteld als een tijdelijke intergouvernementele operatie
om de ontkokering en samenhang tussen de verschillende ministeries te bevorderen. Operatie Jong
heeft gewerkt aan 12 thema’s over de volle breedte van het jeugdbeleid (van preventief beleid voor 06 jarigen, jeugd & ruimte, tot veiligheid & criminaliteit). Dit heeft geleid tot een sturingsadvies, dat ook
een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het coalitieakkoord van het huidige
kabinet
- Coalitieakkoord: Het huidige kabinet heeft een minister voor Jeugd en Gezin benoemd, die de
opdracht heeft om een programma op te stellen dat kader biedt en samenhang brengt in het totale
terrein van Jeugd en Gezin. Medio 2007 wordt dit programma aan de Kamer aangeboden.
Speerpunten daarin zijn: stroomlijning van de jeugdzorg (o.a. aanpak wachtlijsten, meldpunt
kindermishandeling, kwaliteitsverbetering jeugdzorg, pilots onwillige jongeren, gezinsbeleid en de
ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin.
Centra voor Jeugd en Gezin
Ouders, kinderen, jongeren en professionals kunnen bij de Centra voor Jeugd en Gezin terecht met
allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. De centra bevinden zich bij voorkeur in wijken,
bijvoorbeeld bij een consultatiebureau, de GGD, een openbare bibliotheek of bij een brede school. De
centra voeren het jeugdbeleid uit en verlenen algemene en preventieve gezondheidszorg. Daaronder
vallen taken als:
informeren en adviseren van jongeren en ouders, signaleren van problemen, verlenen van
pedagogische hulp, verwijzen naar hulp en coördineren van zorg, de basistaken van de
jeugdgezondheidszorg en de verloskundige zorg, informeren van professionals, zoals het vullen en
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bijhouden van het elektronisch kinddossier en de verwijsindex. Kortom een bundeling van functies,
dichtbij elkaar om ouders en kinderen snel en adequaat te kunnen helpen.
Lokaal staat jeugd de komende periode ook hoog op de agenda:
- Jeugdbeleid is benoemd als één van de speerpunten in het actieprogramma 2006-2010. Daarbij is
zowel het algemene jeugdbeleid benoemd, als ook het preventieve beleid (loket /CJG).
- Binnen de Wmo kom jeugdbeleid bij twee prestatievelden in het bijzonder naar voren. Prestatieveld 1
over sociale samenhang en leefbaarheid is een paraplu voor veel aspecten van het algemene
jeugdbeleid. Prestatieveld 2 opvoed- en opgroeiondersteuning is zelfs helemaal gewijd aan de
doelgroep jeugd (preventief jeugdbeleid).
Huidige lokale beleidskaders
De volgende reeds vastgestelde beleidsdocumenten zijn relevant in relatie tot het programma jeugd:
- Actieprogramma 2006-2010
- Kadernotitie jeugd 2004-2008
- Voortgangsrapportage sociale cohesie 2005
- Uitwerkingsplan inkleuring 2005
- BOR: speelruimteplan 2005
- Nota wonen 2015
- Nota lokaal onderwijsbeleid 2006-2010
- BOS / breedtesport 2007-2011
- Lokaal gezondheidsbeleid 2004-2008
- Integraal veiligheidsplan 2007-2010
- Cultuurnota
- Beleidsuitgangspunten commerciële voorzieningen
Inhoudelijke uitgangspunten
Met de inhoudelijke uitgangspunten van het programma jeugd wordt voortgebouwd op de kadernotitie
jeugd. De uitgangspunten sluiten aan bij het (concept-)visiedocument Wmo. Daarnaast zijn de
uitgangspunten ook getoetst aan het uitgangspunten van het coalitieakkoord van het huidige kabinet
inzake jeugd en gezin.

Het programma jeugdbeleid kiest als primair uitgangspunt dat het kind / de jeugd (en de
ouders) centraal staan.
Dit sluit aan bij het centrale uitgangspunt van de Wmo-visie:
De gemeente gaat uit van de leefwereld van de burger en bevordert van hieruit zelfredzaamheid,
individuele en collectieve verantwoordelijkheid en participatie.
Hier vloeien de volgende inhoudelijke uitgangspunten uit voort:
- Jeugdbeleid wordt ontwikkeld vanuit het perspectief van de leefwereld en belevingswereld van
de jeugd en de drie opvoedingsmilieus (gezin, school, wijk).
Onder het opvoedingsmilieu van de wijk wordt het publieke domein buiten de school verstaan.
Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding (sportclubs, naschoolse opvang, culturele
vorming), levenbeschouwing (kerkelijk werk) maar ook het leven op straat (peer-education,
ambulant jongerenwerk, politie). Hier ligt ook een duidelijke relatie met het wijkgericht werken,
zoals dat in Houten vorm gekregen heeft.
Onderstaand schema maakt zowel de onderlinge relaties (het grensverkeer) tussen de drie
milieu ’s zichtbaar, als ook de te onderscheiden domeinen. De rol van de gemeente is vooral
gelegen in ordening van het aanbod naar de drie milieu’s met behoud van de eigen
verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Dit uitgangspunt is onder meer gehanteerd bij
de uitwerking van het kader voor prestatieveld 2 (separaat voorstel).
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thuis

wijk

school

De drie opvoedingsmilieus en het grensverkeer daartussen.
-

Participatie van jeugd en hun ouders krijgt bij de ontwikkeling en uitvoering van het
programma een centrale plaats.
Juist omdat jeugdigen gaandeweg hun intrede doen in het maatschappelijk leven, wordt
jeugdparticipatie vaak onderscheiden naar twee aspecten:
- maatschappelijke participatie: vormgeven aan en deelname van jeugd aan activiteiten in de
eigen leefomgeving (school, wijk, verenigingsleven). Bevordering van maatschappelijke
participatie loopt als een rode draad door alle programmaonderdelen heen.
- politieke participatie: participatie m.b.t. gemeentelijk beleid en voorzieningen (bijvoorbeeld via
een jeugdpanel, denktank of netwerkvormen).
Voor wat betreft jeugdparticipatie in het algemeen wordt aangesloten bij de uitgangspunten over
burgerparticipatie, zoals die ook in de Wmo-visie verwoord staan. Daarbij zal gebruik gemaakt
worden van recent door de gemeente ontwikkelde instrumenten, zoals het digipanel en het
chatten. Daarnaast zal ook gezocht worden naar vormen die specifiek voor de verschillende
leeftijdscategorieën binnen de doelgroep passend zijn.
-

Het jeugdbeleid gaat weliswaar uit van de gehele jeugdfase van min 9 maanden tot 27 jaar,
maar maakt een wel een onderscheid naar leeftijdscategorie
Vanuit het perspectief van een doorgaande ontwikkelingslijn (van wieg tot werk) en een sluitende
keten van voorzieningen en zorg is het van belang bij het jeugdbeleid de gehele jeugdfase in
ogenschouw te nemen.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdscategorieën:
0-3 jaar: voorschoolse fase
4-11 jaar: basisschoolleeftijd
12-18 jaar: pubertijd
19-23 jaar: jongvolwassen fase.
Op het gebied van jeugd(gezondheids)zorg wordt geadviseerd ook de prenatale fase (min 9
maanden) erbij te betrekken. Het doortrekken van de leeftijdsgrens vanaf 23 jaar tot 27 jaar heeft
mn. te maken met ontwikkelingen in het rijksbeleid in relatie tot leren en werken.
Niet elke fase verdient evenveel aandacht. Immers sommige jongvolwassenen van 19 jaar zullen
zich niet eens meer als jongeren beschouwen, gezien hun eigen persoonlijke en / of
maatschappelijke ontwikkeling.

Programmatische uitgangspunten
In het verlengde hiervan zijn een aantal uitgangspunten voor de opzet het programma geformuleerd:
- Jeugdbeleid wordt niet ontworpen als doelgroepenbeleid. De focus ligt op de versterking van
de samenhang in het beleid en vergroting van de effecten van beleid en uitvoering ten gunste
van de leeftijdsgroep 0-27 jaar. Uitgangspunt daarbij is niet om de jeugd als aparte doelgroep
te binden via specifieke activiteiten (en op te sluiten binnen een aparte jeugdkolom), maar juist
om bruggen te slaan tussen activiteiten en projecten ten gunste van de leeftijdsgroep 0-27
jaar (bridging i.p.v. bonding). Bijvoorbeeld: Als er een plan met buurtbewoners gemaakt wordt
voor inrichting van de openbare ruimte, zet jongeren dan niet altijd in een aparte groep, maar
formeer gemengde groepen van oudere en jongere bewoners samen.
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-

-

Dit uitgangspunt sluit overigens niet uit dat er voor bepaalde leeftijdsgroepen specifieke
activiteiten wenselijk zijn en blijven.
Het programma integraal jeugdbeleid is een tijdelijk programma met een aanjaagfunctie en
een expliciet geformuleerde veranderopgave (vergelijk Operatie Jong landelijk).
Jeugdbeleid is gemeentebreed beleid. Jeugdbeleid is een aangelegenheid van alle
gemeentelijke afdelingen. Vanuit het programma zullen ook acties worden geadresseerd
richting de betreffende afdelingen. De monitoring op de resultaten vindt vervolgens plaats
vanuit het programma.
Het programma is erop gericht de samenwerking op alle niveaus binnen het buiten het
gemeentehuis te verbeteren, van beleid tot uitvoering. Daarbij wordt waar mogelijk “van buiten
naar binnen” gewerkt vanuit een functionele invalshoek.
Uitgangspunt daarbij is dat het aanbod in principe naar opvoedingsmilieu geordend wordt en
dat het grensverkeer tussen de opvoedingsmilieu geregeld wordt met behoud van de eigen
verantwoordelijkheid van de betrokken instellingen (zie boven).
Casuïstiek wordt in het programma benut als motor voor verandering. Gesignaleerde
knelpunten worden gezien als aanknopingspunt voor actie. Het is overigens niet de bedoeling
om meteen op elk incident in te spelen, maar op een methodische manier knelpunten aan te
grijpen voor evaluatie, analyse en aanbevelingen voor de verbetering van de aanpak.

