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INLEIDING
Goed op weg
In december 2009 is de nota “Goed op weg Jeugdbeleid in Oegstgeest: een overzicht op
hoofdlijnen” vastgesteld. Hierin zijn, na input van vele maatschappelijke organisaties
jeugdbeleid, aanbevelingen opgenomen. Deze aanbevelingen worden nu omgezet in
beleidsvoornemens voor de periode 2011-2015.
Doel jeugdbeleid
Kinderen groeien gezond en veilig op, dragen hun steentje bij aan de maatschappij,
ontwikkelen hun talenten, hebben plezier en zijn goed voorbereid op de toekomst.
Om die doelstelling te realiseren, zorgt de gemeente voor uiteenlopende voorzieningen; van
kindergemeenteraad tot skate-baan, van jongerenruimte tot consultatiebureau en van
peuterspeelzaal tot Centrum voor Jeugd en Gezin.
Doelgroep
Het jeugdbeleid richt zich op de doelgroep min 9 maanden (zwangere vrouwen zijn ook
doelgroep) tot en met 23 jaar, met de nadruk op de leeftijd van 0 tot en met 18.
Doel van deze nota
Het doel van deze nota is een overzicht te geven van de ontwikkelingen en
beleidsvoornemens van de afgelopen jaren en voor de komende jaren in het jeugdbeleid van
Oegstgeest. Dit komt aan de orde in hoofdstuk 2 aan de hand van onderstaande zes thema’s:
*
Jeugd en vrije tijd
*
Jeugd en veiligheid
*
Jeugd en participatie
*
Jeugd en gezin
*
Jeugd en opvang
*
Jeugd en onderwijs
*
Jeugd en werk
Relatie met Wmo paraplu-nota
Met de invoering van de Wmo (1 januari 2007) is een nieuw wettelijk kader ontstaan voor de
maatschappelijke ondersteuning en participatie van burgers. Hierbinnen vallen verschillende
gemeentelijke zorg- en welzijnsactiviteiten, inclusief de jeugdvoorzieningen. Voor de
maatschappelijke ondersteuning van ouders en jeugdigen is een apart prestatieveld in
de Wmo opgenomen (prestatieveld 2).
In prestatieveld 2 van de Wmo zijn vijf functies op het gebied van preventief jeugdbeleid op
lokaal niveau opgenomen. Deze vijf functies zijn:
1. informatie en advies
2. het signaleren van problemen
3. toegang tot het hulpaanbod
4. licht pedagogische hulp
5. coördinatie van zorg
In het algemeen worden deze functies al uitgevoerd door lokale voorzieningen, zoals de
jeugdgezondheidszorg en het maatschappelijk werk, die samenwerken binnen het Centrum
voor Jeugd en Gezin. De functie coördinatie van zorg zal nader worden vormgegeven in het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Verder raken de andere prestatievelden natuurlijk ook de diverse gebieden het jeugdbeleid.
Prestatieveld 1. De leefbaarheid van de gemeente vergroten
Denk aan bijv. sportfaciliteiten.
Prestatieveld 3.: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning
Denk aan bijv. informatievoorzieningen voor de jeugd, bijvoorbeeld over pesten.
Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Denk aan de jonge mantelzorgers.
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Prestatieveld 5: Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het
bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
Denk aan jongeren met een dergelijk probleem.
Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met een beperking
Denk aan jongeren met een beperking.
Prestatieveld 7: Opvang voor mensen met problemen
Denk aan jongeren die door problemen tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.
De speerpunten uit de Wmo paraplu-nota zijn:
1. signaleren
2. zelfredzaamheid, versterken eigen kracht
3. mantelzorgers en vrijwilligers
4. sociale netwerken
5. toegankelijkheid
De beleidsvoornemens uit deze nota zullen in het licht van deze speerpunten staan.
Niet uit het oog moet worden verloren dat de ouders nog altijd de verantwoordelijkheid
hebben voor de kinderen. Zodra de sociale netwerken versterkt zijn zal de signalering en
zelfredzaamheid ook vergroot worden.
Relatie Visie 2020
Deze jeugdnota sluit aan bij de aandachtspunten van de Visie 2020. Hoofdstuk 8 van de Visie
2020, dat gaat over prettig en veilig opgroeien, correspondeert met de meeste
beleidsvoornemens uit deze nota.
Bijvoorbeeld het beleidsvoornemen “jongerenoverlast blijven aanpakken”. Dit
beleidsvoornemen is een investering in een prettig leef– en leerklimaat, beschreven in
hoofstuk 8 van de Visie 2020. Hiervoor is uitbreiding van de uren van het jongerenwerk
gewenst. Met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten zal meer gevraagd worden van
het jongerenwerk en dan met name het ambulante jongerenwerk. Het ambulante
jongerenwerk signaleert op preventieve wijze de problemen bij jongeren, waarbij de
(onderliggende) problematiek nog tijdig kan worden aangepakt. Het beleidsvoornemen
“uitbreiding van het ambulant jongerenwerk” wordt aangedragen als mogelijk project, dat zal
passen binnen de Visie 2020. Er zal beoordeeld worden of dit project in aanmerking komt
voor het budget, dat vrijkomt voor de Visie 2020.
Hoofdstuk 12 van de Visie 2020 gaat over de gemeente als meewerkkracht. Uit de jeugdnota
blijkt dat door de landelijke ontwikkelingen zoals bijv. de decentralisatie van de jeugdzorg de
regionale samenwerking steeds sterker wordt. De gemeente Oegstgeest zal bij de
decentralisatie van de Jeugdzorg bijdragen aan een sterkere regio met een actieve deelname
aan de totstandkoming van het regionale beleid.
Relatie Collegeprogramma
Deze jeugdnota sluit aan bij het Collegeprogramma o.a. op de punten veiligheid,
voorzieningen en burgerparticipatie.
Looptijd
De jeugdnota loopt van 2011 tot en met 2015. Deze nota is geschreven in het licht van de
verslechterde economische situatie en de discussies over bezuinigingen.
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Dankwoord
Bij het tot stand komen van deze jeugdnota hebben verschillende organisaties en personen,
zowel binnen de gemeente als buiten de gemeente, meegedacht (zie bijlage 3). De nota is
uitgebreid besproken in de Stuurgroep Integraal Jeugdbeleid. In deze stuurgroep zitten
afvaardigingen van diverse organisaties (zoals Teylingen College, Wellant College, Rijnlands
Lyceum, basisscholen, GGD, Kwadraad, Politie, Kinderopvangorganisaties zoals SKO en
PIKO, RBL, HomeStart, Halt en Wmo adviesraad). De gemeente dankt al deze mensen die
meegedacht hebben over de inhoud van deze jeugdnota voor hun inbreng en inzet.
Verder is er binnen de gemeente met diverse beleidsmedewerkers (verantwoordelijk voor
diverse portefeuilles, zoals o.a. Wmo, Veiligheid, Lokaal Gezondheidsbeleid, Sport,
Onderwijs, Sociale Zaken en Vrijwilligerbeleid) gesproken over de inhoud van deze
jeugdnota.
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Korte samenvatting
Doel van deze nota is een overzicht te geven van de ontwikkelingen en beleidsvoornemens
van de afgelopen jaren en voor de komende jaren in het jeugdbeleid van de gemeente
Oegstgeest. De nota bestrijkt alle terreinen van het jeugdbeleid o.a. het sociaal culturele
aspect, zorg, onderwijs, Wmo en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het jeugdbeleid is naast de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen voor een groot deel
gebaseerd op waarnemingen uit het veld. Eens in de 2 maanden vindt er een overleg plaats
met de Stuurgroep Integraal Jeugdbeleid. In deze stuurgroep is een breed scala van
organisaties vertegenwoordigd (zie bijlage 3). Deze stuurgroep signaleert ontwikkelingen
voor wat betreft de jeugd in Oegstgeest. Verder is er een Netwerk Jeugdoverlast. Dit netwerk
vergadert eens in de maand. Politie, gemeente en jongerenwerk zijn in dit netwerk
vertegenwoordigd. De gemeente luistert lokaal goed naar de ontwikkelingen in het veld.
Verder vindt er regionaal eens in de maand een ambtelijk overleg plaats. Hierin worden de
regionale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden uitgebreid besproken.
Aangezien het jeugdbeleid in beweging is, zal de raad eens in de 2 jaar worden geïnformeerd
over de voortgang van deze nota.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.
In hoofdstuk 2 komen de volgende thema’s aan de orde: jeugd en vrije tijd, jeugd en
veiligheid, jeugd en participatie, jeugd en gezin, jeugd en opvang, jeugd en onderwijs en
jeugd en werk. In dit hoofstuk ligt het zwaartepunt.
In hoofdstuk 3 zullen de financiën besproken worden.
De beleidsvoornemens komen voor een deel in andere nota’s terug, waar regelmatig naar
wordt verwezen.
- beleid rondom Jeugdgezondheidszorg zal uitvoerig beschreven worden in de nota Lokaal
Gezondheidsbeleid 2012;
- beleid over het Centrum Jeugd en Gezin wordt vastgelegd in het Handboek CJG
Oegstgeest, dat in het najaar 2011 wordt afgerond;
- beleid rondom Jeugd en Werk zal uitvoerig behandeld worden in het jaarlijkse
beleidsplan van Sociale Zaken;.
- beleid rondom sport zal in de Sportnota besproken worden;
- beleid omtrent speelvoorzieningen zal in het toekomstige plan van aanpak
Speelvoorzieningen behandeld worden. In 2012 wordt er een nieuwe beleidsnota
Speelvoorzieningen opgesteld;
- beleid rondom veiligheid wordt in integrale nota Veiligheid beschreven;.
- beleid rondom vrijwilligerswerk zal in de nota over het vrijwilligerswerk beschreven
worden.
- Beleid rondom wonen voor jongeren tot 23 jaar is niet specifiek geformuleerd. De reden
hiervoor is dat het merendeel van de jongeren of wegtrekt uit Oegstgeest vanwege
studie/opleiding of tijdens hun studie/opleiding bij hun ouders blijft wonen. In de
beleidsontwikkeling rondom wonen blijft hiervoor aandacht.
Alle bovenstaande nota’s worden op integrale wijze voorbereid, zodat er een eenduidig beleid
wordt gerealiseerd.
De beleidsvoornemens die in deze nota vastgesteld worden, zullen voornamelijk
beleidsvoornemens zijn die over het sociaal culturele aspect van het jeugdbeleid gaan.
Doordat deze nota is geschreven in het licht van de verslechterde economische situatie en de
discussies over benodigde bezuinigingen zijn de beleidsvoornemens grotendeels staand
beleid.
Voorgesteld nieuw beleid is:
- uitbreiding van het ambulant jongerenwerk met 4 uur per week gedurende 40 weken per
jaar voor een periode van 4 jaren (2012, 2013, 2014 en 2015).
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Met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten zal meer gevraagd worden van het
jongerenwerk. Het ambulant jongerenwerk signaleert op preventieve wijze de problemen bij
jongeren, waarbij de (onderliggende) problematiek nog tijdig kan worden aangepakt.
Hierdoor zal het contact met overlastgevende jongeren verbeteren, waardoor grotere
problemen voorkomen kunnen worden.
- meer aandacht voor het multimediagebruik door jongeren (digiwereld).
Digipesten is een groot probleem. Door goede informatievoorziening op scholen aan de
ouders en de jongeren voor het multimediagebruik door jongeren (digiwereld) zal het
probleem meer uit de onbekendheid worden gehaald. Dit beleidsvoornemen zal, zo mogelijk,
binnen de huidige budgetten gerealiseerd worden.
De conclusie die men uit deze nota kan trekken is dat de gemeente Oegstgeest op koers is met
het jeugdbeleid. Van belang is dat het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. Het
jeugdbeleid beslaat verschillende beleidsterreinen. Belangrijk voor een goed jeugdbeleid is
een integrale samenwerking binnen de diverse beleidsterreinen.
Verder is het van belang dat het jeugdbeleid over alle jeugd moet gaan. Niet alleen over
probleemjeugd en kwetsbare kinderen/jongeren. Iedereen van 0 tot 23 jaar verdient
aandacht; jeugd met problemen natuurlijk meer. Preventie blijft zeer belangrijk.
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Samenvatting van de prioriteiten voor de komende vier jaar
Thema

Actiepunt

Gewenst
resultaat

Jeugd en
vrije tijd

Herhuisvesting
van
jongerenruimte
Friendz
meenemen bij de
ontwikkelingen
rondom het
zwembad.
Friendz
aantrekkelijker
maken voor meer
jongeren uit
diverse kringen
d.m.v. PR en
activiteiten.

Mogelijkheid
voor Friendz om
een betere
ruimte te
realiseren op een
meer centrale
plek in het dorp.

