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Inleiding
Dit is het uitvoeringsprogramma behorende bij de nota Alle Jeugd Telt (het vervolg
op “Jong Kapitaal”, het jeugdbeleid 2002-2004).
In dit uitvoeringsprogramma worden de lijnen die zijn geschetst voor het jeugdbeleid
2005-2007 concreet uitgewerkt. In Jong Kapitaal werd een groot aantal nieuwe
initiatieven ontwikkeld. In Alle jeugd telt worden zoveel mogelijk de succesvolle
projecten van Jong Kapitaal gecontinueerd. Deze projecten zijn in te delen in drie
aandachtsgebieden of programmalijnen: participatie, zorg en veiligheid. Zo wordt
het programmatische werken zoals vormgegeven in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma gecontinueerd. Daarbij hebben de initiatieven voor jeugd en zorg een
directe relatie met het convenant dat gesloten is met de provincie over de invulling
van de gemeentelijke taken, als gevolg van de nieuwe wet op de jeugdzorg.
We streven in het jeugdbeleid naar een sluitende keten. Een aanbod voor alle jeugd
vanuit het belang van positieve participatie en een sluitend en gecoördineerd vangnet
voor jeugd die extra aandacht nodig heeft. Dat vraagt om een gecoördineerde inzet van
de kwaliteiten van alle partners en een goede afstemming tussen deze partners. Alleen
door deze samenwerking kan een integraal jeugdbeleid worden gerealiseerd.

1.1 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 vindt u een overzicht van alle gehonoreerde projectvoorstellen die zijn
ingediend door de projectgroepen. De projecten worden kort omschreven, de resultaatverwachtingen worden verhelderd en er wordt aangegeven hoe de projecten samenhangen met de doelstellingen van zowel het MOP als het gemeentelijk jeugdbeleid en
wat de geraamde kosten zijn.
De projecten zijn ingedeeld op basis van de drie programmalijnen jeugd en participatie,
zorg voor jeugd en jeugd en veiligheid.
In hoofdstuk 3 vindt u een overzicht van alle projecten en de financiële vertaling ervan.
Tevens wordt aangegeven uit welke middelen “Alle Jeugd Telt” wordt gefinancierd.
In hoofdstuk 4 tenslotte komt aan de orde hoe financiën en resultaten zullen worden
gemonitord.
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Overzicht uit te voeren projecten, resultaten en kosten
Jeugd en participatie
Programmalijndoelstelling: toename van maatschappelijke en politieke participatie, het versterken
van een multiculturele samenleving en een toename van van participatie in Sport en cultuur.

Activiteit

Omschrijving

Doelstelling

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

PR en
communicatie

Nieuwsbrief
Alle jeugd telt

1. Partners in het
jeugdbeleid informeren
over actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid,
en in de projecten van
Alle Jeugd Telt

Drie keer per jaar
verschijnt de nieuwsbrief
“Alle jeugd telt”

Informatie over
jeugbeleid op de
gemeentelijke website

2. Breed publiek
toegang geven tot de
ontwikkelingen in het
Apeldoornse jeugdbeleid

4 maandelijkse actualisatie
van de gemeentelijke
website

1.Aan de hand van
systematische gegevens
wordt nieuw beleid
ontwikkeld en/of bestaand
beleid bijgesteld

Verbeterde jeugdmonitor
uitgevoerd in 2006
(1-meting)

Jeugdmonitor/ Instrumenten die inzicht
jeugdpeiling
geven in het welzijn van
jongeren; de status quo
van jongerenbehoeften en
waardering van
voorzieningen en
activiteiten

2005

2006

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO

10.000

10.000

10.000 n.v.t.
alg.beleidsinstrument

30.000

50.000

40.000 n.v.t.
alg.beleidsinstrument

7.000

7.000

Jaarlijks zijn minimaal twee
jeugdpanels gerealiseerd
Regionale monitor 0-12
in 2005 ontwikkeld.
Nulmeting regionale
monitor 0-12 uiterlijk 1e
helft 2006 gerealiseerd

(Regionale)
(digitaal) dokument met
Digitale sociale een lokale en regionale
kaart
functie dat:
1.informatie biedt over
het gemeentelijk aanbod
op het gebied van
lichtpedagogische hulp
2. duidelijk maakt waar
jeugd (en/of hun ouders)
terecht kan met bepaalde
problemen van jongeren

Jeugd en jongeren, ouders
en professionals weten
waar zij informatie kunnen
krijgen over het aanbod
op het gebied van lichtpedagogische hulp

Brochure en site
beschikbaar
per 01-08-06
Brochure verspreid onder
IB-ers, (ouders van) jeugd/
jongeren in de leeftijd van
0-18 jaar

7.000 MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg nodig
hebben worden
geholpen
GSO: verstevigen
en doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg
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Omschrijving

Doelstelling

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

2005

2006

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO

Beknopt overzicht met alle
instanties die een aanbod
hebben op het gebied van
opvoedingsvragen