Doelstellingen
Beoogd resultaat is dat kinderen opgroeien in een veilige, samenhangende, sensitieve en
stimulerende context, thuis, op school en in de wijk, die kinderen in staat stelt zelfbeheersing,
1
zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid te ontwikkelen.
Op basis hiervan zijn drie hoofddoelen voor het programma jeugd geformuleerd, die afgeleid zijn uit
het visiedocument Wmo:
1). Houten is voor de jeugd en hun ouders een leefbare stad met een grote samenhang in de wijken
en buurten
2). De jeugd en hun ouders zijn zelfredzaam en betrokken bij de lokale samenleving: ze nemen zoveel
mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid en ondersteunen elkaar onderling waar dat mogelijk is.
3). In Houten worden de jeugd en hun ouders, die nog niet of (tijdelijk) niet meer op eigen kracht
kunnen meedoen, of zich hebben afgewend van de maatschappij, ondersteund bij het (weer) op een
volwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer
Deze doelen zullen in het actieplan nader worden geoperationaliseerd.
(Programma)Resultaten
Met programmasturing van het jeugdbeleid wordt beoogd een soort lokale Operatie Jong op te zetten,
gericht op de bevordering van samenhang (ontkokering) in beleid en uitvoering, waarbij het kind (en
de ouders) centraal staat.
Dit sluit aan op landelijke ontwikkelingen, maar is ook een noodzaak vanuit de lokale context. Recent
is er al een begin gemaakt om die ontkokering in gang te zetten door een meer integrale benadering
van verschillende projecten. Programmatische aansturing van het jeugdbeleid is een voorwaarde om
de inhoudelijk beoogde resultaten te bereiken.
Wat willen we bereiken?
- Een visie op het jeugdbeleid en een inhoudelijk actieplan 2008 – 2012 voor het jeugdbeleid
dat in samenspraak met de doelgroep en het veld tot stand gekomen is
- Inzicht in de situatie van jeugd en hun ouders; wensen, behoeften en knelpunten / problemen.
- Een gedeelde visie en werkwijze ten aanzien van het lokale jeugdbeleid in Houten, zowel
binnen als buiten het gemeentehuis
- Realisatie van de in het actieplan benoemde activiteiten voor de periode 2008 – 2012

1

R.F.W. Diekstra (2006)
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Resultaten per programmafase
Wat gaan we er voor doen?
Fase 1 Voorbereidingsfase
(mei 2007 – augustus 2007)
- evaluatie van de kadernotitie 2004-2008 (zie bijlage 1)
- stand van zaken actieprogramma 2006-2010 m.b.t. jeugd (zie bijlage 2)
- actualisering cijfers jeugd (zie bijlage 3; demografische gegevens jeugd)
- opiniërende discussie in de raad (juni 2007)
- inrichting en start voorlopige programmaorganisatie en interne communicatie over doel en
betrokkenheid afdelingen
- vormgeving communicatieplan
- voorselectie van lopende projecten en deelonderwerpen (besluitvorming, geld, capaciteit)
Fase 2 Ontwerpfase
(september – december 2007)
- ontwikkeling programma-motto via prijsvraag onder de jeugd
- inventarisatie speerpunten samen met doelgroep en veld (ambitie en pioritering; relatie met
Wmo-beleidskader leggen)
- voorselectie kerngegevens en indicatoren jeugdbeleid
- speerpunten voorleggen aan digipanel
- opiniërende discussie in de commissie over speerpunten in oktober /november
- vertaling van speerpunten in een actieplan met concrete deel- of projectplannen en
resultaatafspraken (besluitvorming raad december 2007)
- inrichting en start definitieve programmaorganisatie
Fase 3 Uitvoeringsfase
(december 2007 – december 2012)
- Uitvoering actieplan
- Periodieke monitoring op praktijk en resultaten
- Jaarlijkse actualisering kerngegevens jeugd (situatie, wensen, behoeften)
- Eventuele bijstellingen actieplan
- Evaluatie in 2012
Relaties met andere lopende trajecten (beleidsontwikkeling)
- beleidskader Wmo, in het bijzonder prestatieveld 1. en 2.
In het kader van de Wmo is de gemeente verplicht om elke vier jaar een meerjarenbeleidsplan op
te stellen. Volgens planning wordt in Houten vastgesteld ebgin 2008. De wet biedt de ruimte om
deelaspecten in een apart plan uit te werken (bijvoorbeeld voor jeugdbeleid of
gezondheidsbeleid), zolang die deelplannen maar aan de eisen van een 4-jarigbeleidsplan
voldoen.
Voorstel is om die speerpunten uit het jeugdbeleid, die betrekking hebben op de Wmo wel in het
beleidskader Wmo te benoemen, maar nader uit te werken in een meerjaren actieplan integraal
jeugdbeleid.
- afstemming welzijn, onderwijs en kinderopvang (op wijkniveau)
Het organiseren van samenhang tussen welzijn (en zorg), onderwijs en kinderopvang op
wijkniveau (vaak betiteld als brede schoolgedachte) is een ontwikkeling die al op verschillende
terreinen gaande is. Daarbij is het van belang om een goede interactie top down en bottum up te
organiseren. De brede schoolgedachte kan als inspirerend instrument fungeren, waar vanuit het
integraal jeugdbeleid bij aangehaakt kan worden. Tegelijkertijd moet voorkomen worden om de
wijk als norm te gaan zien voor de schaal waarop alles georganiseerd moet worden.
Deze ontwikkeling kan vanuit het programma integraal jeugdbeleid gezien worden als aanjager
voor
o functionele samenwerking tussen instellingen vanuit de verschillende opvoedmilieus,
waarbij kinderen en hun ouders actief betrokken worden;
o samenwerking tussen formele en informele netwerken rond het kind en hun ouders.
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- overige onderwerpen:
Aandachtspunten in dit kader zijn onder meer de afstemming met het integraal veiligheidsbeleid,
wijk- en buurtbeheer, het speelruimtebeleid, internationale samenwerking en het sportbeleid.
Randvoorwaarden
Voldoende gegarandeerde ambtelijke capaciteit voor coördinatie, beleidsontwikkeling en – uitvoering.
In de deelplannen zal een nadere concretisering plaatsvinden van benodigde ambtelijke capaciteit,
financiële middelen en overige zaken (fase 2). Te verwerken in afdelingsjaarplannen.
Dynamisch plan; aanpassingen en toevoegingen zijn tussentijds mogelijk. Programma moet daar dan
op aangepast kunnen worden.
Een programmastructuur is nodig, die gebaseerd is op de in het college gemaakte afspraken over de
rol en verantwoordelijkheden van een coördinerend portefeuillehouder.
Voldoende gegarandeerde inzet van betrokken instellingen.
Participatie van jeugd en hun ouders.
Programmaorganisatie
Uitgangspunten programmasturing gemeente Houten
Primair (wettelijk) uitgangspunt is de eenheid van bestuur (collegiaal bestuur). Tegelijkertijd kan de
gekozen portefeuilleverdeling vanuit bepaalde aspecten bezien de samenhang van de aanpak in de weg
staan. Om dit te overbruggen is ook in Houten, zoals in veel gemeenten bij de collegevorming gekozen
voor coördinerende portefeuillehouders voor bepaalde onderwerpen. Het betreft onderwerpen waar
sprake is van dwarsverbanden met onderwerpen uit andere portefeuilles. Daarbij is het dus extra van
belang om van te voren heldere afspraken te maken over bevoegdheden, verantwoordelijkheden,
informatie-uitwisseling en samenwerking, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
Om inhoud te kunnen geven aan de sturing van de coördinerend portefeuillehouders is afgesproken ook
het jeugdbeleid als (deel)programma te beschouwen en hiervoor een structuur in te richten. Hierdoor
kan de coördinerend portefeuillehouder een positie in de sturing krijgen, zonder afbreuk te doen aan de
verantwoordelijkheid van de functionele portefeuillehouders. De programmasturing richt zich dan vooral
op het realiseren van coördinatie, samenhang en verkrijgen van synergie van activiteiten en projecten
die binnen het programma vallen. De verantwoording van de coördinerend portefeuillehouder zal alleen
op programmaniveau liggen.
Het onderscheid tussen coördinerend portefeuillehouder en functioneel portefeuillehouder kan als volgt
worden uitgelegd:
- die aspecten van het programma die binnen de functionele portefeuille van de coördinerend
wethouder jeugdbeleid vallen worden onder een paraplu gebracht, direct aan te sturen door
de coördinerend wethouder;
- die aspecten van het programma die onder andere functionele portefeuillehouders vallen
worden door de coördinerende portefeuillehouder jeugd getoetst aan de uitgangspunten en
doelstellingen van het programma. De functionele wethouder blijft resultaatverantwoordelijk
voor zijn of haar eigen activiteit of project.
Binnen het programma is een actieve haal- en brengplicht van alle betrokken portefeuillehouders om
de programmadoelen te realiseren.
In een programma worden vooraf beoogde doelstellingen gedefinieerd. Deze doelstellingen kunnen
gerealiseerd worden door middel van activiteiten of projecten waarin resultaten benoemd zijn. Een
programma vormt een soort tijdelijke organisatie waarin de coördinatie plaatsvindt van portefeuille- en
afdelingsoverstijgende terreinen. Het gaat om een samenhangend geheel aan activiteiten en projecten
binnen een tijdelijke organisatie om een of meer vooraf geformuleerde doestellingen te realiseren. Een
programma kan meerdere jaren belopen. De activiteiten die tot een programma behoren worden in de
regel geleverd door een afdeling of door middel van een project. De budgetten zijn in de regel
afdelingsbudgetten dan wel budgetten die aan een project zijn toegewezen.
In een programmaplan worden de te bereiken doelen omschreven en de randvoorwaarden om deze te
bereiken, inclusief de daarbij behorende programmastructuur.
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Uitwerking programmaorganisatie
Op basis van bovengenoemde uitgangspunten zal op ambtelijke niveau voor het programma jeugd
een programmaorganisatie worden uitgewerkt en ingericht.
Ten aanzien van de programmastructuur voor het jeugdbeleid kunnen de volgende rollen worden
onderscheiden:
Bestuurlijk opdrachtgever: Nicole Teeuwen (programma wethouder)
Ambtelijk opdrachtgever: Hennie den Bieman namens DT (programmadirecteur)
Ambtelijk opdrachtnemer: Chris Jansens (programmacoördinator)
Reikwijdte intern
Het programma integraal jeugdbeleid heeft in meer of mindere mate raakvlakken met de volgende
onderwerpen binnen verschillende afdelingen:
Welzijn: jeugd (algemeen en preventief), onderwijs (inclusief brede school), sport, gezondheid, cultuur
SoZa: WWB: schuldhulpverlening, reïntegratie,
OW: gebiedsgerichtwerken/wijkcoördinatie, speelruimte
RBL: economische zaken, huisvesting
BCJ: communicatie, integrale veiligheid
Mil: milieu-educatie
POW: diverse projecten (o.m. Park zuid)
Externe relaties:
Binnen het programma jeugd zal extern uiteraard met een breed scala aan organisaties en
instellingen samengewerkt worden. In het actieplan zal ook een voorstel worden gedaan voor een
toekomstige overlegstructuur ten behoeve van het programma. In het kader van het huidige
jeugdbeleid zijn de volgende overlegvormen en groepen te benoemen:
NB! Het gaat er om vanuit een functionele invalshoek (en niet vanuit structuur of instellingen)
samenwerking te stimuleren, knelpunten effectief aan te kunnen pakken en kennis te geleiden. De in
te richten overlegstructuur moet daar op gericht zijn.
Aandachtspunt daarbij is enerzijds aansluiten bij bestaande structuren en tegelijkertijd de
vereenvoudiging van die structuren. Het is van belang daarbij de (bestaande en te ontwikkelen)
overlegstructuren i.h.k.v. het gehele Wmo-veld te betrekken.
Huidige relevante overlegvormen en gremia:
- Wmo-raad
- Platform WZW
- Netwerk wijkgericht werken
- Overleg jeugd &veiligheid (op wijkniveau en stedelijk)
- Overleg partners lokale zorgstructuur (zorgteams 12min en 12plus, prestatieveld 2)
- Overlegvormen van en met het onderwijsveld (operationeel overleg, schoolbesturenoverleg,
ONSO)
- Platform sport.
Betrokken partijen:
- Stichting Enter
- (jeugd)gezondheidsinstellingen
- Politie Lekstroom
- Viveste
- jeugd- en jongerenverenigingen
- scholen (PO en VO)
- peuterspeelzaalwerk en kinderopvangorganisaties
- overige verenigingen (bijvoorbeeld sportverenigingen, wijkverenigingen)
- overige maatschappelijke organisaties (kerkelijke organisaties, Rotary, etc.)
- individuele burgers (via digipanel, chatten, spreekuren, brieven, etc.)
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Communicatieplan:
Uitgangspunt is dat het beleid interactief tot stand komt en dat de jeugd en hun ouders ook in de
uitvoering betrokken blijven bij de voortgang en de resultaten.
Voorstel in om al in de eerste fase een apart communicatieplan voor het gehele programma te maken,
e
dat ook uitgangspunten en randvoorwaarden biedt voor de in de 2 fase op te stellen actieplannen.
Aandachtspunten hierbij zijn:
- rol van de Wmo-raad
- rol van de gemeenteraad
- relatie met chatten
- benutting van het digipanel van de gemeente
- een lijst met jongeren die aangegeven hebben mee te willen denken in een jeugdpanel.
Het is ook de bedoeling nieuwe aansprekende werkvormen te gebruiken. Het programma is moet ook
iets teweeg brengen en inspireren.
Bijvoorbeeld:
- adoptie van projecten door derden (bijvoorbeeld via platform maatschappelijk betrokken
ondernemen)
- uitruildagen en stages
- werkbezoeken op locatie
- digitale nieuwsbrieven en fora
- prijsvragen
In dit kader zal ook een aansprekend motto voor het programma gelanceerd worden. De doelgroep
zal via een prijsvraag gevraagd worden een motto te verzinnen.
NB! Hier is communicatie procesmatig ingevuld ter ondersteuning van het integraal jeugdbeleid.
Jeugdparticipatie is ook een inhoudelijk agendapunt, in die zin dat maatschappelijke participatie
bevorderd wordt (bijvoorbeeld via een prijs voor die vereniging die jeugd het best betrekt bij de club,
etc.)
Naast de uitvoering van een communicatieplan zal jeugdparticipatie als één van de speerpunten in het
actieplan opgenomen moeten worden. Nauwe afstemming tussen beide is een randvoorwaarde.
Middelen
- Budget: uitgangpunt is dat de in het actieplan te benoemen middelen passen binnen de
begroting en de in het actieprogramma genoemde middelen voor de verschillende
onderdelen.
Daarbij wordt opgemerkt dat er binnen de post jeugdbeleidsadviezen een bedrag van circa €
9.000,-- beschikbaar is voor het honoreren van jeugdinitiatieven (voorheen projecten
jeugdraad), waar i.h.k.v. eerder genoemd speerpunt jeugdparticipatie nog een structurele
bestemming voor gevonden moet worden. Daarnaast is er nog een beperkt werkbudget voor
het programma in het algemeen (bijvoorbeeld voor PR, publicaties) van € 4.500,--