Jeugd en
vrije tijd

Mogelijkheid
onderzoeken naar
het realiseren van
een extra
trapveldje.

Jeugd en
vrije tijd

Continueren van
het stimuleren van
buitensport door
het jeugdwerk en
verbeteren van de
relatie met de
sportverenigingen.

Meer
speelgelegenheid
en
ontmoetingsplek
voor jongeren
creëren.
Stimuleren
sportactiviteiten.

Jeugd en
vrije tijd

Doelgroep
Friendz
verbreden.
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Financiën

Wordt gefinancierd
vanuit de subsidie aan
Stichting Jeugd en
Jongerenwerk Midden
Holland € 133.123 en
budget activiteiten
jeugdbeleid
(structureel)
Verwijzing naar plan
van aanpak
speelvoorzieningen en
beleidsnota
speelvoorzieningen
2012
€4.000,Valt onder het budget
jeugdactiviteiten
(totale budget
jeugdactiviteiten €
31.000,- structureel).

Relatie Wmo

WSO Sport, VROM

Prestatieveld: 1
en 2
Speerpunten:
signaleren,
sociale
netwerken,
toegankelijkheid

WSO Subsidiebeleid

Prestatieveld :
1en 2
Speerpunten:
Signaleren,
sociale
netwerken,
toegankelijkheid

Ja:
Hfd. 8

Voorzieningen

WSO Speeltuinenbeleid

Prestatieveld 1
en 2
Speerpunten:
sociale
netwerken,
toegankelijkheid
Prestatieveld 1
en 2
Speerpunten:
sociale
netwerken,
toegankelijkheid

Ja:
Hfd. 8

Voorzieningen

Ja:
Hfd. 8

Voorzieningen

WSO Sportbeleid

Relatie
Visie
2020
Ja:
Hfd. 8

Relatie
collegeprogramma

Raakvlakken met andere
afdelingen/beleidsvelden

Voorzieningen
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Relatie
Visie
2020
Ja:
Hfd. 8

Relatie
collegeprogramma
Veiligheid

Prestatievelden 1,2
en 7
Speerpunten:
signaleren en
toegankelijkheid

Ja:
Hfd. 8

Veiligheid

Prestatievelden 1,2
en 7
Speerpunten:
signaleren en
toegankelijkheid

Ja:
Hfd. 8
en 12

Veiligheid

Thema

Actiepunt

Gewenst resultaat

Financiën

Raakvlakken met andere
afdelingen/beleidsvelden

Relatie Wmo

Jeugd en
Veiligheid

Jongerenoverlast
blijven aanpakken.
Dit beleidsvoornemen
is een investering in
een prettig leef – en
leerklimaat,
beschreven in
hoofstuk 8 van de
Visie 2020.

Overlast van jongeren
beperken.

Jongerenwerk valt onder
de subsidie aan Stichting
Jeugd en Jongerenwerk
Midden Holland (€
133.123). zie verder
kadernota Integrale
Veiligheid.

BBO Veiligheid, BOR

Prestatievelden
1, 2 en 7
Speerpunten:
signaleren,
toegankelijkheid

Jeugd en
Veiligheid

Kortere lijnen tussen
jongerenwerk en
politie realiseren.

Signaalfunctie verbeteren.

BBO Veiligheid

Jeugd en
Veiligheid

Ontwikkeling van het
Veiligheidshuis
volgen en afstemming
met de ontwikkeling
van een CJG
waarborgen.

Op de hoogte blijven van
meest recente ontwikkeling
om het jeugdbeleid erop
aan te passen.

Jongerenwerk valt onder
de subsidie aan Stichting
Jeugd en Jongerenwerk
Midden Holland (€
133.123),
Zie verder kadernota
veiligheid.
Zie kadernota Integrale
Veiligheid 2011-2015.

BBO Veiligheid
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Relatie
Visie
2020
Ja:
Hfd. 8

Relatie
collegeprogramma
Veiligheid

Prestatievelden
1,2 en 7
Speerpunten:
signaleren en
toegankelijkheid
Prestatievelden
1,2, en 7
Speerpunten:
signaleren en
toegankelijkheid

Ja: Hfd.
8

Veiligheid

Ja: Hfd 8

Veiligheid

Prestatieveld 1,
Speerpunten:
zelfredzaamheid,
verantwoordelijk
heid nemen

Ja:
Hfd. 7 en
8

Burgerparticipatie

Actiepunt

Gewenst resultaat

Financiën

Raakvlakken met andere
afdelingen/beleidsvelden

Relatie WMO

Jeugd en
Veiligheid

Terugdringen
alcoholgebruik bij
jongeren.

Minder alcoholgebruik bij
jongeren.

WSO Lokaal
gezondheidsbeleid

Prestatievelden 1,
2 en 7
Speerpunten:
signaleren en
toegankelijkheid

Jeugd en
Veiligheid

Extra aandacht
besteden aan het
probleem digipesten.

Digipesten onder de
aandacht brengen.

Zie nota lokaal
gezondheidsbeleid
2012 en regionale
ontwikkelingen in
het kader van het
bestuurlijk overleg
alcoholmatiging.
Pm

BBO Veiligheid

Jeugd en
Veiligheid

Structurele uitbreiding
voor het ambulant
jongerenwerk met 4
uur per week
gedurende 40 weken
per jaar.

Jeugd en
participatie

Huidige
jeugdparticipatiebeleid
handhaven

Meer contact met de
jongeren op straat en meer
contact met de politie,
waardoor jeugdoverlast beter
kan worden aangepakt.
Betere signalering zorgt dat
op preventieve wijze de
problemen bij jongeren.
Jeugdparticipatieactiviteiten,
blijven uitvoeren.
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€8.800,- per jaar
financiering vanuit
de WMO-gelden.
Voor een periode
van 4 jaren (2012,
2013, 2014 en
2015))
€ 18.500
(structureel)

BBO Veiligheid
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Actiepunt

Gewenst
resultaat

Jeugd en
participatie

Activiteitenplan
Jeugdparticipatie
aanpassen.

Jeugd en
participatie

Jeugpenningen
blijven promoten

Jeugd en
gezin

Organiseren van
informatiemarkt
voor ouders “Het is
hier geen hotel’
(eens in de 2 jaar).

Jeugdparticipatieplan
regelmatig
aanpassen,
zodat dit plan
up- to- date
blijft en
aansluit aan de
behoeften van
de jeugd.
Mogelijkheid
om jeugdigen
die iets
speciaals
hebben gedaan
op een
bijzondere
wijze in het
zonnetje te
zetten te
behouden
Meer
informatie
verschaffen aan
ouders met
opvoedvragen.

Jeugd en
gezin

Jeugdzorg
vormgeven.

Decentralisatie
van de
jeugdzorg
realiseren.
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Financiën

Raakvlakken met andere
afdelingen/beleidsvelden

Relatie Wmo
Prestatieveld 1
Speerpunten:
zelfredzaamheid,
verantwoordelijk
heid nemen

Relatie
Visie
2020
Ja,
Hfd. 7
en 8

Relatie
collegeprogramma
Burger-participatie

Valt onder het
jeugdparticipatiebudget

BBO Bestuurszaken

Prestatieveld 1,
Speerpunten:
zelfredzaamheid,
verantwoordelijk
heid nemen

Ja,
Hfd. 7
en 8

Burger-participatie

€ 2.000,Valt onder het CJGbudget

WSO, lokaal
gezondheidsbeleid,
Handboek CJG
Oegstgeest

Ja,
Hfd. 8

Dienstverlening in
de vorm van
informatieverstrekking

Zie nota lokaal
gezondheidsbeleid 2012

WSO Lokaal
gezondheidsbeleid 2012

Prestatieveld 2,
Speerpunten :
signaleren,
zelfredzaamheid,
versterken eigen
kracht
Prestatieveld 2, 3,
5,6 en 7
Speerpunten:
Signaleren,
Zelfredzaamheid
Verantwoordelijk
heid nemen

Ja,
Hfd. 8

Regionale
samenwerking
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Jeugd en
gezin

Jeugd- en
gezin

Jeugd en
opvang

Jeugd en
Onderwijs

Gewenst
resultaat

Financiën

Raakvlakken met andere
afdelingen/beleidsvelden

Relatie Wmo

Streven naar een
integrale
benadering van de
opvoedondersteuning tussen
alle aanbieders
onderling, maar
ook uitvoerders en
beleidsmakers.
Overeenstemming
bereiken over
schoolgebonden ZAT’s en
streven naar een
evaluatie van het
functioneren van
het ZAT 0-4
jarigen.
Effectief toepassen
van de wet OKE.

Efficiënte
werkwijze,
verbeteren van
signaalfunctie.

Zie nota lokaal
gezondheidsbeleid 2012

WSO Lokaal
gezondheidsbeleid,
Handboek CJG
Oegstgeest

Prestatieveld 2
Speerpunt 2:
signaleren

ZAT’s
slagvaardiger te
laten werken.

Zie nota lokaal
gezondheidsbeleid 2012

WSO Onderwijs

Prestatieveld
2
Speerpunt :
Signaleren

Ja, Hfd
8

Voorzieningen

Realiseren van
VVE,
harmonisatie
peuterspeelzale
n en
kinderopvang.
Meer de
subsidieregeling voor
bredeschoolactiviteiten
benutten.

Decentralisatieuitkering
Peuterspeelzaalwerk ad
€ 41.000,(structureel)

WSO Onderwijs

Prestatieveld 2
Speerpunten:
zelfredzaamheid,
signaleren

Ja,
Hfd. 8

Voorzieningen

Valt onder budget
Brede School
activiteiten ad
€ 20.910,- (structureel)

WSO Onderwijs

Prestatievelden 1
en 3
Speerpunt:
sociale netwerken

Ja,
Hfd. 8

Voorzieningen

Actief stimuleren
van de
subsidieregeling
voor bredeschoolactiviteiten.
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Relatie
Visie
2020
Ja.
Hfd. 8

Relatie
collegeprogramma

Actiepunt

Verbeteren
Dienstverlening
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Jeugd en
Onderwijs

Jeugd en
onderwijs

Jeugd en
werk

Jeugd en
werk

Relatie
Visie
2020
Ja, Hfd.
8

Relatie
collegeprogramma

Prestatieveld 2
Speerpunt 1:
Signaleren

Ja, Hfd.
8

Regionale
samenwerking

Prestatieveld 2
Speerpunten :
Zelfredzaamheid,
Verantwoordelijkheid nemen
Prestatieveld 2
Speerpunten:
Sociale netwerken,
signaleren

Ja, Hfd.
8

Voorzieningen

Ja, Hfd.
8 en 12

Regionale
samenwerking

Actiepunt

Gewenst resultaat

Financiën

Raakvlakken met andere
afdelingen/beleidsvelden

Relatie WMO

Nieuw beleid
voor
maatschappelijk
e stages zal in de
vrijwilligersnota
2012 worden
bepaald.
Streven naar
meer structureel
overleg tussen
gemeente en
uitvoerende
leerplichtambtenaren.
Huidige niveau
van re-integratie
activiteiten
handhaven.

Nieuw beleid
voor
maatschappelijke
stages creëren.

Zie nota
vrijwilligersbeleid 2012

WSO Vrijwilligersbeleid

Prestatievelden 1 en
4
speerpunten:
Zelfredzaamheid en
mantelzorgers en
vrijwilligers

WSO Onderwijs

Zie jaarlijks beleidsplan
Sociale zaken

WSO Sociale Zaken

Zie jaarlijks
Beleidsplan
Sociale Zaken

WSO Sociale Zaken

Verder
afstemming
bereiken in het
huidige lokale en
regionale
voorzieningenniveau.