Het voorliggende
hulpaanbod mbt
opvoedingsvragen is
inzichtelijk gemaakt voor
ouders/verzorgers

Jaarlijks geactualiseerde
opvoedkaart
Verspreiding onder
ouders/verzorgers

1.200

1.200

1.200 MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg
nodig hebben
worden geholpen
GSO: verstevigen
en doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg
Studiemiddagen

Professionals die met en
voor jongeren werken rond
een thema in gesprek
brengen

Bevorderen van
samenwerking tussen
instellingen/professionals
op het gebied van
opvoeden en opgroeien

2 studiemiddagen in drie
jaar per middag minimaal
50 deelnemers uit
minimaal 6 verschillende
instellingen;

1.500

1.500

1.375 Indirect:
MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg
nodig hebben
worden geholpen
GSO: verstevigen
en doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg

150.000

190.000

Opvoeden en
opgroeien
Opvoedkaart

75% geeft de middagen
een positieve waardering.

Brede school

Samenwerkingsverband
tussen scholen en
maatschappelijke
organisaties dat vanuit één
visie samenwerkt en een
activiteitenaanbod biedt
voor kinderen (en hun
ouders) in de wijk

Ontwikkelingskansen
bieden voor jeugd
Een ontmoetingsplaats
creëren in de wijk waar
diverse activiteiten
plaatsvinden
Continuering
samenwerking tussen
partners die gericht is
op de vraag uit de wijk
(kinderen, ouders,
buurtbewoners)
Het aanbieden van
activiteitenprogramma
in samenwerking met
partners, gericht op het
zelforganiserend vermogen
van kinderen, oudes en
buurtbewoners

4

Toename van het aantal
brede scholen tot 10 in
2007
Voor elke brede school
is/zijn per schooljaar:
Een werkplan ontwikkeld
minstens 2 activiteiten per
schooljaar gerealiseerd
i.s.m. verenigingen
Elke brede school:
Ontwikkelt een visie
Zorgt voor implementatie
van het visie- documenten
brede school

170.000 MPB:
1. Jeugd en jongeren
kunnen elkaar
ontmoeten en
hebben zinvolle
mogelijkheden
voor
vrijetijdsbesteding.
2. Kinderen met
(mogelijke)
ontwikkelingsachterstand
kunnen meekomen
GSO:
Versterken sociaal
netwerk van
jongeren

Toename van het aantal
leerlingen dat bereikt
wordt met brede schoolactiviteiten per brede
school
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Doelstelling

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

2005

2006

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO

Toename van de
bekendheid met de
brede school bij ouders
en leerlingen in 2007
van 20% tov 2003
Toename tevredenheid
ouders en leerlingen
met 5% tov 2003 over
activiteiten en voorzieningen in de buurtin 2007
Buurtsportwerk
n.b.: in 2006
wordt een
bedrag van
€ 22.500
gedekt vanuit
de BOSmiddelen

Cultuurparticipatie
(Cultuureducatie)

Sportstimulering van jeugd 1. Vergroten van
dmv aanbod van diverse
sportdeelname jongeren
sportactiviteiten in de
buurt
2. Toeleiden van jongeren
die deelnemen aan
sportactiviteiten naar
sportverenigingen

% jongeren (12-24 jaar) dat
vaker dan 1x per week
sport is toegenomen (t.o.v.
nulmeting: 2003)
Aantal jongeren dat sport
bij gesubsidieerde
sportverenigingen is
toegenomen (t.o.v.
nulmeting: 2004)
Afname van het % 12-24
jarigen dat vindt dat er
onvoldoende
sportmogelijkheden in
eigen buurt zijn (t.o.v.
nulmeting 2003)

35.000

12.500

36.650 MPB:
vergroten
sportdeelname door
mensen met een
beperking, jeugd,
allochtonen en
ouderen (11.3 )
GSO:
Het aantal jongeren
(12-18) dat regelmatig (meer dan
eens per week)
sport, is gestegen
tot 65%

Educatie op het gebied
van kunst en cultuur voor
leerlingen in het basisonderwijs

Samenwerkingsverbanden
komen in 2005 en 2006
tenminste 2 maal per jaar
in een gezamenlijk overleg
bij elkaar.
Eind 2007 heeft 95 % van
de scholen voor primair
onderwijs hun visie op
cultuur geformuleerd en
voert de activiteiten
conform deze visie uit.
80 % van alle scholen
participeert in 2007 in een
samenwerkingsverband
cultuureducatie. Alle
gesubsidieerde culturele
instellingen participeren
in 2007 in een samenwerkingsverband
cultuureducatie.
Ten opzichte van 2004
is het cultuureducatief
aanbod op scholen door
lokale instellingen in 2007
met tenminste 10%
toegenomen.

