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Voorwoord
De wereld wordt steeds kleiner en Nederland verandert steeds sneller. Dit zijn veelgehoorde
kreten in de laatste decennia. Er is steeds minder sprake van geïsoleerde gebieden en
leefgemeenschappen. Telefonie en internet hebben deze veranderingen versneld. Informatie is
bijna voor iedereen optimaal bereikbaar, zeker voor jongeren. Dit biedt veel kansen, vooral voor
jongeren. Stages in het buitenland, studies binnen ieders handbereik, optimale mobiliteit, optimale
bereikbaarheid, snelle informatiestromen. Ook aan Oldebroek zijn deze veranderingen niet voorbij
gegaan.
Dit heeft echter ook een keerzijde. Het aantal keuzes voor jongeren is groot: welke studie zal ik
kiezen, hoe laat kom ik thuis, hoeveel mag ik drinken, wie zijn mijn echte vrienden, waar gaan we
heen op vakantie, waar liggen de seksuele grenzen, wat kijk je op televisie en internet, meld ik me
aan op Facebook, Hyves, kun je twitteren, skypen en wil ik dat wel echt. Het is aan de jongeren
om de juiste keuzes te maken.
Natuurlijk doen zij dat niet alleen maar onder begeleiding van hun ouders/verzorgers. Ook voor
hen spelen de ontwikkelingen een rol. Opvoeden en kinderen laten opgroeien, gebeurt niet meer
als 30 jaar geleden. De nadruk ligt meer op het begeleiden van kinderen en jongeren naar
volwassenen die zelf in staat zijn om de voor hen juiste keuzes te maken. Soms hebben opvoeders
daar steun bij nodig. Ook hierbij willen we als regisserende overheid instellingen bij elkaar
brengen om die steun te bieden. Die steun probeert de overheid te bieden, niet meer en niet
minder. De verantwoordelijkheid blijft bij de opvoeders/ouders liggen.
In deze nota worden de kaders geschetst op welke wijze de gemeente Oldebroek deze
ondersteuning wil bieden.
We houden hierbij rekening met de naderende overheveling van de jeugdzorg van de provincie
naar de gemeenten. De komst van deze extra taken stelt de gemeenten nog meer in staat om zowel
preventief als curatief jeugdbeleid uit te voeren. We volgen de ontwikkeling kritisch voor zowel
de inhoudelijke als personele gevolgen. Het vraagt naar verwachting extra inzet op zowel
beleidsniveau als uitvoerend niveau.
In de afgelopen jaren hebben we met het jeugdbeleid vooral ingezet op het ondersteunen van
ouders bij het begeleiden van hun kinderen naar volwassenheid. De eerste stap is preventie:
voorkomen dat jongeren keuzes maken die hen in het verdere leven tegen kunnen werken. Maar
ook als een kind niet meer helemaal in evenwicht is en de ouders hulp nodig hebben bij de
opvoeding willen wij ondersteuning bieden. De medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin
staan hiervoor klaar. In de toekomstige jaren willen we onze ingezette koers uitbouwen en verder
professionaliseren. We doen dit als gemeente samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en
andere instellingen maar ook met u, ouders, jongeren, scholen, (sport)verenigingen, kerken en het
Centrum Jeugd en Gezin. Samen voor onze kinderen, onze jeugd! Onze toekomst!
Wethouder Samenleving
J. ten Hove
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Samenvatting
Deze nota geeft de kaders weer waarbinnen het integrale jeugdbeleid vorm krijgt. De
gemeenteraad bepaalt deze kaders. Daarna wordt het jeugdbeleid uitgevoerd door het college
binnen deze kaders. Ieder jaar wordt deze uitvoering vastgelegd in een uitvoeringsprogramma.
Het beleid en de uitvoering richt zich op de groep jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0-18 jaar
en daarnaast op de jong volwassenen in de leeftijd van 19-23 jaar. Ook de prenatale fase valt
onder dit beleid. Wij willen met het jeugdbeleid een bijdrage leveren aan het opgroeien van
jeugdigen tot evenwichtige, zelfstandige volwassenen.
De missie is dan ook: “een belangrijke bijdrage leveren aan het opgroeien van
kinderen/jongeren uit de gemeente Oldebroek tot volwassenen die zelfstandig, gelijkwaardig
en actief deelnemen aan de maatschappij uitgaande van de eigen mogelijkheden qua
achtergrond en potentie.”
De missie geeft richting aan de doelstellingen op de verschillende terreinen. Het gehele integrale
jeugdbeleid hebben we opgesplitst in vijf pijlers die gekoppeld zijn aan de onderwerpen uit de
programmabegroting. Dit geeft een optimale aansluiting tussen begroting, rekening, doelstellingen
en maakt de planning gemakkelijker terug te voeren naar de bron.
De huidige beleidsdoelen zijn in 5 pijlers weergegeven. De nadruk ligt op het voortzetten van het
huidige beleid. Daarnaast hebben we prioriteiten per pijler geformuleerd.1
Pijler 1 Veiligheid
Prioriteit binnen deze pijler is het leggen van een veilige basis in de opvoeding zodat de kans op
ontsporingen op latere leeftijd zo klein mogelijk wordt. Indien nodig zullen gezinnen in een zo
vroeg mogelijk stadium moeten worden ondersteund. Een 2e prioriteit is het terugdringen van
overmatig gebruik van genotmiddelen door jongeren.
Pijler 2 Ruimte en Wonen
Bij het (her)ontwikkelen van woonwijken wordt rekening gehouden met de behoefte aan
speelruimte voor kinderen. Verder willen we stimuleren dat jongeren in de gemeente kunnen
blijven wonen.
Beide punten hebben prioriteit.
Pijler 3. Leren
Prioriteit heeft de voorschoolse ondersteuning zodat alle kinderen vanuit een goede startpositie op
de basisschool kunnen beginnen.
Pijler 4. Hulp en Zorg
Topprioriteit zal het gehele transitieproces gaan krijgen waarbij gemeenten steeds meer
verantwoordelijkheid en budgetten overkrijgen van het rijk en provincie.
Naast het transitieproces leggen we de prioriteit bij de verdergaande samenwerking in de keten
van zorg. Dat is de basis van het CJG en bepaald in hoge mate het slagen van efficiënte zorg voor
opvoeders en kinderen.
Pijler 5. Ontspannen, Ontmoeten en Ontwikkelen
Binnen deze pijler ligt de prioriteit op sport en bewegen zodat jongeren gezond en veilig
opgroeien.