Verkrijgen van
meer inzicht in
het verhaal achter
de
leerplichtcijfers.
Het huidige
niveau van reintegratie
activiteiten
voortzetten.
Meer afstemming
in het huidige
lokale en
regionale
voorzieningenniveau.
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HOOFDSTUK 1
1.1 Landelijke ontwikkelingen
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte staat een aantal voornemens, dat van invloed is
op het gemeentelijk beleid t.a.v. jeugd:
•Wet Investeren Jongeren wordt aangescherpt. Wie nog recht heeft op studiefinanciering
moet dat aanvragen. School gaat voor bijstand.
•Kinderen met grote taalachterstand gaan met drang en dwang deelnemen aan vroeg- en
voorschoolse educatie.
•Ouders worden financieel aanspreekbaar op de taalontwikkeling van kinderen.
•Het aantal schoolverlaters wordt teruggebracht tot 25 duizend, er komt 3 miljoen extra voor
meer begeleiding en plusvoorzieningen.
•Er komt een actieplan tegen laaggeletterdheid.
•De jeugdzorg gaat helemaal naar gemeenten, inclusief de jeugd-ggz. Er komt één
financieringsstelsel.
•Centra voor Jeugd en gezin gaan dienen als frontoffice voor alle jeugdzorg.
•Het Budget jeugdzorg gaat structureel met 300 miljoen omlaag. Gemeenten moeten
jeugdzorg doelmatiger en efficiënter kunnen doen dan nu.
•Er komt een eigen bijdrage in de jeugdzorg.
Uit het ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugd 2012 (juni 2011) van Provincie Zuid-Holland
het volgende: Het kabinet VVD-CDA wil de effectiviteit van de jeugdzorg in Nederland
verbeteren door het jeugdzorgstelsel te herzien. In het Regeerakkoord stelt zij voor om:
1. de verschillende financieringsstromen te bundelen (preventie, jeugdzorg, gesloten
jeugdzorg, jeugdgeestelijke gezondheidszorg en lichtverstandelijke
gehandicaptenzorg).
2. alle jeugdzorgtaken naar (samenwerkende) gemeenten over te hevelen.
3. bezuinigen (efficiencykorting) van 300 miljoen euro vanaf 2016 en invoering eigen
bijdrage van Euro 3.400,- per kind per jaar (bij uithuisplaatsing).
Met deze maatregelen worden gemeenten financieel en uitvoertechnisch verantwoordelijk
voor alle jeugdzorgtaken die nu vallen onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de
zorgkantoren en zorgverzekeraars. De overheveling van bestuurlijke verantwoordelijkheden
zal op zijn vroegst aan de orde zijn in de periode 2014-2016. In het belang van kinderen en
gezinnen kiest de provincie voor een zorgvuldige overdracht in overleg met instellingen en
gemeenten. De provincie voert tot de overdracht haar wettelijke verantwoordelijkheden en
taken op het huidige niveau uit, gericht op kwalitatief goede en tijdig geboden zorg.
1.2 Regionale ontwikkelingen
Door de bovenstaande beschreven landelijke ontwikkelingen zal de regionale samenwerking
steeds sterker worden met als doel eenduidig beleid en een efficiënte toepassing van de
beschikbare middelen. Het lokale belang zal natuurlijk niet uit het oog worden verloren.
1.3 Lokale ontwikkelingen
Gezien de verslechterde economische situatie en de daardoor eventueel benodigde
bezuinigingen is er geen financiële ruimte voor nieuw beleid. De financiële middelen die de
afgelopen jaren voor het jeugdbeleid zijn aangewend worden in geen geval hoger. In sommige
gevallen worden deze lager, zoals de subsidie aan Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden
Holland. Door herschikking van de beschikbare financiële middelen zal er gestreefd worden
naar (volledige of gedeeltelijke) handhaving van de huidige voorzieningen. Ruimte voor
nieuw beleid zal gezocht moeten worden binnen de huidige budgetten.
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HOOFDSTUK 2
2.1

Jeugd en vrije tijd

Jeugd- en jongerenwerk
Huidige situatie
Het jeugd- en jongerenwerk van de Stichting Jeugd en
Jongerenwerk Midden Holland is uitgebreid met de opening
van jongerenruimte Friendz in 2007. Friendz is gevestigd
in het voormalige Vivax clubhuis naast het zwembad
Poelmeer. De jongerenruimte is bedoeld voor jongeren tot en
met 18 jaar. De ruimte heeft vooral een 'huiskamerfunctie.'
De jongeren kunnen er bijvoorbeeld film kijken, spelletjes doen en internetten. Daarnaast
zijn er allerlei activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport. In de vakanties worden
er onder meer uitstapjes georganiseerd. Bij de organisatie en uitvoering van deze
activiteiten worden de jongeren actief betrokken. Er is ook een JongerenInformatiePunt
(JIP) gevestigd. Het jongerenwerk gaat in Friendz mogelijkheden voor maatschappelijke
stages creëren (zie ook jeugd en onderwijs). Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het
zwembad zal een besluit moeten worden genomen over de toekomstige locatie van Friendz.
Friendz leeft nog niet onder veel jongeren uit Oegstgeest. Dit zal beter moeten worden. In het
najaar van 2011 zal Friendz beginnen met het organiseren van klassenfeesten voor 11-12
jarigen om zo de drempel voor meerdere jongeren te verlagen.
Het kinderwerk van genoemde stichting heeft een vaste plek veroverd in het aanbod in het
dorp, evenals de KIVA. Scouting en VakantiePas voorzien in een belangrijke behoefte. Door
middel van incidentele subsidies worden straatspeeldagen gestimuleerd. In 2009 is het
aantal subsidieaanvragen voor straat- en buurtfeesten flink gegroeid. Diverse
buurtverenigingen krijgen subsidie voor het organiseren van (onder andere) activiteiten voor
de jeugd.
Gewenste situatie
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het zwembad zal Friendz mogelijkerwijs een
andere behuizing krijgen. Indien dit het geval mocht zijn, zal er, indien mogelijk, rekening
worden gehouden met de wensen van jongeren en eventuele uitbreiding van activiteiten,
zodat Friendz aantrekkelijker wordt voor meer jongeren uit diverse kringen, zoals
organiseren van klassenfeesten.
Het is belangrijk om de PR van Friendz onder jongeren te vergroten. Friendz leeft nu onder
een bepaald soort jongeren,het streven is naar meer diversiteit in aanbod, leeftijdsgroepen en
culturen.
Buitenspelen
Huidige situatie
In Oegstgeest zijn veel verschillende speelvoorzieningen te vinden. Het beheer en onderhoud
daarvan gebeurt aan de hand van geschreven beleid en het Attractiebesluit. De gekozen
speeltoestellen zijn kwalitatief hoogwaardig en kennen relatief weinig onderhoud. Omdat de
toestellen voldoen aan het Attractiebesluit en ook de veiligheidsaspecten, het onderhoud en
het beheer door de gemeente wordt vastgelegd, kan worden uitgegaan van schone, veilige
speelvoorzieningen voor kinderen.
In 2004 is de nota Speelvoorzieningen vastgesteld. Hierin staat een overzicht van alle formele
en informele speelplekken in het dorp, hun speelwaarde en kwaliteit en veiligheid. In 2004 is
begonnen met het vernieuwen van speelvoorzieningen. Jaarlijks wordt een plan van aanpak
gemaakt.
In de plannen voor jeugdparticipatie is één van de uit te voeren activiteiten gericht op de
participatie van jeugd bij de (her)inrichting van speelplekken (zie jeugd en participatie). Dit
blijkt een belangrijk onderdeel bij de (her)inrichting van speelplekken. Bij de ontwikkeling
van de natuurspeelplaats in Nieuw-Rhijngeest is dit uitgebreid toegepast en blijkt enorme
toegevoegde waarde te hebben.
Gemeente Oegstgeest Afdeling WSO
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In de motie “Vrije buitenruimte ruimte jongeren aangenomen door de raad op 26 mei 2011
bleek dat er op dit moment geen jongeren geïnteresseerd zijn om mee te denken over een
vrije buitenruimte voor jongeren en dat er twijfels zijn over de toegevoegde waarde van een
dergelijke buitenruimte. Wel zal er in de toekomst onderzoek moeten worden gedaan naar de
mogelijkheid voor een extra trapveldje. In het jaarlijkse plan van aanpak Speelvoorzieningen
zal hier verder aandacht aan worden besteed. In de gemeente Oegstgeest is het niet mogelijk
om een Cruijff Court te realiseren, daar een Cruijff Court bedoeld is voor achterstandswijken
en daar is in de gemeente Oegstgeest geen sprake van. In 2012 wordt nieuw beleid
ontwikkeld op het gebied van buitenspelen. Hierbij krijgen duurzaamheid, natuurlijk spelen
en opvoeding een grotere rol.
Gewenste situatie
Huidige voorzieningen in stand houden.
Onderzoek naar mogelijkheid van een extra trapveldje en verwerken in het plan van aanpak
Speelvoorzieningen.
Cultuur
Huidige situatie
Jeugd en cultuur heeft bijzondere aandacht binnen het jeugdbeleid. Jaarlijks is een bedrag
beschikbaar voor de uitvoering van cultuurproject, de inhoud daarvan wordt door jongeren
zelf bepaald. (zie jeugd en participatie). In de nota Kunst en Cultuur, die in 2009 wordt
vastgesteld, is bijzondere aandacht voor jeugd, zowel kunst- en cultuur in de vrije tijd als
cultuur- en erfgoededucatie in het onderwijs. Zo nemen 6 van de 8 basisscholen deel aan het
project Kunstmenu, zodat jaarlijks ruim 1200 leerlingen kennismaken met 1 van de 6 vormen
van kunst.
Het subsidieplan gebruiken we onder meer als middel om muziekonderwijs op basisscholen
te stimuleren.
Gewenste situatie
De huidige voorzieningen in stand houden.
Sport
Huidige situatie
Het project breedtesport, waarvoor de gemeente subsidie kreeg van het rijk, is in 2008
afgerond. Terugkijkend op de projectperiode kunnen we concluderen dat dit project
succesvol was en blijvende resultaten heeft opgeleverd. Er is veel en vaak samengewerkt met
tal van (maatschappelijke) organisaties. Sport en sportstimulering hebben een vaste plek
veroverd in het gemeentelijke beleid. Het jongerenwerk zal een deel van de activiteiten in en
rond Friendz als (buiten)sportactiviteit gaan inzetten (SportFriendz). Het jongerenwerk zal
samenwerking zoeken met de sportverenigingen. Hierdoor zal het bereik van Friendz onder
jongeren groter worden. Breedtesport is een goed middel gebleken bij vraagstukken op het
terrein van jeugd(overlast) (zie ook jeugd en veiligheid).
Jongeren in een gezin met een minimum kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage
van €200, - per kind voor de deelname aan sportieve, recreatieve, educatieve of culturele
activiteiten. Dit is terug te vinden in het Beleidsplan van Sociale Zaken.
Gewenste situatie
Handhaven van het huidige voorzieningenniveau en het continueren van het stimuleren van
buitensport door het jongerenwerk door samen te gaan werken met de sportverenigingen.
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Vrijwilligers
Huidige situatie
De gemeente Oegstgeest heeft de makelaarsfunctie voor wat betreft de maatschappelijke
stage. In paragraaf 2.6 onder jeugd en onderwijs staat een toelichting over maatschappelijke
stages. Daarnaast is het jeugdwerk van oudsher een werksoort waarin zeer veel vrijwilligers
actief zijn. In de nota over vrijwilligerswerk, die in 2012 zal worden opgesteld zal aandacht
worden besteed aan de werving, scholing en begeleiding van vrijwilligers.
De jonge mantelzorger zal in deze nota ook worden belicht en er zullen manieren gezocht
worden om deze zoveel mogelijk te ondersteunen.
Beleidsvoornemens en gewenste acties
Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op dit terrein zal de komen de jaren extra
aandacht worden gegeven aan:

Beleidsvoornemens 2011-2015
Handhaven huidige voorzieningenniveau.
Herhuisvesting van jongerenruimte Friendz
meenemen bij de ontwikkelingen rondom
het zwembad.
Friendz aantrekkelijker maken voor meer
jongeren uit diverse kringen d.m.v. PR en
activiteiten.
Mogelijkheid onderzoeken naar een extra
trapveldje.
Continueren van het stimuleren van
buitensport door het jeugdwerk en een
samenwerking opbouwen tussen het
jongerenwerk en de sportverenigingen.
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Pm
Wordt gefinancierd vanuit subsidie aan
Stichting Jeugd en Jongerenwerk MiddenHolland en het budget activiteiten
jeugdbeleid
Structureel
Zie plan van aanpak Speelvoorzieningen
€ 4.000,Zie verder Sportnota
Structureel
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2.2 Jeugd en veiligheid
Integrale veiligheid
Huidige situatie
De kadernota Integrale Veiligheid 2007-2010 is voor 4 jaar
vastgesteld. Eén van de hierin behandelde beleidsvelden is
jeugd en veiligheid, waarin het gaat over
veiligheidsproblemen die specifiek met jeugd te maken
hebben. Het gaat daarbij zowel om 12-minners als om oudere
jeugd. Thema’s zijn onder meer overlast, criminele
jeugdgroepen en veiligheid in en om de school. Op basis van deze kadernota wordt ieder jaar
een jaarplan gemaakt, waarin de uitvoering van de prioriteiten van dat jaar staan. Hierin dus
ook bijzondere aandacht voor jeugd(overlast) en afspraken die met HALT zijn gemaakt.
In het najaar 2011 wordt de kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 vastgesteld. Hierin
worden dezelfde thema’s belicht als in de vorige kadernota Integrale Veiligheid.
Gewenste situatie
Huidige voorzieningenniveau handhaven. In de regio wordt momenteel gewerkt aan allerlei
voorstellen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Deze voorstellen zullen
eind 2011 in alle gemeenten aan de colleges en raden worden voorgelegd. Ook in de nota
lokaal Gezondheidsbeleid, die in 2012 zal worden opgesteld, zal het alcoholprobleem onder
jongeren verder worden belicht.
Ambulant jongerenwerk
Huidige situatie
Binnen het jeugd- en jongerenwerk is een aantal uren (5) per week gereserveerd voor
ambulant jongerenwerk: de jongerenwerker zoekt de jongeren op straat op, brengt in kaart
welke locaties en groepen problemen leveren en begeleidt jongeren naar beter gedrag en
activiteiten. Met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten zal meer gevraagd worden van
het jongerenwerk en dan met name het ambulante jongerenwerk. Het (ambulante)
jongerenwerk signaleert op preventieve wijze de problemen bij jongeren, waarbij de
(onderliggende) problematiek nog tijdig kan worden aangepakt. Het jongerenwerk stelt de
knelpunten vast en adviseert aanpak met de diverse partijen.
In de tweede helft van 2011 zal het jongerenwerk gebruikmaken van het registratiesysteem
Jongeren in Beeld. Dit is een registratie- en monitorprogramma voor het jongerenwerk. Het
programma bestaat uit verschillende onderdelen waar het jongerenwerk individuele
jongeren, groepen en vindplaatsen kan registreren. Daarnaast kunnen de werkzaamheden
binnen de verschillende werksoorten, zoals ambulant jongerenwerk, het accommodatie
gebonden jongerenwerk en het jongeren informatiewerk vastlegd worden. Het voordeel van
Jongeren in Beeld is, dat al deze gegevens optimaal aan elkaar zijn gekoppeld, waardoor
jongeren en groepen kunnen worden gemonitord.
De 5 uren die gereserveerd staan voor het ambulant jongerenwerk blijkt minimaal te zijn om
optimale resultaten te bereiken.
Gewenste situatie
Het verhogen van het aantal uren voor het (ambulant) jongerenwerk met 4 uur per week
gedurende 40 weken per jaar. De kosten hiervoor zijn € 8.800,- per jaar. Financiering vanuit
de Wmo-gelden gedurende 4 jaren (2012, 2013, 2014 en 2015).
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Jeugdoverlast
Huidige situatie
De gemeente Oegstgeest streeft er naar de overlast door jongeren te minimaliseren door een
drie-sporenbeleid: begeleiden, eventueel fysieke aanpassingen en handhaven. Het netwerk
jeugdoverlast is het centrale punt binnen de gemeente waar klachten over overlast van
jongeren verzameld worden. In dit netwerk bespreken de jongerenwerker, een wijkagent en
vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdelingen Beheer Openbare Ruimte, Integrale
Veiligheid en Welzijn en Onderwijs wat er speelt met betrekking tot jongeren in de openbare
ruimte. Per overlastlocatie zoeken zij naar oplossingen steeds vanuit die combinatie
van invalshoeken: contact leggen en afspraken maken met de betreffende jongeren, waarbij
het organiseren van een sportactiviteit op betreffende locatie als mogelijkheid altijd wordt
overwogen (ambulant jongerenwerk), waar nodig fysieke aanpassingen (bv snoeiwerk in een
park of het aanpassen van de verlichting) aan betreffende overlastlocatie (gemeente) en
handhaven bij overtredingen en overlast (politie). Het netwerk Jeugdoverlast blijkt een
belangrijk moment in de maand voor alle deelnemers om alle overlastplekken te bespreken.
Door het nieuwe systeem van het jongerenwerk “Jongeren in Beeld” zal dit netwerk
inhoudelijk concreter worden en daardoor effectiever. Het jongerenwerk zal nog meer
contact en overleg hebben met de politie, zodat snel naar oplossingen kan worden gezocht.
Gewenste situatie
Het netwerk Jeugdoverlast concreter en effectiever laten werken d.m.v. verbeterde input
jongerenwerk door hun nieuwe registratiesysteem en de communicatie tussen het
jongerenwerk en de politie nog meer te verbeteren.
Veilige school
Huidige Situatie
Veiligheid is en blijft een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Van
leerlingen en docenten die zich niet veilig voelen op school kan niet verwacht worden dat zij
volwaardig deelnemen aan het onderwijsproces. De gemeente Oegstgeest, de politie, en de
scholen in de regio hebben afspraken over hoe dit te stimuleren. Jaarlijks worden de
afspraken geëvalueerd. Een voorbeeld van de bijdrage van de gemeente aan veiligheid van
schoolkinderen is het jaarlijks controleren van de veiligheid van hun fietsen door de GOA’s.
In mei 2011 is de gemeente gestart met een verkeersveiligheidsonderzoek met speciale
aandacht voor de veiligheid in schoolomgevingen en op school-thuisroutes. Dit onderzoek zal
in december 2011 in de raad worden besproken. Voor dit onderzoek wordt het project
Opwegnaarschool.nl ingezet Dit is een web-based programma waarbij de mening van
scholieren van de bovenbouwklassen van het basisonderwijs en onderbouwklassen van het
voortgezet onderwijs centraal staat.
Een veilige school heeft een goed onderhouden schoolgebouw waarin iedereen zich veilig
voelt. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting.
Verder zijn er op dit moment signalen dat het digipesten op de middelbare scholen ernstige
vormen aanneemt. Binnen de Stuurgroep Integraal Jeugdbeleid wordt hier aandacht aan
besteed. De informatievoorziening hierover moet beter, en dan gericht op de ouders. Ouders
weten vaak helemaal niet waar hun kinderen op de computer mee bezig zijn. Het gebruik van
multimedia door jongeren wordt over het algemeen een probleem (de digiwereld).
Informatievoorziening over de digiwereld kan het meest via de scholen lopen, maar kan ook
via Buro Halt d.m.v. lessen hierover op school of via de GGD.
Gewenste Situatie
Huidige voorzieningen in stand houden en daar waar nodig verbeteren. Extra aandacht
besteden aan het probleem over het multimediagebruik door jongeren (de digiwereld),
waaronder digipesten en de informatievoorziening hierover.
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Veiligheidshuis
Huidige situatie
Het ‘Veiligheidshuis’ is een samenwerkingsverband van organisaties dat zich richt op het
terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Een veiligheidshuis richt zich op
de volgende dadergroepen: meerderjarige veelplegers, jeugd(ige veelplegers), daders van
huiselijk geweld, ex-gedetineerden (nazorg) en overlastgevende personen. In een
veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting
en hulpverlening. Ketenpartners zijn niet alleen gemeenten, politie, openbaar ministerie,
raad voor de kinderbescherming en reclasseringsorganisaties, maar ook jeugd- en
zorginstellingen.
De gemeente Oegstgeest is zich op dit moment aan het beraden om zich aan te sluiten bij het
Veiligheidshuis.
Gewenste situatie
De ontwikkeling van het Veiligheidshuis volgen en afstemming met de ontwikkeling van een
Centrum voor Jeugd en Gezin waarborgen
Beleidsvoornemens en gewenste acties
Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op dit terrein zal de komen de jaren extra
aandacht worden gegeven aan:

Beleidsvoornemens 2011-2015

Financiën

Handhaven huidige voorzieningenniveau
Jongerenoverlast blijven aanpakken d.m.v.
het genoemde drie-sporenbeleid. Hierbij
meer aandacht van het ambulant
jongerenwerk voor de mogelijkheden van
contact tussen overlastgevende jongeren en
klagers.
Kortere lijnen tussen jongerenwerk en politie
realiseren.

Zie o.a. subsidiebeleid, subsidie aan
Stichting Jeugd en Jongerenwerk MiddenHolland en zie kadernota Integrale
Veiligheid.
Structureel

De ontwikkeling van het Veiligheidshuis
volgen en afstemming met de ontwikkeling
van een Centrum voor Jeugd en Gezin
waarborgen.
Terugdringen van alcoholgebruik bij
jongeren. Dit wordt in de nieuwe nota Lokaal
Gezondheids beleid belicht.
Extra aandacht besteden aan het
multimediagebruik door jongeren (de
digiwereld), waaronder het probleem
digipesten.
Uitbreiding uren (ambulant) jongeren werk
met 4 uur per week gedurende 40 weken per
jaar
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Zie o.a. subsidiebeleid, subsidie aan
Stichting Jeugd en Jongerenwerk MiddenHolland en zie kadernota Integrale
Veiligheid.
Structureel

Zie nota lokaal gezondheidsbeleid 2012 en
regionale ontwikkelingen in het kader van
het bestuurlijk overleg alcoholmatiging
Pm

€ 8.800,- per jaar, financiering vanuit de
Wmo-gelden gedurende 4 jaren (2012, 2013,
2014 en 2015).
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2.3. Jeugd en participatie
‘Leren meedoen, durven luisteren’
Huidige situatie
Jeugdparticipatie wordt gedefinieerd als de mogelijkheden tot
actieve betrokkenheid van jeugdigen, bij (besluitvorming ten
aanzien van) hun leefomgeving. Dit wordt gedaan door te
luisteren naar de jeugd, de jeugd te informeren, mee te laten
denken, mee te laten beslissen en hen te stimuleren tot actief
burgerschap.
In het plan 'Leren Meedoen, Durven Luisteren' wordt
beschreven hoe jeugdparticipatie in de gemeente Oegstgeest structureel wordt vormgegeven.
Het plan bevat projecten en activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.
Jeugdparticipatie wordt vooral ook als leerproces voor de jeugd gezien, de activiteiten richten
zich dan ook niet alleen op jongeren maar ook op kinderen. Jeugdparticipatie was ook één
van de beleidsvoornemens in de Wmo-beleidsnota van 2007.
Jaarlijks wordt een samenhangend pakket aan activiteiten uitgevoerd:
- Gemeente on tour
- Participatie bij (her)inrichting van speelplekken
- Kindergemeenteraad (i.s.m. basisscholen)
- Project jongeren en cultuur (i.s.m. VOscholen)
- Jongeren organiseren voor jongeren
- Speeddaten met de raadsleden
De terugkoppeling van de resultaten van jeugdparticipatie zijn verschillend per activiteit.
Bij sommige van die activiteiten is het resultaat voor de jeugd direct zichtbaar: bijvoorbeeld
kinderen in de kindergemeenteraad kiezen voor een project dat vervolgens wordt uitgevoerd.
Of jongeren geven hun input bij de herinrichting van een skate-plek. Bij andere activiteiten
worden de signalen meegenomen bij het ontwikkelen van beleid. Zoals Gemeente on Tour:
wethouder bezoekt een school, vereniging, scouting om met jongeren van gedachten te
wisselen over een specifiek onderwerp. Jeugdparticipatie blijkt een effectief middel te zijn om
de jeugd te betrekken bij diverse onderwerpen. In de toekomst is het wenselijk de
jeugdparticipatie via social media op te zetten.
Jongerenparticpatie in het CJG
In Oegstgeest is in 2010-2011 de methodiek 'Jongerenparticipatie binnen het CJG' ontwikkeld en getest. Dit vond plaats in het kader van een landelijke pilot in samenwerking met het
CNV Jongeren, Kennis netwerk Centra Jeugd en Gezin (KCJG) en het jongerenwerk Oegstgeest. Met de methodiek kunnen CJG's jongeren inzetten om voorlichting te geven aan andere jongeren over het CJG en CJG-thema's. Binnen Oegstgeest hebben het jongerenwerk,
scholen, CJG-medewerkers intensief samengewerkt en zijn er 9 jongeren getraind tot peer to
peer voorlichter. Zij hebben op hun beurt 160 jongeren op het VMBO, HAVO en VWO
voorgelicht over zelfgekozen thema's. Na deze pilot is de methodiek structureel ingebed
binnen het jon-gerenwerk door afspraken met het onderwijs in het kader van
maatschappelijke stages.
De gemeente Oegstgeest heeft vervolgens het voortouw genomen de methodiek uit te rollen
binnen de regio Holland Rijnland: ca 25 mensen uit 10 verschillende gemeenten hebben een
workshop gevolgd over de toepassing van de methodiek.
Gewenste situatie
Huidige activiteiten omtrent jeugdparticipatie moeten in stand worden gehouden.
In de toekomst moet gekeken worden hoe we de social media kunnen inzetten om de jeugd te
laten participeren.
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Jeugdpenningen
Huidige situatie
Kinderen en jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich maatschappelijk
inzetten kunnen worden voorgedragen voor een jeugdpenning. In Oegstgeest worden
jaarlijks Erepenningen en Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Deze erkenning was
aanvankelijk alleen weggelegd voor volwassenen. In 2008 besloot het College dat jeugd en
jongeren in Oegstgeest ook een onderscheiding verdienen, de eerste penningen zijn in april
2008 uitgereikt. In 2009 , 2010 en 2011 zijn ondanks een uitgebreide PR campagne geen
kandidaten voorgedragen.
Gewenste situatie
Streven naar het verkrijgen van kandidaten voor de jeugdpenningen d.m.v. PR.