35.000

35.000

36.650 MPB:
Ontwikkelen en
ontdekken van talent
GSO:
Hogere
cultuurdeelname
van jongeren
Aantal jongeren
dat minimaal
1x per maand, actief
of passief, aan een
culturele activiteit
deelneemt.

Toename cultuureducatief
aanbod op basisscholen
Ontwikkelen van een
cultuurvisie in 95% van
de basisscholen
Realiseren/verbeteren
samenwerking tussen
gesubsidieerde culturele
instellingen.
Realiseren/verbeteren
samenwerking tussen
basisscholen op het
gebied van cultuureducatie

Alle jeugd telt! • Uitvoeringsprogramma Apeldoorns Jeugdbeleid 2005-2007

5

ga jeugdbeleid 2005-2007 uitv

Activiteit

10-04-2006

Omschrijving

15:40

Pagina 6

Doelstelling

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

2005

2006

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO

Bereik van 60 tieners
per week per centrum
Bereik van 200 tieners
per jaar per centrum door
middel van incidentele
activiteiten waarbij tieners
zelf een rol in de
organisatie en uitvoering
spelen.
Openstelling centra:
ieder centrum is minimaal
9 uur per week open
Beschikbaarheid van
pedagogisch handboek
januari 2006.

75.000

75.000

75.000 MPB:
Jeugd en jongeren
kunnen elkaar
ontmoeten en
hebben zinvolle
mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding.
GSO:
Versterken sociaal
netwerk van
jongeren

Uitbreiding
j&jwerk
Tienercentra

Ontmoetingsplek voor
1. Tieners kunnen in eigen
tieners (10-15 jr.) met
wijk op een positieve
een gecontroleerde vorm
manier hun vrije tijd
van vrijetijdsbesteding.
doorbrengen en elkaar
(Inzet van 36 uur jeugd- en
ontmoeten
jongerenwerk)
2. Tieners leren
verantwoordelijkheid
en initiatief te nemen
voor een positieve
vrijetijdsbesteding
Realiseren van
accommodatiegebonden
en vindplaatsgericht
jeugd- en jongerenwerk in
elk stadsdeel en de buitengebieden

Continuering
Inzet van 34,56 uur jeugd/
jongerenwerk en jongerenwerk
Wisselwerk
(B&W besluit
17/18 febr. 2003;
0.96 fte = 34,56
uur)

Realiseren van
accommodatiegebonden
en vindplaatsgericht
jeugd- en jongerenwerk in
elk stadsdeel en de buitengebieden

Voor 2005 wordt inzet
2003/2004 gecontinueerd.
In overleg met coördinator
jeugdbeleid worden inzet
en gewenste prestaties
2006 en 2007 bepaald.
Voorbereiding 2e helft 2005
Start uitvoering 2006

77.500

72.000

72.000 MPB:
Jeugd en jongeren
kunnen elkaar
ontmoeten en
hebben zinvolle
mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding.
GSO:
Versterken sociaal
netwerk van
jongeren

Extra inzet
jongerenwerk
Don Bosco

Realiseren van
accommodatiegebonden
en vindplaatsgericht
jeugd- en jongerenwerk
in elk stadsdeel en de
buitengebieden

In overleg met coördinator
jeugdbeleid worden inzet
en gewenste prestaties
bepaald.
• Voorbereiding
3e kwartaal 2005a
• Start uitvoering
4e kwartaal 2005

18.750

103.125

103.125 MPB:
Jeugd en jongeren
kunnen elkaar
ontmoeten en
hebben zinvolle
mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding.
GSO:
Versterken sociaal
netwerk van
jongeren

6

Inzet van 36 uur jeugd/
en jongerenwerk
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Activiteit

Omschrijving

Doelstelling

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

Extra inzet
jongerenwerk

Inzet van 37,44 uur jeugd/
en jongerenwerk

Realiseren van
accommodatiegebonden
en vindplaatsgericht jeugden jongerenwerk in elk
stadsdeel en de buitengebieden

In overleg met coördinator
jeugdbeleid worden
uitvoerende organisatie,
inzet en gewenste
prestaties bepaald.
• Voorbereiding
3e kwartaal 2005
• Start uitvoering
4e kwartaal 2005

Subtotaal
J&Jwerk

2005

2006

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO

19.500

107.250

107.250 MPB:
Jeugd en jongeren
kunnen elkaar
ontmoeten en
hebben zinvolle
mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding.
GSO:
Versterken sociaal
netwerk van
jongeren

190.750

357.375

357.375

Voor inzicht
in relatie
Alle Jeugd Telt
en Budgetsubsidie
Wisselwerk
zie bijlage I
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Zorg voor jeugd
Programmalijndoel: verminderen van het aantal jeugdigen met taal- en onderwijsachterstanden, terugdringen
van het aantal voortijdig schoolverlaters en vermindering van het aantal dak- en thuislozenvoorkomen van
dakloosheid.
Activiteit