-

Personeel: Pas na definitieve projectplannen is totale formatiebehoefte in te schatten. Met de
door het college geformuleerde ambitie en de lopende deeltrajecten (bijvoorbeeld brede
school, prestatieveld 2, participatie) is nu al duidelijk dat de bestaande formatie onvoldoende
is voor uitvoering van de structurele onderdelen van het jeugdbeleid.
Daarnaast betekent de start van het programma jeugd verdere opschaling en intensivering
van activiteiten. Voorlopig wordt geschat dat voor het voortvarend uitrollen van het programma
in ieder geval extra coördinatie-uren kost, maar ook extra uren voor een
programmamedewerker (ondersteuning, communicatie)
Programma-coördinator: naar schatting 6 tot 8 uur per week extra
Programma-medewerker: naar schatting 8 uur per week extra.
Daarnaast vereist de uitvoering van dit programma ook extra inzet van verschillende
medewerkers binnen de afdeling welzijn en van andere afdelingen, waaronder communicatie.
Er zijn in 2007 alleen uren voor reguliere taken gepland, maar niet voor extra inzet t.b.v. dit
programma. Dit is een aandachtspunt.
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Portefeuilleverdeling van deelonderwerpen
De verschillende deelonderwerpen m.b.t. jeugd zijn als volgt over de portefeuilles verdeeld:
Portefeuillehouder: N. Teeuwen
Peuterspeelzaalwerk
Kinderopvang
Opvoed- en opgroeiondersteuning, inclusief JGZ (prestatieveld 2 Wmo)
Tiener- en jongerenwerk (professioneel)
Jeugd- en jongerenverenigingen (vrijwilligersorganisaties)
Jeugdparticipatie
Preventiebeleid genotmiddelen
Portefeuillehouder: J. Koudijs
BSO / BSI / risicojeugd & sport
Jeugd & Cultuur
Brede School
Lokaal onderwijsbeleid (w.o. breed VMBO)
Portefeuillehouder: W. de Jong
WWB (w.o. werkervaringsplaatsen)
Milieu-educatie
Portefeuillehouder M. Kallen
Uitgaansvoorzieningen (stadscentrum, Castellum en disco)
Portefeuillehouder: W. Wagemans
Speelruimte
Verkeersveiligheid
Huisvesting
Portefeuillehouder: N. Teeuwen / burgemeester
Jeugd en Veiligheid.
Stand van zaken huidige prioriteiten
In bijlage 1. is een overzicht gegeven van de stand van zaken van de kadernotitie 2004-2008, waarbij
gelijktijdig is aangegeven waar de accenten van het actieprogramma 2006-2010 liggen.
Bijlage 2. bevat een overzicht van de stand van zaken van die deelonderwerpen uit het
actieprogramma die betrekking hebben op jeugd. In dit overzicht zijn de beoogde resultaten per
activiteit nog niet benoemd, noch de uitsplitsing naar leeftijdscategorie. Ook zijn nog geen indicatoren
of kerngegevens weergegeven per activiteit. Dit zal zijn beslag krijgen bij de uitwerking van het
actieplan. De discussie over nadere prioritering binnen de deelonderwerpen zal ook in het kader van
het actieplan plaatsvinden (najaar 2007).
Op basis van de kadernotitie en het actieprogramma zijn de volgende aandachtspunten aan te geven
in het huidige beleid van de gemeente:
Jeugd & ruimte
- wonen
- spelen
Cultuur & vrije tijd
- uitgaan
- amateurkunst, culturele vorming, podiumkunst
- tiener- en jongerenwerk (in de wijken en Chipolata)
Participatie & ontwikkeling
- jeugdparticipatie (politieke- en maatschappelijke participatie)
- peuterspeelzaalwerk
- breed VMBO
- Brede School
Programmaplan jeugd
Collegeversie
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-

werkervaringsplaatsen voor jongeren
milieu-educatie

Jeugd & veiligheid
- preventiebeleid genotmiddelen
- verkeersveiligheid
Gezond opgroeien
- (breedte)sport
- opvoed- en opgroeiondersteuning
Zicht op de jeugd (monitoring)
- kerngegevens en indicatoren
- peiling van wensen en behoeften.
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BIJLAGE 1: CONVERSIE KADERNOTITIE JEUGDBELEID NAAR ACTIEPROGRAMMA 2006-2010
mei 2007
In dit schema staan de onderwerpen, zoals opgenomen in de kadernotitie jeugdbeleid (nummering kadernotitie). Bij de stand van zaken zijn de resultaten van
de kadernotitie benoemd. In de laatste kolom is aangegeven of en hoe dit onderwerp in het actieprogramma 2007-2010 is opgenomen (nummering
actieprogramma). De stand van zaken van deze nieuwe actiepunten is niet in deze tabel opgenomen, maar die wordt apart in bijlage 2. benoemd.
NR. ONDERWERP
WIE
WAT
I. Jeugd en hun ouders (gaat naar V. opvoed- en opgroeiondersteuning)

STAND VAN ZAKEN

ACTIEPROGRAMMA

I.1.

loketfunctie * (zie ook 5.)