Beleidsvoornemens 2011-2015

Financiën

Handhaven huidige voorzieningenniveau.
Activiteitenplan Jeugdparticipatie aanpassen
n.a.v. de up-date van najaar 2010, betrekken
van social media als middel voor
jeugdparticipatie.
Jaarlijks uitvoeren van het
Jeugdparticipatieplan.
Jeugdpenningen blijven promoten

€ 18.500
Structureel
Valt binnen budget jeugdparticipatieplan
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2.4. Jeugd en gezin
Huidige situatie
Ketenaanpak in de regio
In maart 2007 hebben 15 gemeenten in Zuid-Holland Noord samen met de regionale
zorginstellingen en de provincie Zuid-Holland het Convenant ketenaanpak jeugdbeleid,
jeugdzorg en gezinsondersteuning ondertekend in het gemeentehuis van Oegstgeest. Het
convenant beslaat de periode 2007-2010 en bevat afspraken over:
1.
de totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin in elke gemeente;
2.
het invoeren van een regionale verwijsindex risicojongeren;
3.
de coördinatie van zorg door middel van de methodiek 1Gezin1Plan.
Op 27 oktober 2009 werden de ontwikkelingen en samenwerkingsafspraken in nieuwe regioconvenanten vastgelegd.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Huidige situatie
In maart 2009 ging het project ontwikkeling CJG
Oegstgeest van start. Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) is straks dé plek voor informatie, advies en
ondersteuning over opvoeden en opgroeien. (Aanstaande)
ouders, kinderen, jongeren en beroepskrachten kunnen er
terecht met al hun vragen.
Het CJG kent vier onderdelen:
A. de integrale jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en schoolartsen);
B. lokaal preventief jeugdbeleid (informatie & advies, signalering, toeleiden naar hulp,
licht pedagogische hulp, coördinatie van zorg);
C. schakel met Bureau Jeugdzorg;
D. schakel met de Zorg- en adviesteams en, via deze, met het onderwijs.
In de praktijk van Oegstgeest betekent dit dat consultatiebureau, schoolartsen (beiden
onderdeel van de GGD), OpvoedAdviesPunt, en (jeugd) maatschappelijk werk (beiden
onderdeel van Kwadraad) nog beter gaan samenwerken en in één gebouw gehuisvest zullen
zijn.
De ontwikkeling van een CJG in Oegstgeest is in volle gang. Een fysiek inlooppunt is nog niet
gerealiseerd, maar ouders en jongeren kunnen al wel gebruik maken van twee websites, beide
met e-consultfunctie. De website voor ouders is: www.cjgoegstgeest.nl. En speciaal voor
jongeren: www.hoezitdat.info. Ook is er regionaal een centraal telefoonnummer in werking
gesteld. Via de klantcontactcentra van de kernpartners van het CJG zijn alle CJG’s, en dus
ook die van Oegstgeest, 5 dagen per week tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Per 1
oktober 2011 is een coördinator aangesteld voor 8 uur per week.
Tijdens de projectperiode wordt om de 2 à 3 maanden een digitale nieuwsbrief verspreid.
De Verwijsindex Risicojeugd: JeugdMATCH
JeugdMATCH is de regionale variant van de landelijke Verwijsindex Risico’s Jeugdigen
(VIR), waarop alle gemeenten in 2011 aangesloten moeten zijn. Via JeugdMATCH kunnen
zorgverleners met elkaar in contact komen over jeugdigen waarover zij zich vanuit hun
professie zorgen maken. Zodra er twee meldingen over een jeugdige zijn, ontstaat er een
match. De betrokken professionals krijgen hierover bericht en moeten contact met elkaar
opnemen, waarna zij onderling afspreken wie de matchregie in handen neemt. Vervolgens
wordt ook gekeken of er zorgcoördinatie gewenst is. In JeugdMATCH worden alleen
persoonsgegevens van de betrokken jeugdige vastgelegd, er wordt niet in vermeld waar
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zorgen over zijn. Dat wisselen de betrokken professionals uit zodra ze contact met elkaar
opnemen.
Op 8 juni 2010 ging het digitale meldpunt JeugdMATCH ZHN de lucht in en vanaf dat
moment konden kinderen en jongeren aan het systeem gemeld worden. In eerste instantie
zijn de GGD Hollands Midden, Valent, ActiVite, Bureau Jeugdzorg en Kwadraad met
JeugdMATCH gaan werken. Bedoeling is dat ook andere instellingen snel gaan aanhaken.
1 Gezin 1 Plan
Bij 1 Gezin, 1 Plan wordt uitgegaan van het principe dat professionals, dienstverleners en
vrijwilligers die bij het gezin betrokken zijn, één team vormen. Dit team werkt samen met de
gezinsleden aan het “herstel van het gewone leven”, waarbij de belangrijkste doelstelling is
dat kinderen in het gezin zich (weer) zonder belemmering of bedreiging kunnen ontwikkelen.
Medewerkers van betrokken instellingen worden getraind in deze methodiek en er wordt al
mee gewerkt. Onderzocht wordt of ook bijvoorbeeld de hulpverleningsambtenaar en/of
bijstandsambtenaren van de gemeente Oegstgeest kunnen worden getraind.
Regionale Agenda samenleving (RAS)
De gemeenten in Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt
om de instroom in de jeugdzorg te verminderen en uitstroom te versnellen. Deze
Bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving 2009 -2012 is in april 2009 getekend.
Gemeenten zullen een Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkelen en nazorg aan kinderen die
de jeugdzorg uitstromen verbeteren. De provincie gaat de wachttijden in de jeugdzorg
verkorten en stelt geld beschikbaar aan gemeenten om licht pedagogische hulp in te kopen
om zo geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen.
Opvoedingsondersteuning
In regioverband is een basisaanbod opvoedingsondersteuning ontwikkeld, dat vanuit de
CJG’s in de regio aangeboden gaat worden. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is er in 2009
besloten in de regio het project HomeStart uit te breiden, ook Oegstgeest heeft hiermee
ingestemd vanaf 2009 t/m 2013 zal Home-Start subsidie ontvangen. Nadien zal bekeken
worden of Home-Start toegevoegde waarde heeft in Oegstgeest.
Het Opvoedadviespunt en het Servicepunt oudercursussen van de GGD ontvangen al subsidie
van de gemeente. In het voorjaar van 2012 zal een tweede informatiemarkt voor ouders
worden georganiseerd. De ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin zal hier ook
aan de orde komen. Deze informatiemarkt heet “Het is hier geen hotel”.
De gemeente wil een integrale benadering van de opvoedingsondersteuning in Oegstgeest
tussen alle aanbieders onderling, maar ook tussen de uitvoerders en beleidsmakers. De
signaalfunctie van de medewerkers van het OpvoedAdviespunt, de consultatiebureaus en
andere professionals op het gebied van opvoedingsondersteuning moet beter worden benut.
Zo willen wij dat er een goede terugkoppeling is vanuit deze professionals naar de gemeente
als het gaat om algemene ontwikkelingen in Oegstgeest, waar de gemeente op kan inspelen
met haar beleid. Een voorbeeld: Als door het consultatiebureau bij 10 gezinnen
taalachterstanden wordt geconstateerd, dan moet niet alleen de individuele ouder worden
geholpen daar verandering in te brengen. Je kunt daarnaast ook de taal daar stimuleren door
jongeren via maatschappelijke stages gericht in die gezinnen voor te laten lezen. Of de
bibliotheek erbij betrekken.
Momenteel subsidieert de gemeente, soms in regioverband, diverse instellingen voor allerlei
vormen van opvoedingsondersteuning. Wij hopen dat de samenwerking in het CJG onder een
coördinator straks leidt tot nog meer afstemming tussen vraag en aanbod van
opvoedondersteuning in Oegstgeest. Gemeenten zijn sinds 2009 ook verantwoordelijk voor
prenatale zorg en voorlichting. Via cursussen en voorlichtingsmateriaal wordt de doelgroep
van aanstaande ouders bereikt. In de nota gezondheidsbeleid 2012 wordt hier verder op
ingegaan.

Gemeente Oegstgeest Afdeling WSO
JEUGD IN OEGSTGEEST

25

Zorg- en Adviesteams
In een Zorg- en AdviesTeam (ZAT) werken beroepskrachten nauw samen om te voorkomen
dat jeugdigen in de problemen raken en maatschappelijk uitvallen. Dit sluit aan bij het
overheidsbeleid met betrekking tot 'zorg in en om school' en 'passend onderwijs'.
In de voorschoolse periode vervullen ZAT's een centrale rol bij vroegsignalering en tijdige
interventie. Het doel van de ZAT's en haar deelnemers is om problemen van en met
jeugdigen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren zodat een snelle, adequate aanpak
van de problemen, liefst zo dicht mogelijk bij huis, gerealiseerd kan worden. In de regio is
een dekkend netwerk van ZAT’s: voor de leeftijden 0-4, 4-12 (op basisscholen) en 12+ (op
VOscholen). Op MBO’s en ROC’s zijn de ZAT’s in ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van een
CJG in Oegstgeest zal de afstemming met de ZAT’s een belangrijk item zijn.
Na een aantal jaren functioneren van de ZAT’s op lokaal niveau hebben scholen aangegeven
over te willen gaan op schoolgebonden zorgteams, om slagvaardiger te kunnen werken.
Indien met alle betrokken partijen (GGD, Jeugd Maatschappelijk Werk) overeenstemming
wordt verkregen, zal een jaar met de nieuwe opzet worden proefgedraaid.
Tevens is evaluatie van het functioneren van het ZAT 0-4 jarigen met het oog op
ontwikkelingen in de VVE gewenst.
Gewenste situatie
In de bestuursopdracht staan de volgende gewenste resultaten van het project Ontwikkeling
CJG benoemd:
De opening, in 2011, van een Centrum voor Jeugd en Gezin in Oegstgeest waar:
kind en ouders centraal staan;
een samenhangend, transparant en herkenbaar aanbod is (o.a. digitaal beschikbaar);
voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoed- en
opgroeimogelijkheden zijn;
risicogroepen tijdig worden bereikt;
de toegang tot begeleiding en zorg laagdrempelig is;
samenwerking verplichtend is;
het netwerk rond een gezin wordt ingezet bij hulpverlening;
waar de zorg gecoördineerd wordt volgens het principe 'één gezin één plan’.
Een belangrijk deel van deze doelstellingen is al behaald. Met het realiseren van een fysiek
inlooppunt, het aanstellen van een coördinator en gastvrouw/heer en het uitvoeren van een
PR campagne zullen ook de andere doelstellingen de komende jaren gerealiseerd worden.
De koppeling met de landelijke Verwijsindex is gerealiseerd, daarmee voldoet Oegstgeest aan
haar verplichtingen.
Het uiteindelijke doel van 1gezin1plan is dat bij complexe hulpverleningssituaties de
methodiek 1gezin1plan standaard wordt ingezet.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (0 – 19 jaar). De uitvoering
hiervan is in handen van de GGD. De gemeente verleent de GGD subsidie voor de levering
van basistaken (bijvoorbeeld het consultatiebureau en de schoolarts) en voor lokaal
maatwerk, zoals zwangerschapsgymnastiek of extra zorg voor risicogezinnen.
Het hele pakket jeugdgezondheidszorg zal onderdeel uitmaken van het aanbod van het
Centrum voor Jeugd en Gezin. Een andere ontwikkeling is de invoering van het Elektronisch
Kind Dossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg.
In de nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011 is er bijzondere aandacht voor overgewicht en
alcoholgebruik bij jeugd.
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De vijf functies van gemeentelijk preventief jeugdbeleid
Er is landelijk een vijftal taken voor de gemeente op het gebied van preventief jeugdbeleid
gedefinieerd. Ze staan beschreven in prestatieveld 2 van de WMO. Deze taken zijn (1)
informatie en advies, (2) signalering, (3) toeleiding naar het hulpaanbod, (4) licht
pedagogische hulp en (5) zorgcoördinatie. In de nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid die in
2012 zal worden opgesteld zal hier nader op in worden gegaan.
Deze vijf functies zullen integraal onderdeel gaan uitmaken van het Centrum voor Jeugd en
Gezin.
Toekomst jeugdzorg
De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en jeugdhulpverlening zal in de toekomst volledig
bij de gemeenten komen liggen. De provincies zullen in dat geval hun verantwoordelijkheden
en bevoegdheden over moeten dragen aan de gemeenten, evenals het Rijk (gesloten
jeugdzorg). De minister verwacht dat als gemeenten de regie krijgen er een meer
samenhangend aanbod van zorg ontstaat en er meer aandacht komt voor preventie.
Gemeenten moeten in zijn visie wel in regionaal verband met elkaar gaan samenwerken, op
de schaal van de huidige GGD-regio’s.
De jeugdzorg moet volgens het huidige kabinet wezenlijk anders georganiseerd worden. Er
komt een nieuw financieel kader waarin alle huidige regelingen opgaan en er is nieuwe
wetgeving aangekondigd. De stelselherziening maakt het mogelijk om ondersteuning en
hulpverlening aan kinderen, jongeren en/of hun opvoeders inhoudelijk anders te
organiseren. Gemeenten worden de verantwoordelijke bestuurslaag.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:
Het ontwikkelen van Centra jeugd en gezin, begeleiding van jeugd (nu Awbz), ambulante
jeugdhulp (nu provincie), verblijf, dagopvang en crisisopvang (nu provincie), jeugd-ggz (nu
Awbz en Zvw), jeugd-licht verstandelijk gehandicapt (nu Awbz), gesloten jeugdzorg (nu
VWS) en jeugdbescherming en jeugdreclassering (nu VWS). Ook het zogenaamde passend
onderwijs maakt onderdeel uit van de jeugdzorg.
Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2012 dienen er 80 regionaal dekkende samenwerkingsverbanden (voor
regulier én speciaal onderwijs) gevormd te zijn. De besturen van deze te vormen
samenwerkingsverbanden verdelen de middelen voor zorgleerlingen, op basis van de
zorgprofielen van de schoolbesturen die onder het samenwerkingsverband resulteren. Het
geld volgt dan niet meer de leerling (op basis van een indicatie) maar kan ruimer ingezet
worden. Het samenwerkingsverband zelf dient ook een zorgplan op te stellen en dit af te
stemmen met de gemeenten. Op dit moment zijn er 235 samenwerkingsverbanden in het
primair onderwijs en 80 in het voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs valt daar nu nog
niet onder.
In het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG is onder anderen opgenomen dat er ten aanzien
van de jeugdzorg veel regionaal moet worden samengewerkt. In de regio Holland Rijnland
wordt al enkele jaren samengewerkt als het gaat om jeugdzorg. In het convenant ketenaanpak
is geregeld dat instellingen met elkaar samenwerken als het gaat om de zorg om kinderen en
jongeren. Maar ook de gemeenten werken steeds meer samen. Zo zijn er regionale afspraken
over de jeugdgezondheidzorg, worden diverse opvoedingsondersteuningsactiviteiten
gezamenlijk ingekocht en wordt het beleid van de diverse centra voor jeugd en gezin op
elkaar afgestemd. Ook de overheveling van de taken, en verantwoordelijkheden op het gebied
van de jeugdzorg wordt waar dat kan regionaal opgepakt.
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Beleidsvoornemens en gewenste acties
Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op dit terrein zal de komende de jaren extra
aandacht worden gegeven aan:

Beleidsvoornemens 2011-2015
Handhaven huidige voorzieningenniveau.
Zie ook jeugd en veiligheid: afstemming
CJG/Veiligheidshuis.
Organiseren van informatiemarkt voor
ouders “Het is hier geen hotel”( eens in de 2
jaar).
Jeugdzorg vormgeven.
Streven naar een integrale benadering van de
opvoedondersteuning in Oegstgeest tussen
alle aanbieders onderling, maar ook
uitvoerders en beleidsmakers. Signaalfunctie
moet beter worden benut.
Overeenstemming bereiken over
schoolgebonden ZAT’s en streven naar een
evaluatie van het functioneren van het ZAT
0-4 jarigen.
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Zie nota lokaal gezondheidsbeleid 2012,
Handboek CJG Oegstgeest
€ 2.000,- (eens in de 2 jaar)
Zie nota lokaal gezondheidsbeleid 2012
Zie nota lokaal gezondheidsbeleid 2012,
Handboek CJG Oegstgeest

Zie nota lokaal gezondheidsbeleid 2012,
Handboek CJG Oegstgeest
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2.5. Jeugd en opvang
Kwaliteit van de kinderopvang
Huidige situatie
Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente
verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de
kinderopvang. Onder de kinderopvang vallen de
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen en gastouderopvang. Regels en beleid zijn
vastgelegd in de beleidsnotitie Handhavingsbeleid
kinderopvang uit 2011. In opdracht van de gemeente voert de GGD jaarlijks inspecties uit. Bij
deze inspecties wordt onder meer gelet op hygiëne en veiligheid. De rapporten die op grond
van deze inspecties worden geschreven, zijn openbaar. Jaarlijks ontvangt de raad een verslag
over de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang in Oegstgeest.
Alle kinderopvang worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Gewenste situatie
De kwaliteit van de kinderopvang blijven waarborgen conform de Wet kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk
Kinderopvang in Oegstgeest
Huidige situatie
Het aanbod van kinderopvang in de gemeente Oegstgeest ligt in 2011 boven het landelijk
gemiddelde. Uitgaande van de gegevens uit het Landelijk Register volgen de volgende
gegevens :
Kinderdagopvang (0-4 jaar)
Buitenschoolse opvang
(4-12 jaar)
Aantal plaatsen
468
661
Kinderen in Oegstgeest
974
2397
Peildatum mei 2011

Hieruit blijkt dat de capaciteit voor de dagopvang voldoende moet zijn 468 plaatsen voor 974
kinderen (2 kinderen bezetten gemiddeld een plaats).
Voor de buitenschoolse opvang blijkt dat er 661 plaatsen zijn voor 2397 kinderen. Dit
betekent dat de helft van de kinderen tussen 4-12 jaar naar de BSO kan (2 kinderen bezetten
een plaats). De verwachting is dat de vraag naar kinderopvang vanaf 2012 zal teruglopen,
daar de vergoeding van de belastingdienst lager wordt en daardoor de kosten voor de ouders
hoger. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ouders daardoor andere mogelijkheden zoeken om
hun kinderen op te vangen.
In juli 2011 staan 43 gastouders geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en er
zijn 4 peuterspeelzalen in Oegstgeest.
Gewenste situatie
Het huidige voorzieningen niveau in stand houden.
Wet OKE
Huidige situatie
Met ingang van 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie in
werking getreden. De wet kent twee hoofddoelstellingen. Het eerste doel is om de twee
verschillende voorschoolse voorzieningen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven,
kwalitatief op één lijn te brengen. Het tweede doel is om het bereik en de kwaliteit van vooren vroegschoolse educatie te verhogen. Door voor peuterspeelzalen landelijke
basiskwaliteitseisen in de wetgeving op te nemen, vergelijkbaar met de kinderopvang, wordt
de kwaliteit in het gehele land op gelijk niveau gebracht. Het gaat onder andere om de
leidster-kindratio (één leidster op maximaal 8 kinderen), een groepsgrootte van maximaal 16
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kinderen en het opleidingsniveau van ten minste één beroepskracht (PW-3). Gemeenten
moeten alle instellingen registreren en deze gegevens aanleveren voor het Landelijk Register
Kinderopvang. Alle gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvangcentra staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor de
peuterspeelzalen in het op dit moment nog niet verplicht om geregistreerd te staan in het
Landelijk Register Kinderopvang .
Met betrekking tot de VVE moet de gemeente met de kinderopvangorganisaties afspraken
maken over een kwalitatief goed aanbod van voorschools educatie en het bereik en toeleiding
van doelgroepkinderen naar dit aanbod. Gemeenten dienen ook afspraken te maken met
scholen over de resultaten van het vroegschoolse aanbod en van gemeenten wordt verwacht
dat zij zorgen voor een doorlopende leerlijn van het voorschoolse naar het vroegschoolse. Een
eerste stap daarin is het maken van afspraken tussen betrokken organisaties over de
overdracht van informatie over de ontwikkeling van het kind.
Tot slot is de gemeente verplicht jaarlijks verslag over het toezicht en de resultaten uit te
brengen aan de Minister en de inspectie van het Onderwijs. Kleine gemeenten hebben m.b.t.
invoering van de VVE een jaar uitstel gekregen. De gemeente Oegstgeest kent -behalve het
lokale beleid m.b.t. taalondersteuning aan anderstalige leerlingen in het basisonderwijs- geen
achterstandenbeleid of voorschoolse educatie. Op grond van de Wet OKE wordt ook van onze
gemeente verwacht dat voor risico-kinderen een VVE-aanbod wordt gerealiseerd. Medio 2011
zijn de voorbereidingen gaande om te starten met voorschoolse educatie in de wijk
Haaswijk/Morsebel.
Verder zal de GGD beginnen met de inspecties op de peuterspeelzalen op grond van de
landelijke eisen die in het huidige handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
zijn vastgelegd.
Gewenste situatie
Realisatie van een compleet voorschools-educatieaanbod op één peuterspeelzaal met een
erkend VVE-programma, signalering en toeleiding van jonge doelgroepkinderen naar dit
aanbod en monitoring van resultaten in de vroegschoolse periode via een kindvolgsysteem.
Beleidsvoornemens en gewenste acties
Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op dit terrein zal de komen de jaren extra
aandacht worden gegeven aan:

Beleidsvoornemens 2011-2015

Financiën

Handhaven huidige voorzieningenniveau.
Effectief toepassen van de wet OKE door
realisatie van een compleet voorschoolseducatieaanbod.

Gefinancierd vanuit decentralisatie-uitkering
Peuterspeelzaalwerk € 41.000,- (structureel)
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2.6.

Jeugd en onderwijs

Brede School
Huidige situatie
De gemeente Oegstgeest stimuleert lokale initiatieven op het
gebied van brede school en bredeschoolactiviteiten. In de wijk
Poelgeest profileert o.b.s. De Vogels zich als brede school, in
de wijk Nieuw-Rhijngeest zal de nieuwe basisschool “Het
Dok” eveneens vanuit een bredeschoolvisie gaan werken. Om
brede schoolactiviteiten ook in bestaande delen van
Oegstgeest te stimuleren, heeft de gemeente in 2008 met vertegenwoordigers uit het
basisonderwijs en de kinderopvang een beleidskader en een subsidieregeling opgesteld.
Basisscholen en kinderopvangorganisaties kunnen op basis van deze regeling jaarlijks een
aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van bredeschoolactiviteiten. Tot op heden
worden twee initiatiefnemers voor bredeschoolactiviteiten ondersteund:
Kinderopvangorganisatie PIKO, en basisschool De Vogels. Groei van het aantal deelnemers
en het aantal locaties waar bredeschoolactiviteiten worden geboden blijft achter bij de
verwachting. Hier moet verbetering in komen. Het kinderwerk (zie jeugd en vrije tijd) heeft
de opdracht zich actief als mogelijke partner in dergelijke vormen van samenwerking te
profileren.
Gewenste situatie
Voortzetting van de subsidieregeling om bredeschoolactiviteiten te ondersteunen.
Uitbreiding van aantal schoollocaties van 2 naar 3. De subsidieregeling meer onder de
aandacht brengen van potentiële aanbieders (scholen, kinderopvang). Monitoring deelname
aan activiteiten en evaluatie of in Oegstgeest voldoende draagvlak/vraag is naar uitbreiding
van naschoolse (cursus)activiteiten.
Passend Onderwijs
Huidige situatie
De kern van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen de kans moeten krijgen om zich zo goed
mogelijk te ontwikkelen. Dat geldt voor ‘gewone’ leerlingen, maar ook voor talentvolle of
zwakke leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Nog voor de daadwerkelijke
invoering heeft het kabinet in 2009 een koerswijziging gemaakt. Centraal staat nu de
zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat schoolbesturen verplicht zijn te zorgen voor een
passend onderwijsaanbod. Als zij dat zelf niet kunnen bieden, moet met andere scholen en/of
zorgpartners afspraken worden gemaakt wie (en hoe) dat wel binnen de regio gaat verzorgen.
Het nieuwe kabinet heeft onlangs aangekondigd het nieuwe beleid te willen doorzetten, maar
tegelijkertijd € 300 mln. hierop te gaan bezuinigen. De gevolgen zijn op dit moment nog niet
duidelijk.
Gewenste situatie
Voor de gemeente ligt de uitdaging om met name op bovenschools, lokaal niveau initiatieven
vanuit scholen voor extra ondersteuning aan leerlingen (bijv. taalondersteuning, aanbod voor
hoogbegaafden) te stimuleren en een goed zorgnetwerk in en rond de scholen te faciliteren.
Belangrijke rollen zijn hierbij weggelegd voor de schoolbegeleidingsdiensten, het ZAT en het
CJG.
Maatschappelijke stages
Huidige situatie
De gemeente Oegstgeest heeft de regie rol bij de maatschappelijke stage, waar alle VOscholen mee aan de slag moeten en waarbij de gemeente een regierol is toebedeeld.
De maatschappelijke stage is geen 'gewone' stage waarmee praktijkervaring in een beroep
wordt opgedaan. Het gaat erom dat scholieren anderen helpen door het doen van
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vrijwilligerswerk. Doel hiervan is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met de
samenleving door een onbetaalde bijdrage te leveren aan deze samenleving. Gemeentes
hebben de afgelopen 4 jaar een rijksbijdrage ontvangen om voor de maatschappelijke stages
de makelaarsfunctie in te vullen.
De rijksbijdrage is ingezet onder andere als subsidie voor vrijwilligersorganisaties om hen te
stimuleren plekken te creëren voor maatschappelijke stages. Daarnaast wordt aangesloten bij
de vacaturebank voor maatschappelijke stages van I-doe. Er is nauw overleg met de
betrokken scholen in Oegstgeest.
Gewenste situatie
In de vrijwilligersnota die in 2012 zal worden opgesteld zal het nieuwe beleid omtrent
maatschappelijke stages worden bepaald.
Leerplicht
Huidige situatie
De gemeente Oegstgeest is aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
(RBL). Het RBL ziet er, namens de deelnemende gemeenten, op toe dat scholen, ouders en
kinderen de regels van de wet op de Leerplicht naleven. Hier hebben zij leerplichtambtenaren
voor aangesteld. De leerplichtambtenaar onderzoekt alle gevallen van vermoedelijk
ongeoorloofd schoolverzuim. Hij of zij zoekt samen met leerlingen, ouders en scholen
oplossingen voor problemen rond schoolverzuim en dreigende schooluitval en maakt zonodig
proces-verbaal op wegens overtreding van de wet op de Leerplicht. Leerplichtambtenaren
participeren ook in de ZAT’s op de scholen en krijgen toegang tot de VerwijsIndex (zie jeugd
en gezin). Jaarlijks ontvangt de raad van de gemeente Oegstgeest een informatienota met
daarin de belangrijkste gegevens over Oegstgeest in dit verband.
Het gemeentelijk beleid is in eerste instantie gericht op regulier onderwijs of regulier werk.
Een jongere die nog niet in bezit is van een startkwalificatie wordt gestimuleerd deze alsnog
via de reguliere weg te behalen. Indien dit niet mogelijk is volgt een werk-leeraanbod vanuit
de gemeente. Concreet kan dit betekenen dat een jongere niet direct op een vacature
geplaatst wordt, maar dat we zoeken naar bij voorkeur een baan of werkervaringsplaats
waarbij de jongere in staat is het werk te combineren met een opleiding. Meer informatie
over het startkwalificatie kunt u vinden in hoofdstuk 9 Jeugd en werk.
De regionale rekenkamer heeft onderzoek verricht naar ontwikkeling van de kosten van het
Regionaal Bureau Leerplicht, afgezet tegen de taken en de realisering van doelstellingen,
zoals deze bij de oprichting zijn geformuleerd. De resultaten zullen in het aan het einde van
2011 of begin 2012 worden gepresenteerd.
Gewenste situatie
Meer structureel overleg tussen uitvoerende leerplichtambtenaren voor onze gemeente is
gewenst voor interpretatie van de verzuimcijfers (het verhaal achter de cijfers) met het oog op
lokaal jeugd-, arbeidsmarkt en onderwijsbeleid.
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Beleidsvoornemens en gewenste acties
Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op dit terrein zal de komende jaren extra
aandacht worden gegeven aan:

Beleidsvoornemens 2011-2015
Handhaven huidige voorzieningenniveau.
Actief stimuleren van de subsidieregeling
voor bredeschool-activiteiten.
Nieuw beleid voor maatschappelijke stages
zal in de vrijwilligersnota 2012 worden
bepaald.
Streven naar meer structureel overleg tussen
gemeente en uitvoerende
leerplichtambtenaren.
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Gefinancierd vanuit Brede school activiteiten
budget € 20.910 (structureel)
Pm
Pm
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2.7

Jeugd en werk

Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet werk en
bijstand (WWB)
Huidige situatie
Op dit moment is de Wet investeren in jongeren (WIJ) van
kracht. Met de introductie van deze wet op 1 januari 2009.
werd het accent voor jongeren verlegd naar werken of leren.
Pas in tweede instantie kwam eventueel een uitkering aan de
orde. Op dit moment ligt er echter een wetsvoorstel waarin de
WIJ wordt ondergebracht bij de Wet werk en bijstand
(WWB). Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel op 1 januari 2012 in werking treedt. De
regering is van mening dat de huidige systematiek van de WIJ nog te veel ruimte laat voor
een afwachtende en vrijblijvende houding van jongeren. Het uitgangspunt van de WIJ ‘dat
iedere jongere onder de 27 jaar een eigen verantwoordelijkheid heeft om zelf werk te zoeken’
wordt nog altijd onderschreven, maar wordt in de nieuwe wet verder aangescherpt. Anders
dan in de huidige wet, wordt het voor de gemeente mogelijk de jongere te verwijzen naar
reguliere scholing en de mogelijkheden van studiefinanciering. Het huidige recht op een
werk-leeraanbod van de gemeente wordt vervangen door een aanspraak op ondersteuning
door de gemeente. Ondersteuning en een uitkering zijn pas mogelijk wanneer er voor de
betreffende jongere geen enkele mogelijkheid is binnen het regulier onderwijs.
Gewenste situatie
Nog meer dan in het verleden wordt lokale en regionale samenwerking tussen gemeente en
onderwijs, hulpverlening en werkgevers, ieder op basis van hun eigen verantwoordelijkheid,
van belang, zodat een integrale benadering van de jongere en zijn of haar (toekomstige)
positie op de arbeidsmarkt mogelijk wordt. Ook de door het rijk gewenste verbetering van de
efficiëntie bij de besteding van middelen wijst maar in één richting: samenwerking en
afstemming lokaal of in de regio tussen gemeenten (inclusief zorg) en onderwijsinstellingen.
Als individuele gemeente moeten we, naast samenwerking, ervoor zorgen dat de jongere die
is aangewezen op een uitkering en die over onvoldoende kwalificaties beschikt, zo spoedig
mogelijk een scholings- of stagetraject ontvangt met het oog op verbetering van het
kwalificatieniveau en op termijn duurzame uitstroom.
Werkloosheid onder jongeren
Huidige situatie
Binnen Europa is de jeugdwerkloosheid in Nederland uitzonderlijk laag. Hieraan kunnen
verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Zo studeren jongeren langer door en
combineren zij vaker dan in andere landen leren met een kleine flexibele baan, waardoor de
bekendheid met de arbeidsmarkt na het afstuderen al veel groter is en de kleine flexibele
baan vaak wordt aangehouden/uitgebreid tot de baan gevonden is die aansluit op hun
opleiding. De belangrijkste oorzaak lijkt echter toch de relatief gunstige ontwikkeling van de
arbeidsmarkt in Nederland1.
Er zijn diverse organisaties die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat jongeren (goed
geschoold) hun intrede op de arbeidsmarkt doen. Hun activiteiten variëren van het
terugdringen van het voortijdig schoolverlaten tot het verbeteren van de
instroommogelijkheden op de arbeidsmarkt. Van belang is dat al deze organisaties met elkaar
samenwerken, elkaar weten te vinden en gezamenlijk op een efficiënte manier zorgen voor
een sluitende aanpak van de jongere op weg naar werk. Voorkomen moet worden dat
jongeren tussen de wal en het schip belanden. De gemeente, en de gemeentelijke
samenwerkingsverbanden zoals Holland Rijnland, spelen hierbij een belangrijke rol.
1

Uit: samenvatting arbeidsmarktanalyse 2011, raad voor werk en inkomen

Gemeente Oegstgeest Afdeling WSO
JEUGD IN OEGSTGEEST

34

De gemeente voert de WIJ uit in samenwerking met het UWV-Werkbedrijf en het
jongerenloket. Het UWV-Werkbedrijf werkt samen met het bedrijfsleven om de
jeugdwerkloosheid zo laag mogelijk te houden. Met ontslag bedreigde jongeren worden door
het UWV begeleid van werk naar werk, of een werkervaringplaats.
Middels het Actieplan Jeugdwerkloosheid2 hebben de regionale gemeenten samen met het
UWV-Werkbedrijf, ROC, praktijkscholen, GGZ en werkgevers, diverse projecten ontwikkeld
om de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren te bevorderen.
Voor schoolgaande leerlingen is de belangrijkste taak neergelegd bij de scholen. De gemeente
ondersteunt de scholen met het Regionaal Bureau Leerplicht. Dit bureau voert onder andere
de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht uit voor leerlingen tot 18 jaar.
Onderdeel van het Regionaal Bureau Leerplicht is het RMC. De missie van het RMC is te
bewerkstelligen dat zoveel mogelijk jongeren tot 23 jaar minimaal een startkwalificatie halen,
een minimale voorwaarde voor duurzame instroom op de arbeidsmarkt.
Het jongerenloket is door de gemeenten, in samenwerking met het UWV-Werkbedrijf en de
regionale ROC’s, opgezet om jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, te
begeleiden naar scholing of werk. Inmiddels hebben het UWV-Werkbedrijf en de ROC’s zich
uit deze samenwerking teruggetrokken. Daarbij hebben de gemeenten medio 2012 besloten
de doelgroep van het jongerenloket uit te breiden van jongeren tot 23 jaar naar jongeren tot
27 jaar. Met de uitbreiding van de doelgroep werd het aantal taken van het jongerenloket
ingeperkt. In het verleden bood het jongerenloket ook zelf langdurige begeleiding, in de
nieuwe opzet beperkt het jongerenloket zich tot kortdurende trajecten en zal meer gebruik
worden gemaakt van andere aanbieders in de keten. In de huidige opzet van het
jongerenloket staan de poortwachterrol en het behalen van een startkwalificatie centraal. Als
poortwachter probeert het jongerenloket uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen door de
jongere terug te leiden naar werk of een reguliere opleiding. Indien dit nog niet mogelijk is
kan het jongerenloket een zorgtraject of maatwerk adviseren. In dergelijke situaties zal de
jongere veelal worden overgedragen naar de gemeente die samen met de jongere een traject
uitstippelt met als uiteindelijk doel ‘uitstroom naar werk’. Jongeren die nog niet in het bezit
zijn van een startkwalificatie, zullen door het jongerenloket gestimuleerd worden deze alsnog
te behalen. Het jongerenloket heeft hiervoor korte motiveringstrajecten in huis.
In de huidige situatie is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog verre van
perfect, maar de problemen komen pas echt aan de orde zodra de economie weer gaat
groeien. Wanneer binnen een sector één sleutelfunctie niet kan worden vervuld, kan dit
gevolgen hebben voor de totale werkgelegenheidsontwikkeling binnen de betreffende sector.
Om dergelijke problemen te voorkomen is krachtig arbeidsmarktbeleid nodig, beleid dat
helpt om kansen op de arbeidsmarkt optimaal te benutten en problemen zo klein mogelijk te
houden. Binnen de economische agenda van Holland Rijnland neemt arbeidsmarktbeleid
sinds 2011 een prominente plaats is. Daarbij zet Holland Rijnland zich in om een
ketenaanpak met betrekking tot invoering van de toekomstige wet Werken naar Vermogen, te
realiseren met onder andere aandacht voor kwetsbare jongeren. gewaarborgd wordt.
Gewenste situatie
Het verder terugdringen van de jeugdwerkloosheid en het verder verbeteren van de
arbeidsmarktpositie van jongeren. Het verder stimuleren en faciliteren van de samenwerking
tussen de verschillende organisaties, daarbij kan meer gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheid om te sturen op doelen en prestaties van organisaties die (voor een deel)
gefinancierd worden door de gemeente.
Een in 2009 afgesloten convenant van de Holland Rijnland en Rijnstreek gemeenten met het ministerie van Szw
met als doel de regionale jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden.

2
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Beleidsvoornemens en gewenste acties
Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op dit terrein zal de komende jaren extra
aandacht worden gegeven aan:

Beleidsvoornemens 2011-2015

Financiën

Ondanks bezuinigingen, trachten huidige
niveau van re-integratieactiviteiten te
handhaven.
Met het oog op efficiëntiebevordering:
verdere afstemming bereiken in het huidige
lokale en regionale voorzieningenniveau.

Zie jaarlijkse beleidsplan sociale zaken
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HOOFDSTUK 3
Financiën
Hierbij de structurele bedragen voor de sociaal-cultureel aspecten van het jeugdbeleid zoals
begroot voor 2012.
Jeugdparticipatie (o.a.
kindergemeenteraad, gemeente on tour,
participatie herinrichting speelplekken,
jeugdparticipatie in het centrum Jeugd en
gezin, gadgets, social media, speeddaten).