Omschrijving

Doelstelling

RADAR

Intensieve begeleiding
Oplossen en voorkomen
en van dak- en thuisloze
van dakloosheid
jongeren en risicojongeren
Verzorgen van onderdak
en opvang voor dak- en
thuisloze jongeren
Verzorgen van
“binnenbegeleiding”

Oplossen en voorkomen
van dakloosheid

Outreachende Outreachende
hulpverlening hulpverlening voor
probleem- of
risicojongeren
Informeren, adviseren,
individuele hulpverlening

Oplossen en voorkomen
van risicogedrag. Het
bevorderen van de
doorstroom naar een
reguliere vorm van zorg

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

60 jongeren zijn intensief
begeleid; 80% van de
gebruikers is tevreden over
de geboden begeleiding

2005

2006

134.000

136.600

139.400 MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg nodig
hebben worden
geholpen
GSO: verstevigen en
doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg

27.000

68.300

69.700 MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg nodig
hebben worden
geholpen
GSO: verstevigen en
doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg
Project jonge

15.000

15.000

15.500 MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg nodig
hebben worden
geholpen
GSO: verstevigen
en doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg

Er zijn 6 opvangplaatsen
beschikbaar
voor gemiddeld 25 jongeren
is opvang gerealiseerd
80% van de gebruikers is
tevreden over de geboden
opvang
Jaarlijks:
• 250 adviesgesprekken
gerealiseerd
• 50 kortdurende
hulptrajecten
gerealiseerd
80% van de jongeren is
tevreden over de geboden
hulpverlening

moeders

8

Niet-residentiële opvang
van jonge moeders

Versterken sociaal
netwerk; vergroten van
zelfredzaamheid

1. Wekelijks bereik van :
• 15 deelnemers per
groepsbijeenkomst
• 10 deelnemers per open
inloop
2. Jaarlijks bereik van:
• 20 deelnemers voor
individuele procesmatige
hulp
• 20 deelnemers voor
kortdurende individuele
hulp
• 5 deelnemers voor
praktische
ondersteuning
• 30 contacten met
informatie- en
adviesvraag
• 80% van deelnemers is
tevreden over de door
het project geboden
ondersteuning

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO
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Activiteit

Omschrijving

Doelstelling

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

2005

2006

Mate For You

Ondersteuning bieden aan
geïsoleerde jongeren door
inzet van een (vrijwillig)
“maatje”
Werven en begeleiden van
vrijwilligers

Het verbinden van
geïsoleerde jongeren met
de samenleving, om op die
manier het isolement te
doorbreken, en
marginalisatie te
voorkomen. Versterken
sociaal netwerk jongeren

Homestart

Programma waarin
opgeleide vrijwilligers
gekoppeld worden aan een
gezin en lichtpedagogische
hulp en ondersteuning
bieden aan de opvoeder(s)

Realiseren van intensieve
lichtpedagogische hulp
en ondersteuning aan
opvoeders

1. jaarlijks:
• Bereik van 25 (nieuwe)
jongeren
• Werving en begeleiding
van 25 vrijwilligers
• 8 groepsactiviteiten
• coachingstraject voor
20 jongeren
2. maandelijkse
autistensoos
3. voorstel maken voor
samenwerking met
gelijksoortige initiatieven

19.500

pm

pm MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg nodig
hebben worden
geholpen
GSO: Versterken
sociaal netwerk van
jongeren /
verstevigen en
doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg

30 nieuwe gezinnen per
jaar zijn/worden begeleid;
gemiddeld zijn 20 vrijwilligers beschikbaar;
gemiddelde duur van de
hulp bedraagt 11 maanden

47.675

48.500

48.500 MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg nodig
hebben worden
geholpen
GSO: verstevigen en
doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg

60.000

60.000

60.000 MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg nodig
hebben worden
geholpen
GSO: verstevigen en
doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg

70 % opvoeders is tevreden
over de door Homestart
geboden ondersteuning
Buurtnetwerken

Netwerken waarin door
diverse professionals
vroegtijdig risicosituaties
bij het kind/gezin en/of
in de buurt worden
gesignaleerd.
Verzorgen van
deskundigheidsbevordering door/
voor deelnemers

Het vroegtijdig signaleren
van risicosituaties (kind,
gezin, omgeving) voor de
ontwikkeling van kinderen

6 BNW operationeel
Jaarlijks :
• 10 individuele signalen
besproken per BNW
• casemanagement
geregeld per individueel
signaal
• 5 buurtsignalen en
daarop aanbod
ontwikkeld per BNW
• 3 deskundigheidsbevorderende
activiteiten (training,
voorlichting) uitgevoerd
per BNW;
Gemiddelde doorlooptijd
van een casus bedraagt
10 maanden

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO
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Activiteit