1.1. Loket in relatie tot Wmo
2007/2008, prestatieveld 2 (bestaand
budget)

I.2.

opvoedingsondersteuning NT/WZ
*

2007 (relatie met Wet op de
Jeugdzorg,
Opvoedspreekuur,
WZWloket, Centrum voor
Jeugd en Gezin)
Budget raad vanaf 2006 €
25.000,-- en vanaf 2007 €
50.000,-- structureel; Is
meegenomen in bestuurlijk
akkoord met provincie; pilot
uitbreiding opvoedspreekuur
+ evaluatie (2005-2007);
inventarisatie licht
pedagogische hulp (2007)

Nota wonen 2015: 375
woningen voor
jongeren/starters tot 30 jaar

2.1. Houten-Centrum: herijking
masterplan o.m. t.b.v. woningen voor
starters en jongeren (2007, exploitatie
Materplan))
2.2. Plancapaciteit vinden voor 250
extra 2/3 kamer starterswoningen
(2007, grondexploitatie)
2.3. Studie naar mogelijke locaties
complexen kamerbewoning jongeren
(2008/2009, grondexploitatie)
2.3. Aandacht voor hoeveelheid,
spreiding en kwaliteit

NT /WZ

onderzoek naar mogelijkheid en
vormgeving van loketfunctie voor
ouders en jeugd over voorzieningen en
opvoeding
onderzoek naar vergroting
toegankelijkheid
opvoedingsondersteuning en voorstel
voor uitbreiding naar ondersteuning
ouders met kinderen vanaf 14 jaar
i.s.m. GGD en Vitras (Bestuurlijk
Akkoord provincie)

Motie begrotingsraad 2007 CU:
voorstel opvoedingsondersteuning bij
perspectiefnota 2008 (iom oa kerken)

II. Sociale infrastructuur
-

huisvesting

WW/RBL

Niet specifiek benoemd

-

speelruimte

WW/OW

uitvoering speelruimteplan en uitvoering Gereed
JOPs nieuwe stijl
Implementatie gaande
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NR. ONDERWERP

WIE

WAT

STAND VAN ZAKEN

-

centrale skatevoorziening

NT/WZ

streetsportvoorziening in de Kruisboog

-

peuterspeelzaalwerk

NT/WZ

Vinex, professionalisering, toezicht

-

sport

JK/WZ

Breedtesport en deelname door
jongeren (14plus)

-

vrijwillig
kinder/jongerenwerk

NT/WZ

- Subsidiegrondslag/verdeling
- Ondersteuning besturen

-

festivalbeleid

JK/WZ

Budget Woodrock overhevelen naar
cultuurbeleid (cultuurnota)
inventarisatie knelpunten speelruimte
Vinex
in relatie met uitwerkingsplan inkleuring
en bouw SCC Vinex onderzoeken hoe
en welke accommodaties (beter)

Gereed; opening 15 oktober
2005
Doorlopend; extra ambtelijke
inzet verwacht voor 2007
e.v. n.a.v. beleidsnotitie
peuterspeelzaalwerk 20072010
Toegevoegd BOS-impuls
1.1. Actieplan risicojeugd en sport
(2007-2011, provinciaal en bestaand
budget)
1.2. BOS-impuls (2007-2011;
gemeente en rijk beide € 128.000,--)
Implementatie 2006-2007;
relatie met herijking
subsidiebeleid
Gereed (2005);
Hier wordt ook aan gerefereerd bij 1.3.
implementatie 2006/2007
Uitvoeringsprogramma Cultuurnota
Gereed 2004
Zie boven, speelruimte algemeen

II.1. spelen Vinex *
II.2. wijkgerichte
tieneractiviteiten *

MK/ POW
WW/OW
NT/WZ

Programma integraal jeugdbeleid: Bijlagen
collegeversie,
mei 2007

ACTIEPROGRAMMA
speelvoorzieningen (2007, €5.0000,--);
(2008, € 10.000,--);
(2009, € 20.000,--):
- onderzoek bovenwijkse
speelvoorziening i.s.m. bewoners
- realisatie bovenwijkse
speelvoorziening (2007) € 10.000,-- inventarisatie opwaardering huidge
speelvoorzieningen Houten- Zuid
- bij jaarlijkse vervangingsrondes
kijken naar verdeling en kwaliteit .
2.3. Speelbos Nieuw-Wulven (2006,
aanleg en onderhoud t.l.v. derden):
- onderzoek en rapportage over
financiële haalbaarheid

Pilot in Vuurtoren 2006-2008 1.1. Uitbreiding tienerwerk na
Structureel budget van €
positieve evaluatie (2008, € 50.000,--)
30.000,-- vanaf 2006 onder

NR. ONDERWERP

WIE

II.3. uitbreiding
NT/WZ
jongerenaccommodaties *

II.4. professioneel kinderwerk
*

NT/WZ

II.5. uitgaansvoorzieningen *

MK/SO

JIPJOPbus en MADbus

WAT
beschikbaar kunnen worden gemaakt
voor wijkgerichte tieneractiviteiten
onderzoek naar mogelijkheden voor
uitbreiding accommodaties
jongerenwerk in brede zin; vanuit een
motie toegespitst op onderzoek naar
aard en omvang ruimtebehoefte Enter.
NB! Koppeling met beleidsplan Enter en
2.2.
uitwerking van een voorstel voor de
ontwikkeling van professioneel
kinderwerk i.s.m. professioneel en
vrijwillig kinderwerk
stimulering tot vestiging in Houten van
(semi)particuliere
uitgaansvoorzieningen (disco,
internetcafe)

STAND VAN ZAKEN
voorbehoud van positieve
evaluatie
Onderzoek gereed begin
2006 zie II.2.; conclusie
meenemen bij uitrol van de
wijkcentra (2008 e.v.)

Disco wordt gevestigd 2007

1.1. Jongerenvoorziening in Castellum
stimuleren / faciliteren via de markt
(2009, grondexploitatie)
1.1. Bioscoop als onderdeel
ontwikkeling spil (2008, markt)
1.1. In Masterplan Centrum is
opgenomen horecavoorziening
Cultuurcentrum (2007);
horecapaviljoen Rond (2007); grand
café Spil (2008); NO-kwadrant (2009)
1.1. Initiatieven ondersteunen in de
vorm van vergunningen (2006-2010)

Aandachtspunten:
jeugdwerkgelegenheid, reïntegratie,
schuldhulpverlening
JIP: Enter

Doorlopend

Zie ook III.1 lokaal onderwijsbeleid,
actieprogramma 1.5.

Geen bestuurlijke prioriteit

WW/OW

III. participatie en ontwikkeling
WWB

WdJ/SoZa

-

Informatie

NT/WZ

-

jeugdparticipatie *

NT/WZ

Programma integraal jeugdbeleid: Bijlagen
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i.s.m. denktank en Enter plan van
aanpak maken voor meer directe
vormen van maatschappelijke
participatie en dialoog met de politiek;

ACTIEPROGRAMMA

Relatie met Bestuurlijk
Akkoord met provincie
Niet uitgewerkt; pm.
herbestemming budget
project jeugdraad t.b.v.
jeugdinitiatieven

1.1. chatsessies met wethouder e.a.
initiatieven in 2006
1.1. jongeren betrekken bij landelijke
verkiezingen i.s.m. Enter en
onderwijsveld (vervroegd naar 2006)
1.1. Plannen ontwikkelen na

NR. ONDERWERP

-

WIE

dialoog tussen generaties NT/WZ

WAT

STAND VAN ZAKEN

i.h.k.v. sociale cohesie, wijkgericht
samenwerken en aanpak jeugdoverlast
intergenerationele projecten stimuleren
(voorwaarde: opbouwwerk)
ontwikkeling nota lokaal onderwijsbeleid

Voorgenomen projecten zijn
tot nog toe niet goed van de
grond gekomen

III.1 lokaal onderwijsbeleid
.

JK/WZ

III.2 aanpak voortijdig
.
schoolverlaters

NT/WZ en
WdJ/SoZa
(zie III.1.)

regie onderwijs/WWB en
trajectbegeleiding

Zie lokaal onderwijsbeleid
en RMC

III.3 maatschappelijke stage
.

JK/WZ

i.s.m. vrijwilligerscentrale en
Heemlanden voorstel uitwerken voor
korte stage in schooltijd

Najaar 2005 voorzichtige
start. Heemlanden heeft
inmiddels in 2006
rijkssubsidie gekregen.