Euro 18.500

Staand beleid

Activiteiten Jeugdbeleid/ Jeugd en
Cultuur
o.a. Vakantiepas, Cultuurproject,
Breedtesport, huisvesting kinderwerk,
extra activiteiten jeugdwerk.
Kosten Huisvesting Friendz.
Subsidie Stichting Jeugd en
Jongerenwerk Midden Holland.
Extra aandacht besteden aan het multimediagebruik door jongeren (de
digiwereld), waaronder het probleem
digipesten.
Uitbreiding uren (ambulant)
jongerenwerk met 4 uur per week
gedurende 40 weken per jaar

Euro 30.782,-

Staand beleid

Euro 10.000
Euro 133.123

Staand beleid
Staand beleid

Pm

Nieuw beleid

€ 8.800,- per jaar
financiering vanuit de
WMO-gelden voor een
periode van 4 jaren
(2012, 2013, 2014 en
2015)

Nieuw beleid
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Bijlage 1
Bevolkingsgegevens
Prognoses en -ontwikkeling van aantal inwoners in Oegstgeest, uitgesplitst naar
leeftijdscategorie
Leeftijd totaal in totaal in totaal in totaal in Total in
2011
2015
2020
2025
2030
0-3 jaar

975

1006

1134

1227

1305

4-12 jaar

2602

2544

2478

2986

2931

13-17
jaar

1595

1518

1469

1383

18-24
jaar

1877

2003

1902

1841

totaal
7049
7071
6983
7437
Bron: Provincie Zuid-Holland 2010 (www.ris-zh.nl)

1436
1737
7409

Prognose samenstelling gemeentelijke bevolking in Oegstgeest naar herkomst
Herkomst
totaal totaal totaal
in
in
in
2008
2015 2020
autochtoon

17226

16504 16209

Westers
allochtoon

3038

3315

3468

Niet-westers
allochtoon

1475

1713

1953

Suriname

240

266

288

Ned.Antillen
en Aruba

146

169

203

Turkije

94

201

254

Marokko

98

206

270

Overig nietwesters

897

871

938

23214

23245 23583

Totaal
Bron: CBS
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Activiteiten van jongeren in hun vrije tijd per gemeente
Alphen aan den
Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk

Leiden

Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop

vaker
lezen, emailen/chatten,
computerspellen,
kerk/moskee
discotheek,
houseparty
lezen, discotheek,
sportkantine,
houseparty
hangen op straat,
met vrienden thuis,
discotheek,
sportkantine,
café/snackbar,
kerk/moskee,
buurthuis,
gokhal/speelhal
hangen op straat,
muziek maken,
film, theater,
museum,
bibliotheek
museum, muziek
maken
Buurthuis
discotheek

Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest

lezen, muziek
maken,
sportkantine, film,
theater, museum,
bibliotheek
Rijnwoude
lezen,
festival/popconcert
Teylingen
met vrienden thuis,
sportkantine,
museum
Voorschoten
lezen, muziek
luisteren, theater,
museum,
bibliotheek
Zoeterwoude
Theater
Bron: GGD Leiden oktober 2009
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Minder vaak
muziek maken, discotheek,
sportkantine, café/snackbar,
museum,
muziek maken, kerk/moskee,
film, theater
computerspellen, hangen op
straat, kerk/moskee, film,
bibliotheek
tv/DVD/video kijken, lezen,
muziek maken, theater, museum,
bibliotheek, houseparty

discotheek, sportkantine,
kerk/moskee, gokhal/speelhal

hangen op straat, met vrienden
thuis, kerk/moskee
hangen op straat, film
Museum, muziek maken,
coffeeshop, buurthuis, bibliotheek
computerspellen, kerk/moskee,
buurthuis
internetten, e-mailen/chatten,
kerk/moskee, film
e-mailen/chatten, hangen op
straat, discotheek,
gokhal/speelhal
hangen op straat, met vrienden
thuis, gokhal/speelhal
Lezen, discotheek, kerk/moskee
kerk/moskee

kerk/moskee
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Raming van het aantal jeugdigen met jeugdigen met behoefte aan specialistische
hulp in Zuid-Holland
absoluut
Regio
Oegstgeest
Zuid-Holland Noord

2005

2006

2007

2008

2009

2010

264

263

260

262

262

260

5.861

5.760

5.700

5.656

5.607

5.566

Bron: CBS: bewerkt door Tympaan Instituut

Raming van het aantal jeugdigen met behoefte aan opgroeiondersteuning in
Zuid-Holland
absoluut
Regio

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11.722

11.520

11.400

11.313

11.214

11.133

Oegstgeest
529
525
Bron: CBS: bewerkt door Tympaan Instituut

521

524

524

519

Zuid-Holland Noord

Raming van het aantal jeugdigen met opvoedings- en opgroeiproblemen in ZuidHolland
absoluut
Regio
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Zuid-Holland Noord

17.582

17.280

17.100

16.969

16.821

16.699

Oegstgeest
793
788
Bron: CBS: bewerkt door Tympaan Instituut

781

785

786

779
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Bijlage 2
Wet- en regelgeving
Landelijke context jeugdbeleid
Het vorige kabinet had de jeugd hoog op de agenda staan. Het aanstellen van een
programmaminister voor Jeugd en Gezin, het opzetten van de Centra voor Jeugd en Gezin,
het elektronisch kinddossier, de Verwijs Index Risicojongeren en de landelijke Jeugdmonitor
waren enkele speerpunten. Voor de jeugd bestaan tal van wetten en regelingen die tot doel
hebben het kind begeleiding, ondersteuning en bescherming te bieden, aanvullend op de
taken en plichten van ouders en kinderen zelf. De wetten met de meeste invloed op
gemeentelijk jeugdbeleid komen hieronder aan de orde.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Met de invoering van de Wmo (1 januari 2007) is een nieuw wettelijk kader ontstaan voor de
maatschappelijke ondersteuning en participatie van burgers. Hierbinnen vallen verschillende
gemeentelijke zorg- en welzijnsactiviteiten, inclusief de jeugdvoorzieningen. Voor de
maatschappelijke ondersteuning van ouders en jeugdigen is zelfs een apart prestatieveld in
de Wmo opgenomen (prestatieveld 2).
In prestatieveld 2 van de Wmo zijn vijf functies op het gebied van preventief jeugdbeleid op
lokaal niveau opgenomen. Deze vijf functies zijn:
1. informatie en advies
2. het signaleren van problemen
3. toegang tot het hulpaanbod
4. licht pedagogische hulp
5. coördinatie van zorg
In het algemeen worden deze functies al uitgevoerd door lokale voorzieningen zoals de
jeugdgezondheidszorg en het maatschappelijk werk. De functie coördinatie van zorg zal
nader worden vormgegeven in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wet op de Jeugdzorg
De Wet op de Jeugdzorg is in 2005 in werking getreden. Deze wet richt zich vooral op de
organisatie van de (geïndiceerde) jeugdzorg. De (geïndiceerde) jeugdzorg betreft de zorg
aan ouders en kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen, die niet opgelost kunnen
worden door lokale voorzieningen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg of maatschappelijk
werk. Hoewel de provincies verantwoordelijk zijn voor de geïndiceerde jeugdzorg, heeft de
Wet op de Jeugdzorg ook invloed op het gemeentelijk beleid en wel om drie redenen:
1. In de wet zijn aanwijzingen opgenomen ten aanzien van de aansluiting van (gemeentelijk)
jeugdbeleid op de geïndiceerde jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de Provincie en,
omgekeerd, de aansluitingstaken van het Bureau Jeugdzorg op het gemeentelijk jeugdbeleid.
Deze aansluiting is van wezenlijk belang voor de kracht van de gehele jeugdzorgketen;
2. In de wet zijn aanwijzingen opgenomen ten aanzien van het takenpakket dat voor rekening
van de gemeente komt. Dit zijn de vijf genoemde functies die ook onderdeel uitmaken van de
Wmo (informatie en advies, het signaleren van problemen, toegang tot het hulpaanbod,
licht pedagogische hulp en de coördinatie van zorg). Een gemeente moet ten aanzien van deze
vijf functies voorzieningen creëren of in stand houden. Deze dienen een nauwe koppeling te
hebben met de Centra voor Jeugd en Gezin.
3. Vanwege de komst van de Centra voor Jeugd en Gezin wordt de Wet op de Jeugdzorg ook
herzien. Het wetsvoorstel CJG wordt opgenomen in de wet op de jeugdzorg. Opgenomen
wordt dat gemeenten worden verplicht minmaal een Centrum voor Jeugd en Gezin tot
stand te brengen. De tweede herziening betreft de wettelijke toedeling van de regierol (regie
=vooral zorgen dat partijen in staat worden gesteld om goed met elkaar samen te werken en
partijen zo nodig aan te spreken op hun verantwoordelijkheid) aan gemeenten. Dit ten
behoeve van een niet vrijblijvende samenwerking binnen de totale jeugdketen wanneer er
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signalen zijn dat een kind of gezin in de problemen verkeert.
Wet op de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Twee taken voor gemeenten zijn in deze wet genoemd:
1 Het uitbetalen van een tegemoetkoming voor in de wet gedefinieerde doelgroepen. Het gaat
hier om enkele specifieke doelgroepen die geen werkgever hebben maar wel (toeleiding naar)
arbeid en zorg combineren. Gemeenten betalen het zogenaamde werkgeversdeel uit aan deze
doelgroepen.
2 Handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen.
Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) paragraaf 2 Gemeentelijke taken
Gemeenten hebben als taak zorg te dragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.
Het gaat hier om het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de
gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende
factoren. Het ramen van de behoeften aan zorg en het vroegtijdige opsporen en trachten te
voorkomen van specifieke stoornissen. Ook dienen gemeenten voorlichting, advies, instructie
en begeleiding te verzorgen en maatregelen te formuleren ter beïnvloeding van
gezondheidsbedreigingen. Het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorgheeft een centrale
functie in het CJG. De Wet Publieke Gezondheid regelt verder de digitaliseringplicht van de
jeugdgezondheidszorg waaronder het elektronische kinddossier (EKD) en de Verwijsindex
Risicojongeren (VIR).
Leerplichtwet
Toezicht op de Leerplicht en RMC functie (Leerplichtwet)
Het voorkomen van voortijdig school verlaten en het toeleiden naar werk, is een vraagstuk
waarbij gemeenten, samen met het onderwijs, de arbeidsmarkt en de zorginstellingen, nauw
samenwerken. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van het jongerenloket.
Leerplichtambtenaren maken nu al vaak onderdeel uit van een zorg- en adviesteam.
Wet Onderwijskansen Educatie (OKE) in.
Vanaf 1 augustus 2010 gaat deze wet in. Hierdoor wordt in het aantal verplichte onderwerpen
in de onderwijswetten uitgebreid. Het college wordt opgedragen ten minste jaarlijks overleg
te voeren met schoolbesturen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en verplichte
afspraken te maken over:
a. Een zo groot mogelijke deelname van kinderen aan voorschoolse educatie, met als
beleidsvoornemens het vaststellen welke kinderen met een risico op een achterstand in de
Nederlandse taal in aanmerking komen voor voorschoolse educatie, de wijze waarop
kinderen worden toegeleid naar voor- en vroegschoolse educatie en de organisatie van een
doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie.
b. De resultaten van vroegschoolse educatie.
Wet WIJ
WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ) (vanaf 1 januari 2009). Deze nieuwe wet
moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Ook
jongeren die nu niet naar school gaan en geen werk hebben. Jongeren die vanaf 1 oktober
2009 naar het jongerenloket van het UWV WERKbedrijf gaan voor werk, kunnen geen
uitkering aanvragen maar krijgen een werkleeraanbod. Dat is een opleiding of werk, of een
combinatie daarvan. Op basis van het werkleeraanbod, beoordeelt de gemeente of iemand
recht heeft op een (aanvullende) inkomensvoorziening op grond van de WIJ.
Deze wet voorkomt dat jongeren zonder diploma of werkervaring thuis zitten. Een goede
opleiding en een goede baan helpt jongeren een financieel zelfstandige toekomst op te
bouwen.
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Bijlage 3
Lijst van organisaties die betrokken zijn geweest bij de opstelling van de beleidsnota
Integraal Jeugdbeleid.
Bij de opstelling van deze beleidsnota zijn op diverse momenten deze organisaties,
die ook de Stuurgroep Integraal Jeugdbeleid vormen, geraadpleegd. De Wmoadviesraad heeft een advies gegeven, die voor het grootste deel de jeugdzorg betrof.
Dit advies zal bij de opstelling van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid zeker worden
meegenomen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GGD, jeugdarts 4-12 jaar
GGD, clustermanager 0-12 jaar
Kwadraad
Politie Hollands Midden
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland
Stichting Kinderopvang Oegstgeest
Stichting Piko
Regionaal Bureau Leerplicht
Home Start
Halt Hollands Midden Haaglanden
Teylingen college
Rijnlands lyceum
Wellantcollege
Dr. Leo Kannerschool
Openbare basisschool de Springplank (namens alle basisscholen in
Oegstgeest)
WMO adviesraad
CJG
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