Omschrijving

Doelstelling

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

Opvoedsteunpunt

Steunpunt waar ouders
terecht kunnen voor licht
pedagogische hulp

Realiseren van
lichtpedagogische
hulpverlening voor
ouders/verzorgers

Afstemming
Ontwikkelen van een
basisonderwijs dekkende zorgstructuur
en zorg
voor het basisonderwijs

Timeoutfunctie
12-18 jarigen
en coördinatie
ZATs en
ZAT-kwadraat

Flexibele, tijdelijke
opvangvoorziening voor
probleemjongeren in het
VO
Coördineren van
zorgadviesteams (zats),
ZAT-kwadraat en nazorg
op het ROC

2005

2006

Bereik van :
• minimaal 800 cliënten
in 2005;
• minimaal 1000 cliënten
vanaf 2006
• minimaal 80% van de
vragen betreft
opvoedingsspanning
• minimaal 5 allochtone
cliënten

57.300

57.300

Realiseren van een sluitend afspraken met PO,
netwerk van zorg rond het opvoedwinkel, WSNS en
BJZ over intake en
basisonderwijs
verwijzing;
afspraken over inzet
maatschappelijk werk in
het onderwijs

20.000

65.000

60.000 MPB:
1. Kinderen met
(mogelijke)
ontwikkelingsachterstand
kunnen meekomen
2. Jeugd, jongeren en
hun ouders die
zorg nodig hebben
worden geholpen
GSO:
1. Verminderen
jeugdigen met
taal- en onderwijsachterstand en
voortijdige
schoolverlaters
2. Verstevigen en
doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg

100.000

100.000

97.500 MPB:
1. Terugdringen
schooluitval en
-verzuim
2. Kinderen met
(mogelijke)
ontwikkelingsacht
erstand kunnen
meekomen
3. Jeugd, jongeren
en hun ouders die
zorg nodig hebben
worden geholpen
GSO:
1. Verminderen
jeugdigen met
taal- en
onderwijsachterstand en
voortijdige
schoolverlaters
2. Afname van 10% in
de groei van het
aantal voortijdige
schoolverlaters
3. Toename van 10%
in aantal teruggeplaatste vsv’ers
4. Dekkend en goed
functionerend
netwerk van
Zordadviesteams

1. Voorkomen en bestrijden Jaarlijks zijn:
in de ZATs 300 leerlingen
van schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten. besproken waarvan 90%
is behouden voor het
onderwijs
2. Realiseren van een
dekkend netwerk van
in het ZAT-kwadraat
opvang en zorg
35 leerlingen besproken
waarvan 80% wordt
3. Versterking van
herplaatst
de ketenaanpak van
de leerlingenzorg
75 uitvallers/thuiszitters
opgevangen binnen OSCAR
of herplaatst in het v(s)o
80 leerlingen ambulant
begeleid vanuit OSCAR

10

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO
57.425 MPB: Jeugd,
jongeren en hun
ouders die zorg nodig
hebben worden
geholpen
GSO: verstevigen
en doorontwikkelen
ketenaanpak
jeugdzorg
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Jeugd en veiligheid
Programmalijndoelstelling: verbetering van de veiligheidsbeleving van jongeren en de afname van
de jeugdcriminaliteit.

Activiteit

Omschrijving

Doelstelling

Jongerenbus

Bemiddeling tussen
1. Het bevorderen van
jongeren en hun omgeving.
maatschappelijke
Het bieden van
participatie van jongeren
mogelijkheden voor
2. Tegengaan van
vrijetijdsbesteding op
ongewenst gedrag en
het terrein van sport, spel
jeugdcriminaliteit
en ontmoeting.
Het geven van algemene
en op persoonlijke maat
gesneden informatie en
voorlichting.
Het ondersteunen van
buurt en wijkinitiatieven
gericht op jeugd en
jongeren.

Straatgroepen- Het systematisch
1. Het bevorderen van
teams
verzamelen en bijhouden
maatschappelijke
en analyseren van
participatie van jongeren
informatie over groepen
2. Tegengaan van
jongeren die zich in de
ongewenst gedrag en
buurten op straat
jeugdcriminaliteit
ophouden. Het in gang
zetten en coordineren
van groepsgerichte
aanpak voor deze groepen
jongeren

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

2005

2006

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO

Jongerenbus wordt 26 uur
per week ingezet
Jaarlijks:
• 600 jongeren bereikt met
inzet van de bus
• Minimaal 8 keer
incidentele inzet (actieve
inzet partners projectgroep jongerenbus) van
de bus bij voorlichting,
sportmanifestaties,
evenementen en andere
activiteiten.
• 2500 jongeren bereikt
bij incidentele inzet
jongerenbus.
• Minimaal 2 keer inzet
van de bus door
externen, inkomsten
komen ten goede aan
activiteitenbudget bus
80% van de partners is
tevreden over het
functioneren van het
samenwerkingsverband
rondom de jongerenbus
80 % van de jongeren is
tevreden over de inzet van
de jongerenbus

105.000

105.000

105.000 MPB:
1. Jeugd en jongeren
kunnen elkaar
ontmoeten en
hebben zinvolle
mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding.
2. Voorkomen en
bestrijden van
jeugdcriminaliteit.
GSO:
1. Versterken sociaal
netwerk van
jongeren.
2. Tegengaan van
crimineel en normoverschrijdend
gedrag.