Milieu-educatie

WdJ/Mil

Programma integraal jeugdbeleid: Bijlagen
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Gereed 2005

ACTIEPROGRAMMA
vervolgonderzoek naar mogelijkheden
en ideeën jongeren (2007)
1.1. relatie leggen met interactieve
website gemeente

1.5. Onderzoek haalbaarheid vestiging
breed VMBO en indien nodig voorstel
dekking financiële gevolgen (2006)
1.5. Realisatie Berg en Boschschool
(2008)
1.5. Groen VMBO binnen Wellant
1.5. Invoering brede schoolconcept na
overleg met scholen en
ouderverenigingen (2008); relatie
wordt gelegd met betere benutting
bestaande accommodaties en
haalbaarheid continurooster
1.5. Betere benutting netwerken voor
werkervaringsplaatsen voor jongeren,
o.m. door pilot ROC t.b.v. koppeling
onderwijs en re-integratie (2006-2010),
zie ook III. WWB
1.1. Jongerenloket: aansluiten bij
regionale ontwikkeling i.s.m.
trajectbegeleiding door RMC (2008,
RMC-budget)

2.4. intensivering milieuvoorlichting en
–educatie (diverse activiteiten), (2007,
€ 20.000,--)

NR. ONDERWERP
IV. jeugd en veiligheid
plan van aanpak
jeugdoverlast 2004-2006

WIE

WAT

STAND VAN ZAKEN

ACTIEPROGRAMMA

NT/WZ

zie aparte actielijst

NB. Nauwe relatie met integraal
veiligheidsbeleid (CL/BCJ)

-

Jeugdoverleg Lekstroom

NT/WZ
Regionaal

sluitende aanpak van preventie naar
repressie regionaal

-

preventiebeleid
genotmiddelen

NT/WZ

uitvoeringsprogramma

Stadium van evaluatie en
verbreding van de aanpak
naar jeugd & veiligheid
(2006 / 2007)
Evaluatie gepland in 2006;
Houten regelt regionaal
overleg
Uitvoeringsprogramma en
effectmeting gepland voor
mei 2007

Verkeersveiligheid

WW/OW

1.1 Update genotmiddelen onder
jongeren en uitbreiding bestaand
preventiebeleid in basisonderwijs naar
jongerenwerk (2007, € 10.000,--)
1.6. Stimuleren dat scholen het
Utrechts Verkeersveiligheids Label
behalen (2008-2010, regulier VVPbudget en subsidies provincie (ROV))

V. Sluitende aanpak; van preventie naar curatie (moet worden: opvoed- en opgroeiondersteuning)
signaleren, beoordelen,
NT/WZ
Evaluatie zorgstructuur 12min en
2005-2006: is meegenomen
toeleiden
12plus in het kader van Bestuurlijk
in projectplannen BA
Akkoord (BA) met provincie
provincie. Gereed februari
2007
coördinatie zorg *
NT/WZ
Nader uit werken (i.s.m. Vitras) Is
2006-2007: pilot
onderdeel BA provincie
gezinscoaching i.s.m.
regiogemeenten en
provincie
V.1 inventarisatie licht
NT/WZ
Zie ook I.2.; inventarisatie, opbouw en
2005-2006: Is meegenomen Zie I.2.
.
pedagogische hulp *
Deels
kwaliteitsimpuls licht pedagogische
in projectplannen BA
regionaal
hulp.
provincie. Door provinciale
aanpak ruim half jaar
e
vertraging; besluitvorming 2
kwartaal 2007
VI. Monitoring
jeugdmonitor *
NT/WZ
Afstemmen met andere bestaande en
p.m.
op te zetten monitoren; nader definiëren
* = te ontwikkelen onderwerp uit kadernotitie
Programma integraal jeugdbeleid: Bijlagen
collegeversie,
mei 2007
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BIJLAGE 2.
Bijlage 2. bevat een overzicht van de stand van zaken van die deelonderwerpen uit het
actieprogramma die betrekking hebben op jeugd. In dit overzicht zijn de beoogde resultaten per
activiteit nog niet benoemd, noch de uitsplitsing naar leeftijdscategorie. Ook zijn nog geen indicatoren
of kerngegevens weergegeven per activiteit. Dit zal zijn beslag krijgen bij de uitwerking van het
actieplan.
Op basis van de kadernotitie en het actieprogramma zijn de volgende aandachtspunten aan te geven
in het huidige beleid van de gemeente:
Jeugd & ruimte
- wonen
- spelen
Cultuur & vrije tijd
- uitgaan
- amateurkunst, culturele vorming, podiumkunst
- tiener- en jongerenwerk (in de wijken en Chipolata)
Participatie & ontwikkeling
- jeugdparticipatie (politieke- en maatschappelijke participatie)
- peuterspeelzaalwerk
- breed VMBO
- Brede School
- werkervaringsplaatsen voor jongeren
- milieu-educatie
Jeugd & veiligheid
- preventiebeleid genotmiddelen
- verkeersveiligheid
Gezond opgroeien
- (breedte)sport
- opvoed- en opgroeiondersteuning
Zicht op de jeugd (monitoring): nog niet uitgewerkt in deze bijlage!
- kerngegevens en indicatoren
- peiling van wensen en behoeften.
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Onderwerp
Portefeuillehouder
Opdracht

Ambtelijk
verantwoordelijke
Organisatievorm
Betrokkenen
Planning
Stand van zaken

Wonen
W. Wagemans
2.1. Houten-Centrum: herijking masterplan o.m. t.b.v. woningen voor starters
en jongeren (2007, exploitatie Masterplan))
2.2. Plancapaciteit vinden voor 250 extra 2/3 kamer starterswoningen (2007,
grondexploitatie)
2.3. Studie naar mogelijke locaties complexen kamerbewoning jongeren
(2008/2009, grondexploitatie)
C. Strooper (RBL)
Diverse
Lokale en regionale partijen, w.o. BRU
Zie stand van zaken
T.a.v. 2.1.: Houten-Centrum, o.a. voor jongerenhuisvesting:
In de nieuwbouw van De Spil zullen 20 woningen specifiek worden gelabeld
voor jongeren. Start verhuur najaar 2007.
T.a.v. 2.2.: 250 2 en 3 kamer koopstarterswoningen:
Ten aanzien van het onderhandelingsresultaat koopstarterswoningen volgt
e
e
een college- en raadsvoorstel in 2 – 4 kwartaal 2007
T.a.v. 2.3.: Studie naar locaties voor complexen kamerbewoning voor
jongeren:
De ambitie is dat in Vinex 2 kleinschalige complexen komen (indicatief 2x8
kamers). Dit is meegenomen in de Open Plekken Studie en zal in de
projectgroep Hofstad IV worden uitgewerkt.
Ook zit in de pijplijn een project van Stichting Timon om jongeren te
begeleiden richting zelfstandig wonen. Daarnaast speelt een recente studie
naar het omvormen van voormalige wijkposten naar een aantal 1kamerwoningen (in Houten-Noord).
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Speelruimteplan
W. Wagenmans

Opdracht

Maak een speelruimtebeleidsplan.
De doelstelling is:
We willen sport- en speelvoorzieningen bieden in de (openbare) buitenruimte
op basis van een voor heel Houten vastgelegd kwaliteitsniveau voor zowel
formele voorzieningen als informele ruimte dat draagvlak kent bij zowel
ontwerpers, beheerders, kinderen als hun ouders.

Ambtelijk
verantwoordelijke
Organisatievorm

S. Bloemberg (OW)

Betrokkenen

Intern: Openbare Werken, Welzijn (jeugd- en jongeren en sport), POW,
Communicatie, Statistiek en onderzoek, financien
Extern: kinderen, ouders, Enter, SWOH, scholen, experts

Planning

Uit termijnagenda raad:
e
3 kwartaal opinierende discussie met raad
e
4 kwartaal vaststelling raad

Stand van zaken

Projectopdracht is recent met Willy Wagenmans besproken. Project is net
gestart. Momenteel wordt gewerkt aan een communicatieplan voor de eerste
fase: de visievorming.

Projectmatig: stuurgroep, klankbordgroep en werkgroep.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Speelnatuurgebied
W. Wagemans

Opdracht

Onderzoeken financiële haalbaarheid en hierover rapporteren

Ambtelijk
verantwoordelijke

H. Boerma (milieu)

Organisatievorm

interne projectgroep: R. van Diessen (landschapscoördinator), P. Nienkemper
(OW)
externe initiatiefgroep: gemeente Houten (trekker) gemeente Bunnik,
Staatsbosbeheer

Betrokkenen

gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer, ontwerper, DLG

Planning

Voorjaar 2007: besluitvorming in college over rapportage over financiële
haalbaarheid.

Stand van zaken

Er is een schetsontwerp van het speelnatuurgebied gemaakt. Kosten voor
aanleg en beheer worden momenteel berekend. Mogelijkheden externe voor
financiering worden geïnventariseerd.

Opmerkingen

Bij positieve besluitvorming door het college dit voorjaar kan de aanleg van het
speelnatuurgebied plaatsvinden in 2008.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Activeren jongerencultuur
J. Koudijs

Opdracht

Kadernota Cultuurbeleid: Activering jongerencultuur: instellen jongerenpanel
en ideeenprijsvraag.

Ambtelijk
verantwoordelijke

M. Keuning (welzijn)

Organisatievorm

Loopt via stagiare Theater aan de Slinger

Betrokkenen

Stichting De Kring, (exploitant Cultuurcentrum/theater in aanbouw)

Planning

Inventaristie en uitwerking plan in 2007
Implementatie 2008 zodra Cultuurcentrum/theater opent.

Stand van zaken

Inventarisatiefase
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Realisatie Bioscoop
W. de Jong

Opdracht

Bioscoop : samenwerkingsovereenkomst Vastned-Gemeente AWH (raad 233-’03)
Horeca vanuit masterplan (vaststelling masterplan inclusief nota van
wijzigingen; raad 23-9-’03)

Ambtelijk
verantwoordelijke

E. van Ittersum/H. Lubbers (bioscoop/restaurant)
P. de Moed (horeca paviljoen)

Organisatievorm

Projectorganisatie Houten Centrum

Betrokkenen

VastNed, Rotterdam en Van Wijnen Projectontwikkeling Deventer (bioscoop)
Exploitant horecapaviljoen is dhr Schaap, ontwikkelaar uit Soest.

Planning

nvt

Stand van zaken

Bioscoop is in uitvoering, oplevering medio 2008.
Start horecapaviljoen medio 2007, oplevering medio 2008
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Realisatie discotheek
M. Kallen

Opdracht

Bouw en exploitatie van een Discotheek op bedrijventerrein de Meerpaal

Ambtelijk
verantwoordelijke

F. v.d Water (POW)

Organisatievorm

Projectgroep de Meerpaal (niet specifiek voor discotheek!)