Jaarlijks:
• 6 straatgroepenteams
operationeel
• In 6 straatgroepenteams
worden samen 80 straatgroepen besproken.
• Aanpak van minimaal
45 groepen waarmee
minimaal 800 jongeren
worden bereikt.
• Doorverwijzing van
20 risicojongeren
• 1x per drie weken
overleg met partners
straatgroepenteam

47.000

47.000

47.000 MPB:
1. Jeugd en jongeren
kunnen elkaar
ontmoeten en
hebben zinvolle
mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding
2. Voorkomen en
bestrijden van
jeugdcriminaliteit
GSO:
1. Versterken sociaal
netwerk van
jongeren
2. Tegengaan van
crimineel en normoverschrijdend
gedrag
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Activiteit

Omschrijving

Doelstelling

Casusoverleg
risicojongeren

Overleg en afstemming
1. Realiseren van een
met partners uit
samenhangende aanpak
preventieve, zorg- en
van risicojongeren
justitiele keten
Uitwisseling van relevante 2. Voorkomen van
informatie tussen
(herhaling van) grenspreventieve, curatieve en
overschrijdend en
repressieve keten
crimineel gedrag
van jongeren.

Prestatie-indicatoren/
Gebruiksindicatoren

750 jeugdige delictplegers
per jaar besproken;

2005

2006

70.000

100.000

2007 Link met
doelstellingen
MPB en GSO
MPB:
100.000 1. Voorkomen en
bestrijden van
jeugdcriminaliteit

Afname aantal jeugdige
delictplegers

GSO:
1. Tegengaan van
crimineel en
normoverschrijden
d gedrag bij
kinderen en
jeugdigen
2. In geen enkele
wijk voelt meer
dan 20% van de
jongeren zich
onveilig

Afname aantal jeugdige
first offenders
Afname aantal jeugdige
veelplegers
Daling recidivecijfers
jeugd

Veilig Honk

Realiseren van een veilige 1. Bieden van veiligheid en 2 veilige honkroutes
(fiets)routes tussen thuisoperationeel
hulp aan leerlingen uit
school en v.v. voor
(continuering bestaande
het buitengebied die
leerlingen PO/VO
route en 2e route
hulp nodig hebben op
gerealiseerd begin 2006)
hun weg naar en van
school

Schooladoptie

Geven van voorlichting
2.Verbeteren van de relatie
aan jongeren in de leeftijd
tussen politie en
van 10 tot 12 jaar teneinde
jeugdigen;
positief gedrag te
Mentaliteitsverbetering
bevorderen
m.b.t. normen en
waarden
Verbeteren van de contact
tussen jeugd en politie

Totaal

12

2.000

59 basisscholen ontvangen 13.000
elk 7 gastlessen waarvan
één wordt verzorgd door
bureau Halt

2.000

13.000

2.000 MPB:
Veilig in en
naar school

13.000

75% van de leerkrachten
en leerlingen van de
betreffende scholen en
groepen zijn positief over
het project (één meting
gedurende de planperiode)

MPB:
1. Voorkomen en
bestrijden van
jeugdcriminaliteit
GSO:
Tegengaan van
crimineel en
normoverschrijdend
gedrag bij kinderen
en jeugdigen

1.177.925 1.482.275 1.475.275
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Financiën
Alle jeugd telt is een omvangrijk programma.
De projecten zoals in dit uitvoeringsprogramma aangegeven vragen een investering
van middelen en menskracht, zowel van gemeente als alle betrokken instellingen.
De projecten in dit uitvoeringsprogramma hebben nauwe relatie met onderdelen
van het reguliere beleid dat gemeentelijk wordt gefinancierd. In de uitvoering zullen
beschikbare budgetten worden geïntegreerd. Omwille van een heldere financiële
bedrijfsvoering voor wat betreft het GSO-programma wordt hier echter inzichtelijk
gemaakt wat de prestaties in het kader van GSO zullen zijn.
De projecten uit dit uitvoeringsprogramma, die een belangrijk onderdeel vormen
van het totale jeugdbeleid, worden grotendeels gefinancierd met tijdelijke middelen.
Gezien de relevantie van een groot aantal van deze projecten voor jeugd en de
provinciale voorwaarden om tijdelijke projecten die succesvol zijn gebleken
gemeentelijk te verankeren, is het van belang om de komende jaren te overwegen
hoe (een deel van) deze projecten structureel gefinancierd zou kunnen worden.

Beschikbare budgetten
Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van alle uit te voeren projecten en
de beschikbare budgetten.
Vanuit de provincie wordt een bedrag beschikbaar gesteld van 3.6 miljoen voor
de periode van 3 jaar.
Over een aantal bedragen die opgenomen zijn om te komen tot een totale dekking
voor € 4.135.475,– heeft het college nog geen besluit genomen. De beschikbaarstelling
van deze gelden is dus onder voorbehoud van goedkeuring door het college.
Overzicht projecten planperiode 2005-2007, kosten en dekkingsmiddelen
Projecten
2005
Jeugd en participatie
PR en communicatie
€
Jeugdmonitor
€
Digitale sociale kaart
€
Opvoedkaart
€
Studiemiddagen
€
Brede school
€
Buurtsportwerk
€
Cultuurparticipatie
€
Uitbreiding j&jwerk
Tienercentr. (1,0 fte)
€
Jongerenwerk WW (0,96fte)
€
Jongerenwerk DB (1,0 fte)
€
Jongerenwerk (1,04 fte) nog te beleggen €
subtotaal jeugd- en jongerenwerk: 4 fte €
Subtotaal participatie
Zorg voor jeugd
Radar/Parkzicht
€
Outreachende hulpverlening
€
Jonge moeders
€
Mate for you
€
Homestart
€
Buurtnetwerken
€
Opvoedsteunpunt
€
Afstemming
basisonderwijs-zorg
€
OSCAR
€
Subtotaal zorg

2006

2007

totaal

10.000,–
30.000,–
7.000,–
1.200,–
1.500,–
150.000,–
35.000,–
35.000,–

€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,–
50.000,–
7.000,–
1.200,–
1.500,–
190.000,–
12.500,–
35.000,–

€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,–
40.000,–
7.000,–
1.200,–
1.375,–
170.000,–
36.650,–
36.650,–

€
€
€
€
€
€
€
€

75.000,–
77.500,–
18.750,–
19.500,–
190.750,–

€
€
€
€
€

75.000,00
72.000,–
103.125,–
107.250,–
357.375,–

€
€
€
€
€

75.000,–
72.000,–
103.125,–
107.250,–
357.375,–

€ 225.000,–
€ 221.500,–
€ 225.000,–
€ 234.000,–
€ 905.500,–
€ 1.785.275,–

134.000,–
27.000,–
15.000,–
19.500,–
47.675,–
60.000,–
57.300,–

€
€
€

139.400,–
69.700,–
15.500,–
19.500,–
48.500,–
60.000,–
57.425,–

€
€
€

410.000,–
165.000,–
45.500,–

€
€
€

136.600,– €
68.300,– €
15.000,– €
€
48.500,– €
60.000,– €
57.300,– €

€
€
€

144.675,–
180.000,–
172.025,–

20.000,– €
100.000,– €

65.000,– €
100.000,– €

30.000,–
120.000,–
21.000,–
3.600,–
4.375,–
510.000,–
84.150,–
106.650,–

60.000,– € 145.000,–
97.500,– € 297.500,–
€ 1.579.200,–
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Jeugd en veiligheid
Jongerenbus
Straatgroepenteams
Casusoverleg risicojongeren
Veilig Honk
Schooladoptie
Subtotaal veiligheid
Totaal

€
€
€
€
€

€ 315.000,–
€ 141.000,–
€ 270.000,–
€
6.000,–
€
39.000,–
€
771.00,–
€ 1.177.925,– € 1.482.275,– € 1.475.275,– € 4.135.475,–
105.000,–
47.000,–
70.000,–
2.000,–
13.000,–

€
€
€
€
€

105.000,–
47.000,–
100.000,–
2.000,–
13.000,–

€
€
€
€
€

105.000,–
47.000,–
100.000,–
2.000,–
13.000,–

Bekostiging
2005
GSO (provincie)
€ 1.100.425,–
MPB (gereserveerd, besluit B&W 2003) €
77.500,–
MPB (flexibel budget)
MPB 2007-2010
Reserves kinderopvang*)
€ 1.177.925,–
*) nog te besluiten door B&W