Betrokkenen

POW – F.v.d. Water (1 verantwoordelijke)
RBL (EZ)
Milieu
Brandweer
RBL – RO
BZ
Goudappel Coffeng
Exploitanten
Bouwer

Planning

Zit momenteel in de vergunningsaanvraagprocedure
(Milieuvergunningsaanvraag, Bouwvergunningsaanvraag (afbouw)
Exploitatievergunning, Gebruiksvergunning)

Stand van zaken

Vergunningentraject.

e
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Jongerenvoorziening in Castellum stimuleren (faciliteren via de markt)
M. Kallen

Opdracht

In het coalitieprogramma is als doelstelling opgenomen het stimuleren van een
jongerenvoorziening in Castellum. Omdat dit programmapunt geen onderdeel
uitmaakte van de contracten die met de ontwikkelaars van het Castellum zijn
gesloten, zijn de nuancerende termen “stimulering en facilitering via de markt”
opgenomen. In een vergadering van de Stuurgroep met het
Ontwikkelingsverband Houten C.V. d.d.19 mei 2006 heeft het
gemeentebestuur van Houten de desbetreffende wens geuit en is afgesproken
dat er binnen de horecafunctie (die al als programmaonderdeel in het
Castellum-contract is vastgelegd) getracht wordt een voorziening te realiseren
waar ook jongeren gebruik van willen/zullen maken. Een specifiek op jongeren
gerichte voorziening zoals bijvoorbeeld een jongerencentrum of discotheek is
daarbij niet toegezegd, maar wel de stimulering van een grand café. Omdat de
daadwerkelijke vestiging van een dergelijke voorziening afhankelijk is van de
markt, kan de ontwikkelaar niet meer doen dan a) de voorwaarden hiervoor
scheppen en b) vestigingsverzoeken vanuit een positieve en soepele
grondhouding benaderen (honoreren).

Ambtelijk
verantwoordelijke

M. Raijmakers (POW)

Organisatievorm

Uit bijgevoegd model van de projectorganisatie is af te leiden dat het
Castellum projectmatig wordt ontwikkeld met behulp van een
organisatiestructuur waarbij alle partijen in gezamenlijke gremia zijn
betrokken.

Betrokkenen

Extern:
- Ontwikkelingsverband Houten C.V. (opdrachtgever westzijde)
- Rotij Projecten BV, een samenwerking van Roosdom Tijhuis, Rabo
Vastgoed en Interpolis Vastgoed (opdrachtgever oostzijde)
- ProRail (opdrachtgever spoorverdubbeling en station Castellum)
- De door de opdrachtgevers en door de gemeente ingeschakelde
externe ontwerpers en adviseurs
- Instanties/organisaties (bijv. VAC, expertgroep zorgvriendelijkheid),
die gehoord worden over onderdelen van het Castellum

Intern:
-

Gemeentebestuur
Management (directie en afdelingshoofd POW)
projectleiding (POW)
projectmedewerkers uit de lijnorganisatie

Stand van zaken
Op 8 en 15 mei is een tussenrapportage over het Castellum in het college
behandeld. De verkaveling is geoptimaliseerd (o.a. inpassen
fietsparkeerplaatsen; nutsgebouwen).
Het ontwerp van het winkelcentrum c.a. is op VO+-niveau. De architecten zijn
gestart met de eerste schetsen van de andere gebouwen (woningen).
Het bestemmingsplan voor Castellum zal in juni in procedure worden gebracht
Op dit moment vinden namens ProRail al werkzaamheden in Castellum plaats
aan het spoor. Medio juni 2007 zal aan de westzijde van Castellum begonnen
worden met het voorbelasten van de toekomstige wegen. Dat impliceert onder
andere dat de huidige noord-zuid fietsverbinding tussen Leebrug en
Schonauwen omgeleid moet worden. Na een inklinkperiode van 3 maanden
kan in het najaar van 2007 gestart worden met het bouwrijp maken van
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Castellum-West. Aan de oostzijde zijn pas veldwerkzaamheden aan de orde
als er groen licht door RACM is gegeven voor de opgraving van de
archeologische vindplaats aldaar. Deels op de archeologische vindplaats,
deels daarbuiten is bodemvervuiling geconstateerd. De provincie heeft het
saneringsplan hiervoor goedgekeurd.

Opmerkingen
Op 29 mei 2007 wordt een workshop georganiseerd, waarbij belangengroepen
input kunnen leveren voor de inrichting van de pleinen binnen het Castellum
en van het carré (de buitenrand van het Castellum). Ook jongeren (niet
individueel, maar gelieerd aan een organisatie) zijn hiervoor uitgenodigd.
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Onderwerp
Portefeuillehouder
Opdracht

Uitbreiding tienerwerk na positieve evaluatie
N. Teeuwen
Wat:
Betere benutting capaciteit bestaande en nieuwe sociaal culturele voorzieningen voor
tieners en/of jongeren.
Hoe:
In Houten-Zuid loopt een pilot met tienerwerk. Als uit de evaluatie positieve resultaten
komen, overwegen we uitbreiding naar Schoneveld en Houten-Noord.

Ambtelijk
verantwoordelijke
Organisatievorm
Betrokkenen
Planning

Kadernotitie jeugdbeleid 2004-2008:
In relatie met uitwerkingsplan inkleuring en bouw sociaal cultureel centrum Vinex
onderzoeken hoe en welke accommodaties (beter) beschikbaar kunnen worden
gemaakt voor wijkgerichte tieneractiviteiten.
C. van Bemmel (welzijn)
Pilot
Extern : stichting Enter, SWOH (gebouw Vuurtoren waar tienerwerk plaatsvindt)
Intern : afdeling welzijn, BCJ
Looptijd: 2006, 2007, 2008
Registratie:
- registratie en conclusies in jaarverslag vermelden
- percentages van de resultaatsindicator telkens ook voor de voorafgaande
jaren vermelden zodat vergelijking over 2006-2008 mogelijk wordt
Evaluatie:
De raad vraagt om een ‘grondige evaluatie op basis waarvan een besluit kan
plaatsvinden over al dan niet voortzetten van dit project en bij voortzetting op welke
wijze, waar, in welke vorm en met welke middelen’. Stichting Enter levert uiterlijk het
e
e
4 kwartaal van 2007 een evaluatie t.b.v. besluitvorming in het 1 kwartaal van 2008.

Stand van zaken
Opmerkingen

In het bestuurlijk overleg van april 2007 is afgesproken dat Enter ook een
tussenevaluatie maakt. Eerste gesprek over tussenevaluatie vindt eind mei plaats.
Opdrachtformulering pilot verwrerkt in budgetovereenkomst
Budget:
Pilot in Vuurtoren 2006-2008. Structureel budget van € 30.000,-- vanaf 2006 onder
voorbehoud van positieve evaluatie.
1.1. Uitbreiding tienerwerk na positieve evaluatie (2008, € 50.000,--)
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Onderwerp
Portefeuillehouder
Opdracht

Jeugdparticipatie
N. Teeuwen
De opdracht dient nader uitgewerkt te worden in het kader van het programma
Integraal Jeugdbeleid.
Actieprogramma:
a) chatsessies met wethouder vanaf oktober 2006
b) jongeren betrekken bij landelijke verkiezingen i.s.m. Enter en
onderwijsveld in 2006
c) plannen ontwikkelen na vervolgonderzoek naar mogelijkheden en
ideeen jongeren 2007
d) relatie leggen met interactieve website gemeente

Ambtelijk
verantwoordelijke
Organisatievorm

C. van Bemmel (welzijn)

Betrokkenen

Stichting Enter, College De Heemlanden, raadsleden,
Burgemeester&Wethouders.

Planning
Stand van zaken

Nader te ontwikkelen i.h.k.v. programma jeugd

Ad a Tussenevaluatie februari 2007 en eindevaluatie zomer 2007.
Ad b Jongeren betrekken bij de landelijke verkiezingen heeft plaatsgevonden.
Een gevolg daarvan is de pilot ‘politiek in de klas’. Daarbij werden lessen
verzorgd door raadsleden en wethouders. Ook in 2007-2008 zal dit worden
voortgezet.
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Onderwerp
Portefeuillehouder
Opdracht

Ontwikkeling Peuterspeelzaalwerk
N. Teeuwen
Antwoord op geformuleerde ambities van het peuterspeelzaalwerk.
Invulling van rol peuterspeelzaalwerk in lokale zorgstructuur en in
prestatieveld 2 van de WMO (opvoed- en opgroeiondersteuning)

Ambtelijk
verantwoordelijke

J. Eggermont (welzijn)

Organisatievorm
Betrokkenen
Planning

Stand van zaken

Extern: SSPH, Zorgteam, JGZ 0-4 jaar
Intern: Welzijn
Begin juni 2007 collegebesluit. Voorstel om ontwikkeling te faseren waarbij
eerst geinvesteerd wordt in formatie SSPH om pedagogisch beleid te
ontwikkelen en structurele consecquenties in beeld te brengen.
Beleidsnotitie peuterspeelzaalwerk en onderzoek naar rol
peuterspeelzaalwerk in Houtense zorgstructuur gereed.
Collegevoorstel in voorbereiding.
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Onderwerp
Portefeuillehouder
Opdracht

Breed Vmbo
J. Koudijs
Motie behandeling begroting 2006 (november 2005)
De raad spreekt uit dat in Houten een breed VMBO niet langer gemist kan worden en
verzoekt het college met klem alle denkbare wegen te bewandelen om tot realisatie
van deze opleiding in Houten te komen.

Onderzoek haalbaarheid vestiging breed VMBO en specifieke voorstllen
dekking financiele gevolgend indien zicht op haalbaarheid. (actieprogramma
2006-2010)
Ambtelijk
verantwoordelijke
Organisatievorm
Betrokkenen

J. Eggermont (welzijn)

Planning

Wanneer het onderzoek van de scholen naar aanbod, concept en
bestuursvorm naar voor 1 augustus 2007 is afgerond én duidt op een haalbaar
concept, gelden de volgende termijnen:
*
Voor 1 maart 2008 indiening van een bijstelling van het Regionaal
Arrangement tussen de scholen.
*
Najaar 2008 goedkeuring van de bijstelling van het Regionaal
Arrangement door het Ministerie van OC&W.
*
Per 1 augustus 2009 start van de nieuwe VMBO-locatie.