14

2006
2007
totaal
€ 1.224.575,– € 1.275.000,– € 3.600.000,–
€
77.500,–
€
28.200,– €
27.775,– €
55.975,–
€ 150.000,– € 150.000,–
€ 252.000,–
€ 252.000,–
€ 1.482.275,– € 1.475.275,– € 4.135.475,–
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Management van financiën en resultaten
De doelstellingen van het jeugdbeleid krijgen hun vertaling in de projectplannen van de
projectgroepen. Alle activiteiten die instellingen ontwikkelen om een doel te bereiken,
worden in dit projectplan ingekaderd. Behalve een omschrijving van de doelstelling van
de activiteit dienen ook de (meetbare) resultaten en een tijdpad te zijn opgenomen. Ook
wordt beschreven op welke manier men communicatie met jeugd en veldpartners vorm
geeft.
Alle projecten worden bovendien vastgelegd in een projectdocument. Daarin worden de
projectdoelen, -resultaten en financiën vermeld. Aan elk projectdocument wordt een
uniek nummer toegekend dat opgenomen wordt in CODA, het financieel managementsysteem. Het is een document voor intern gebruik.
Zo kan op elk gewenst moment bekeken worden wat de stand van zaken is met
betrekking tot de bestedingen op projectniveau. De voortgang op resultaatniveau zal
daaraan worden gekoppeld.
Instellingen ontvangen jaarlijks vooraf een bedrag overeenkomstig de verleende
subsidie.
Jaarlijks zal, achteraf, over het afgesloten jaar, op grond van de geleverde prestaties, de
subsidie worden vastgesteld. Mochten geleverde prestaties daartoe aanleiding geven, kan
een gedeelte van de verleende subsidie worden ingehouden of verrekend met die van het
volgende jaar. De prestaties die verwacht worden van de instelling worden helder (en
SMART ) neergelegd in een document dat de subsidieverlening vergezelt.
Instellingen dienen elke vier maanden per project een rapportage in waarin sturingsinformatie wordt gegeven met betrekking tot inhoudelijke en financiële voortgang
van het project.
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Bijlage 1 Jongerenwerk alle jeugd telt
en budgetsubsidie wisselwerk
Het jeugd- en jongerenwerk wordt deels bekostigd uit de MPB (budgetsubsidie
Wisselwerk en Don Bosco) en deels met GSO middelen (provinciale gelden).
In het uitvoeringsprogramma ‘Alle jeugd telt’ wordt gerekend met contracturen
per week terwijl de prestatie-afspraken met Wisselwerk zijn vastgelegd in inzetbare
uren per jaar (1.300 uren per jaar per fte). In verband met de vergelijkbaarheid worden
in het volgende overzicht zowel de contracturen per week als ook de inzetbare uren
per jaar gegeven als ook een verdeling in budgetsubsidie en GSO middelen:

Budgetsubsidie Wisselwerk
Budgetsub
Noordwest
Week
Jaar
Zuidwest
Week
Jaar
Noordoost
Week
Jaar
Zuidoost
Week
Jaar
Centrum
Week
Jaar
Buitengebieden
Week
Jaar
Flexibel
Week
Jaar
Stedelijk jongerenwerk
Week
Jaar
Week totaal
Jaar totaal
Totaal kosten

Accommodatiegericht
GSO/AJT

Totaal

Vindplaatsgericht
Budgetsub
GSO/AJT

Totaal

18
650

0
0

18
650

22
794

0
0

22
794

0
0

18
650

18
650

22
794

8
289

30
1.083

20
722

0
0

20
722

22
794

0
0

22
794

0
0

18
650

18
650

22
794

0
0

22
794

0
0

0
0

0
0

4
145

8
289

12
434

0
0

0
0

0
0

0
0

14
505

14
505

0
0

0
0

0
0

29
1048

0
1.048

29

0
0
38
1.372
€ 81.746,–

0
0
36
1.300
€ 75.000,–

0
0
74
2.672
€ 156.746,–

37
1336
158
5.705
€ 350.496,–

0
0
30
1.083
€ 62.500,–

37
1.336
188
6.788
€ 412.996,–
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Relatie met Alle Jeugd Telt
Accommodatiegericht GSO/AJT (36 uur)
Betreft de twee tienercentra.
Vindplaatsgericht GSO/AJT (30 uur)
Betreft deel van de “Continuering jongerenwerk Wisselwerk” (B&W besluit 2003).
In dit overzicht zijn niet vermeld:
Don Bosco (36 uur vanuit GSO/AJT, 33 uur uit structurele subsidie MPB),
met name accommodatiegebonden jongerenwerk.
Nog te bepalen nieuwe inzet (42 uur vanuit GSO/AJT)
Voor nieuwe inzet blijft nog 42 uur beschikbaar. Op dit moment wordt (op basis van
evenredigheid in alle stadsdelen incl. buitengebied) met Wisselwerk en Don Bosco
onderhandeld over de wijze waarop (accommodatiegebonden vs. vindplaatsgericht)
en door wie deze uren het beste kunnen worden ingezet.
Hierbij speelt de ontwikkeling van het accommodatiegebonden jongerenwerk een
belangrijke rol.
Jongerenbus
26 uur per week beschikbaar voor jongeren en gefinancierd uit GSO middelen voor
€ 105.000,– per jaar.
Coördinatie straatgroepenteams
Het budget voor de coördinatie straatgroepenteams, namelijk € 47.000,–, bestaat
hoofdzakelijk uit coördinatie van de straatgroepenteams en deels uit activiteitenbudget.
Dit product wordt gefinancierd uit GSO middelen.
In totaal wordt vanuit Alle Jeugd Telt / GSO voor jeugd- en jongerenwerk dus 144 uur
gefinancierd (ofwel 4 fte), náást de jongerenbus en de straatgroepenteams.
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