Extern:
Primair; College de Heemlanden, Anna van Rijn College, gemeente
Nieuwegein.
Secundair; schoolbesturen in Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Culemborg en
Utrecht.
Intern: Welzijn, BCJ, POW

Met de uitkomst van het onderzoek kan een reële berekening worden gemaakt
van de kosten voor huisvesting.
Dit zou in najaar 2007 moeten leiden tot een raadsstandpunt.
Stand van zaken

Opmerkingen

Er is al een aantal jaar veel aandacht besteed aan het stimuleren van de
komst van VMBO onderwijs naar Houten. Vanaf het schooljaar 2007-2008 zal
het Wellant College starten met VMBO groen. Omdat het stichten van VMBO
afdelingen verder geen realistische optie blijkt, is de strategie verlegd naar het
verplaatsen van bestaand aanbod. Dit blijft een precair en tijdrovend proces
waarbij de scholen een sleutelpositie hebben.
Onlangs hebben de scholen in de regio (Cals, Oosterlicht, Anna van Rijn,
Wellant, Heemlanden) de volgende intentie uitgesproken:
De besturen en directies van het Anna van Rijn College en College De
Heemlanden zijn voornemens om zo spoedig mogelijk, binnen de context van
de afspraken uit het Regionaal Arrangement, gezamenlijk beroepsgericht
VMBO in Houten te realiseren.
Daartoe onderzoeken beide scholen de volgende zaken:
*
Het onderwijsaanbod op een nieuwe locatie voor VMBO
*
Het onderwijsconcept van de nieuwe locatie voor VMBO
*
Een passende bestuursvorm om de samenwerking tussen beide
scholen vorm te geven.
De intentie is om de nieuwe locatie een duidelijk onderscheidend,
vernieuwend en dus aantrekkelijk pedagogisch-didactisch concept te laten
krijgen.
Het onderzoek naar bovengenoemde zaken moet voor 1 augustus 2007
afgerond zijn.
De schoolbesturen moeten in het regionaal arrangement bereid zijn VMBO
beroepsgerichte leerwegen mogelijk te maken. De gemeente probeert deze
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ontwikkeling te stimuleren. Bij een positieve ontwikkeling is de gemeente
verantwoordelijk voor de huisvesting. Er is in de Kruisboog ruimte
gereserveerd voor VMBO. Echter in het MIP zijn nog geen financiele middelen
geraamd.
De afgelopen jaren bleek het de wens voor VMBO beroepsgerichte leerwegen
zeer moeizaam en uiterst traag te verlopen.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Brede School
J. Koudijs

Opdracht

Actieprogramma 2006-2010
Invoeren brede school concept na overleg met scholen en ouderverenigingen;
- aanvulling nota Onderwijsbeleid met onderzoek naar betere benutting
bestaande accomodaties.
- - afstemming capaciteit en roosters scholen en voorzieningen
(haalbaarheid continurooster)

Ambtelijk
verantwoordelijke

J. Eggermont

Organisatievorm

Eerste fase; Aansluiten bij bestaande overleg Onderwijs Na Schoolse Opvang
(ONSO); tussen gemeente, onderwijs en kindercentra.
Tweede fase; wijkprojectorganisatie met Brede School makelaar als
coordinator.

Betrokkenen

Eerste fase: Extern; scholen, kindercentra
Intern; welzijn
Tweede fase: extern; allerlei partijen afhankelijk van behoeften wijk.

Planning

Raadsbesluit september 2007; onderdeel rondetafel

Stand van zaken

Kadernotitie is gereed;
Voorstel om accoord te gaan met Houtense kaders (wijk- en buurtprofiel) én
uitwerking gefaseerd aan te pakken is in voorbereiding. Collegebesluit juni
2007.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Werkervaringsplaatsen
W. de Jong (WWB)
J. Koudijs (onderwijsaspecten)

Opdracht

Actieprogramma 2006-2010:
1.5. Betere benutting netwerken voor werkervaringsplaatsen voor jongeren,
o.m. door pilot ROC t.b.v. koppeling onderwijs en re-integratie (2006-2010),
zie ook III. WWB
Hier zitten twee aspecten aan:
- WWB: reintegratiebeleid
- onderwijs: beleid i.h.jk.v. de Regionale Meld- en Coordinatiefunctie voortijdig
schoolverlaters Zuid-Utrecht (RMC)

Ambtelijk
verantwoordelijke

Afdelingen sociale zaken, resp. welzijn

Stand van zaken

WWB: samenwerking ROC en gemeente in ontwikkeling Vakwerk Houten
(groeimodel)
Onderwijs: trajectbeleiding t.b.v. bovenleerplichtige voortijdig schoolverlaters
(zonder startkwalificatie) in RMC-verband
Tussen de afdelingen sociale zaken en welzijn zal afstemming plaatsvinden
om beide ontwikkelingen met elkaar in relatie te brengen.

Opmerkingen

Aandachtspunt: Er wordt geconstateerd dat er een toenemend aantal
tienermoeders een beroep doet op bijstandsverstrekking en begeleiding.
Hier ligt een realtie met de opvang van tienermoeders, zoals die verzorgd
wordt door Stichting Timon.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Natuur- en milieueducatie
W. de Jong

Opdracht

2.4. intensivering milieuvoorlichting en –educatie (diverse activiteiten), (2007,
€ 20.000,--)

Ambtelijk
verantwoordelijke

H. Boerma (milieu)

Organisatievorm
Betrokkenen

Beleidscyclus milieubeleidsplan
O.m. provincie, onderwijs, NME Zeist, kinderboederij, Milieuwerkgroep
Houten, bibliotheek, Dtichting Kinderactiviteiten

Stand van zaken

Op 13 maart 2007 is het milieubeleidsplan door het college vastgesteld,
waarin ook activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie worden
vermeld.
In het milieubeleidsplan is de volgende algemene doelstelling voor natuur- en
milieueducatie opgenomen: “De gemeente ontplooit diverse activiteiten met
betrekking tot natuur- en milieueducatie”. Van deze algemene doelstellingen
zijn in dit plan de volgende doelen afgeleid:
1. Intensiveren en verder professionaliseren van natuur- en milieueducatie bij
basisscholen
2. Natuur- en milieuactiviteiten aanbieden in de directe leefomgeving van
kinderen en nabij scholen
3. Natuur- en milieueducatie is gericht op bewustwording én
gedragsverandering bij alle inwoners van Houten, en bij kinderen in het
bijzonder.
Door vergroting van het budget voor NME kunnen we de dienstverlening
verder professionaliseren en de kwaliteit verder verbeteren. Kennis van en
aandacht voor natuur- en milieueducatie op scholen zal worden vergroot. Ook
komt er meer aandacht voor natuur- en milieuactiviteiten buiten schooltijd en
zal er meer voorlichting plaatsvinden over milieuonderwerpen gericht op
daadwerkelijke gedragsverandering. Belangrijk aandachtspunt in de
(buitenschoolse) activiteiten is het in contact brengen van kinderen met natuur
en landschap in de eigen leefomgeving en het buitengebied van Houten.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Verkeersveiligheid
W. Wagenmans

Opdracht

VerkeersVeiligheidsPlan (VVP) 2006-2010

Ambtelijk
verantwoordelijke

Verkeerskundige (OW)

Organisatievorm

ROV Utrecht benadert scholen in overleg met gemeente. Gemeente faciliteert
en organiseert bijeenkomsten.

Betrokkenen

Basisscholen, verkeersouders, verkeerswerkgroepen van scholen, ROV
Utrecht, gemeente

Planning

Doelstelling: 30% van de basisscholen is UVL school binnen 3 jaar (2008), en
50% binnen 5 jaar (2010).
In het kader van het UVL-convenant (met de Provincie Utrecht) 3 tot 4 maal
per jaar een Verkeersoverleg met verkeersouders en verkeerswerkgroepen
(en andere geinteresseerden).

Stand van zaken

3 scholen hebben zich aangemeld voor het UVL label.

Programma integraal jeugdbeleid: Bijlagen
collegeversie,
mei 2007

Onderwerp
Portefeuillehouder
Opdracht

Preventiebeleid jongeren&genotmiddelen 2005-2009
N. Teeuwen
Preventiecampagne genotmiddelen (actieprogramma 2007-2010)
- Update genotmiddelen onder jongeren
- Uitbreiding bestaand preventiebeleid in het basisonderwijs en jongerenwerk

Ambtelijk
verantwoordelijke
Organisatievorm

C. van Bemmel (welzijn)

Betrokkenen

Planning
Stand van zaken
Opmerkingen

Organisatievorm is in opbouw:
Platform preventiebeleid genotmiddelen jongeren (in juni eerste bijeenkomst)
Doel: samenhang in beleid (doelen, richtlijnen) en activiteiten (preventief en
repressief).
Gezamenlijke activiteit per jaar: themaweek genotmiddelen.
Extern :
- Enter
- GGD Midden-Nederland
- Stichting Voorkom
- Centrum Maliebaan
- Politie
- Heemlanden
- Voedsel- en warenautoriteit
Intern afdeling BCJ
Bij de afdeling Welzijn worden de verschillende beleidsterreinen (onderwijs, sport,
leerplicht) betrokken bij het uitvoeringsprogramma.
- themaweek eind 2007
- start wijkhulpverleningsspreekuur tweede helft van 2007
Geactualiseerd uitvoeringsprogramma vastgesteld in college d.d. 24 april 2007.
Budget:
- 10.000 JGZ maatwerk (actieprogramma 2007-2010)
- 15.000 JGZ maatwerk
- 8.000 preventief jeugdbeleid
- 5.000 voor 2007 vanuit Integraal VeiligheidsPlan; bij positieve evaluatie
mogelijk ook voor 2008 beschikbaar t.b.v. themaweek genotmiddelen.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Regie Jeugd&Veiligheid
N. Teeuwen

Opdracht

Plan van aanpak jeugdoverlast 2004-2006.
De aanpak en speerpunten met betrekking tot Jeugd&Veiligheid zijn onderdeel
van het Integraal VeiligheidsPlan en van het preventiebeleidgenotmiddelen.
Regie (Welzijn):
C. Bemmel
O.b.v. een evaluatie in 2006 is vanaf december 2006 gekozen voor een
nieuwe constructie; splitsing beleidsoverleg en afstemmingssoverleg. Deze
nieuwe constructie wordt in juni 2007 geevalueerd.
Het beleidsoverleg Jeugd&Veilgheid komt 4 x per jaar bij elkaar.
Het afstemmingsoverleg Jeugd&Veiligheid: komt om de 6 weken bij elkaar.
Aan de hand van een format wordt de overlast per bijeenkomst besproken en
worden signalen tijdig doorgegeven aan de politie, wijkposten en Enter zodat
actie ondernomen kan worden.
In het beleidsoverleg worden eventuele trends of nieuwe ontwikkelingen
besproken naar aanleiding van de formats en wordt beleid en uitvoering op
elkaar afgestemd.
Beleidsoverleg J&V:
- Sietske Zijlstra (BCJ)
- Marlys Schild/Arie Oskam (Openbare werken)
- Gabriel v/d Wurff (politie)
- Boete Korteweg (Enter, extern)
Afstemmingsoverleg J&V:
- William van Meeteren (wijkopzicht)
- Robert Veugelers (politie)
- Cees Westerhout (Enter)
- Christine van Bemmel (welzijn)
In juni 2007 is een tussenevaluatie gepland over de nieuwe constructie van
overleg. Voorstel is om eind 2007 een definitieve evaluatie te plannen.
Inhoudelijke evaluatie: nader bepalen in beleidsoverleg juni 2007.
Evaluatie aanpak jeugdoverlast ‘oude vorm’ is november 2006 geevalueerd en
bijgesteld.

Ambtelijk
verantwoordelijke
Organisatievorm

Betrokkenen

Planning

Stand van zaken
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Onderwerp

Sport en Risicojeugd

Portefeuillehouder

J. Koudijs

Opdracht

De gemeente heeft eind 2005 / begin 2006 nog een Quick scan sport en
risicojeugd uit laten voeren. Hierin zijn de mogelijkheden voor de preventie
van jeugdproblematiek door sport in de gemeente in beeld gebracht. Deze
(concept)-quick scan biedt zowel een objectief beeld met cijfers over jeugd en
sport in de gemeente als het beeld van vertegenwoordigers van de diverse
werkvelden, buurt, welzijn, onderwijs en sport.
Uit het expertmeeting sport en risicojeugd kwam naar voren dat met name
jongeren die zich buiten op houden een risico vormen. Zij veroorzaken soms
overlast en vandalisme en anderzijds is hun groepscultuur soms een risico.
Als voorbeeld geldt dan met name het drankmisbruik onder deze groepen
jongeren. Een betere samenwerking tussen jongeren, jongerenwerk, sport en
ruimtelijke ordening is gewenst om het buiten spelen, sporten en hangen te
verbeteren.
De situatie op en rond het sportcomplex ‘de Kruisboog’ is door verschillende
gebruikers aangegeven als problematisch. Besloten is om dit gebied als pilot
te nemen en i.s.m. de betrokken (jongeren, sportverenigingen en Enter) een
plan van aapak op te stellen.

Ambtelijk
verantwoordelijke

A. Krikke (welzijn)

Organisatievorm

Er is een begeleidingroep BOS/BSI die ook dit project onder haar
verantwoordelijkheid heeft.
Coordinatie van de uitvoering ligt bij Sportservice Midden Nederland (SMN).

Betrokkenen

Sportverenigingen op de Kruisboog (Delta, Taurus, Atalanta), College de
Heemlanden en jongerenwerk (Stichting Enter).

Planning

Mei /juni 2007:
Inventariseren van signalen, wensen en mogelijkheden bij de drie
verenigingen, college Heemlanden, Stichting Enter, gemeente en politie
Juni 2007:
Opstellen van een concept plan van aanpak
Juli / augustus 2007:
- Vaststellen wie de regie op uitvoering/naleving van de afspraken
bewaakt
- Opstellen van een lijst met aandachtspunten en format voor het
maken van samenwerkingsafspraken voor gebruik in de toekomst

Stand van zaken

Uitwerking van dit project is in voorbereiding met Stade, SMN, Enter en
gemeente. Voor de zomer wordt gestart met de inventarisatie.

Opmerkingen

Begroting
Vanuit de provincie is € 5.000 beschikbaar mits daar eigen middelen en tijd
van de gemeente (Enter, politie etc.) tegenover staan.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

BOS / BSI
J. Koudijs

Opdracht

In 2005 is een start gemaakt met stimuleringsprojecten jeugdsport door
gebruik te maken van de Breedtesportimpuls van het ministerie van VWS.
Voor de gemeente Houten is het bevorderen van sociale cohesie een zeer
belangrijke prioriteit. Sport heeft hierbij een belangrijke functie. Dit uit zich in
projecten die de sportinfrastructuur verbeteren en in het ontwikkelen van
sportstimuleringsprojecten voor inwoners van Houten. Deze elementen wil de
gemeente voortzetten en uitbouwen. Door een vraaggerichte inzet van
activiteiten krijgen de kinderen meer invloed in de keuze van de activiteiten en
zal vraag en aanbod dichter bij elkaar worden gebracht. Daarnaast is er veel
aandacht om de (brede) sportdeelname te bevorderen en bewegingsarmoede
tegen te gaan.
De gemeente heeft zowel voor de Breedtesportimpuls als voor Bosimpuls
subsidie bij het Rijk aangevraagd. Beide projecten moeten afzonderlijk naar
het Rijk verantwoord worden, terwijl de activiteiten nadrukkelijk in elkaars
verlengde liggen.Het meest nauw verweven zijn de volgende projecten:
BOS- Projecten:
- Beweegmanagement
- Trainers voor de klas
- Sportieve VO school
- Jeugdbehoudende sportvereniging
- Jeugdsportfonds
2 BSI-Projecten
- JeugdSportPas
- Verenigingsondersteuning
- sport in de wijk
3 Extra
- School en overgewicht (Familie Lekkerbek uit bsi-budget 2005)
- Website sportservice Houten (uit rest bsi-budget 2005)

Ambtelijk
verantwoordelijke
Organisatievorm

Betrokkenen

Planning
Stand van zaken

A. Krikke (welzijn)
Er is een begeleidingroep BOS/BSI die ook dit project onder haar
verantwoordelijkheid heeft. Coordinatie van de uitvoering ligt bij SMN. Voor
uitvoering van het project Sport in de wijk wordt de Stichting Enter ingezet.
Begeleidingsgroep BOS/BSI bestaande uit wethouder (vz), onderwijs (po en
vo), SWOH, Enter en gemeente met ondersteuning van Sportservice Midden
Nederland.
Uitvoering van de activiteiten lopen t/m 2010.
De uitvoering van de activiteiten voor 2007 lopen volgens planning.
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Onderwerp
Portefeuillehouder

Jeugdloket in relatie tot Wmo (prestatieveld 2)
N. Teeuwen

Opdracht

Ontwikkeling van een jeudgloket in relatie de Wmo (prestatieveld 2)
2007/2007
(bestaand budget)

Ambtelijk
verantwoordelijke

C. Jansens en J. Hack (welzijn)

Organisatievorm

In ontwikkeling; ambtelijk voonemen om dit onderwerp onder te brengen
binnen een project Ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin als onderdeel
van het te ontwikkelen Programma Integraal Jeugdbeleid

Betrokkenen

Intern: afdeling welzijn, w.o. leerplicht, projectorganisatie wmo
Extern: Vitras AMW en JGZ, GGD Mn., onderwijsveld, Bureau Jeugdzorg,
politie, jongerenwerk en provincie Utrecht

Planning

Geplande collegebespreking: 22 mei 2007
Commissie SAM: 29 mei 2007
e
e
Uitwerking: 3 en 4 kwartaal 2007
e
e
Besluitvorming raad, uitgewerkte voorstellen: 4 kwartaal 2007 of 1 kwartaal
2008.

Stand van zaken

1 en 2 kwartaal is prestatieveld 2 op onderdelen uitgewerkt i.h.k.v. uitvoering
bestuurlijk akkoord gemeente Houten en provincie Utrecht gericht op
aansluiting lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg (bijvoorbeeld:
ontwikkeling zorgteams).
19 april 2007: Raadinformatieavond over prestatieveld 2

e

e
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BIJLAGE 3.
JEUGD IN CIJFERS

Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen (31 december 2006)
Leeftijd
0-3
4-11
12-17
18-24
0-24
0 - > 85

Mannen
aantal
1.473
2.758
2.168
1.931
8.330
22.514

%
6,54
12,25
9,63
8,58
37
100

Vrouwen
aantal
1.414
2.650
2.162
1.647
7.873
23.059

%
6,13
11,49
9,38
7,14
34,14
100

Totaal
aantal
2.887
5.408
4.330
3.578
16.193
45.573

%
6,33
11,87
9,50
7,85
35,55
100

Prognose bevolkingsontwikkeling 2010 en 2027
Leeftijdsklasse 2007
2010
0–4
3.609
5–9
3.431
10 – 14
3.356
15 – 19
3.510
20 – 24
2.297
25 – 29
2.058
0 - > 85
45.573
Bron: Pronexus, maart 2007

2027
3.662
3.721
3.344
3.396
2.253
2.098
47.627

2.547
2.902
3.277
3.314
1.862
1.538
46.767

Bevolking naar wijk en leeftijdklasse (31 december 2006)

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
Totaal

Noord- NoordWest
Oost
775
608
1.059
703
1.288
806
1.432
962
862
661
430
507
14.990

10.912

ZuidWest
937
548
335
278
271
631
6.729
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Zuid- Kl.kernenTotaal
Oost Buitengeb.
1.042
247
3.609
867
254
3.431
664
263
3.356
602
236
3.510
319
184
2.297
365
125
2.058
9.202

3.740

45.573

Bevolking Houten vergeleken met Nederland en de provincie Utrecht, in %
(31 december 2005)
provincie
Leeftijd
Houten
Nederland
Utrecht
aantal
%
aantal
%
aantal
%
0-4
3.470
7,80
1.010.626
6,20
80.114 6,84
5-9
3.297
7,41
987.916
6,06
72.740 6,21
10-14
3.506
7,88
1.010.032
6,19
71.694 6,12
15-19
3.469
7,80
979.383
6,01
70.919 6,05
20-24
2.131
4,79
969.352
5,94
75.829 6,47
25-29
2063
4,64
992.927
6,09
79.137 6,76
Totaal

44.501

100
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16.305.526

100 1.171.291

100