1

In bijlage 1 is schematisch weergegeven hoe het proces van wettelijk kader naar de 5 pijlers van het
jeugdbeleid verloopt.
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1. Inleiding
De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk dat de jeugd veilig op kan groeien tot zelfstandige
mensen. Daarom staat het jeugdbeleid bij onze gemeente hoog op de agenda. Voor de periode
2011-2014 heeft het college van Oldebroek als motto: "Vernieuwen en verbinden". Het accent ligt
daarbij op het realiseren van meer onderlinge verbindingen tussen inwoners en tussen de
instellingen die binnen de gemeente actief zijn. Hierbij richt de gemeente zich niet op de losse
onderwerpen maar brengt onderwerpen zoals het hebben van een baan, gezondheid, opleiding,
leefstijl en de deelname aan de samenleving met elkaar in verband. Op deze wijze willen we
perspectief bieden aan hen die nu vanwege hun sociaal economische omstandigheden of
gezondheid buiten de maatschappij dreigen te raken. Vooral jongeren hebben hierbij onze
aandacht. Niet door het overnemen van verantwoordelijkheden maar door hen die het nodig
hebben ondersteuning te bieden. Als gemeente doen we dit niet alleen, maar samen met de
instellingen binnen onze gemeente.

1.1. Waarom specifiek aandacht voor jeugd?
Met jeugdbeleid hebben wij het over kinderen, jongeren en hun opvoeders (vooral de ouders). In
de gemeente Oldebroek wonen 6838 kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar. Dit is 30 procent
van het totaal van onze inwoners.
Met de meeste kinderen en jongeren uit de gemeente Oldebroek gaat het goed. Ze maken
onderdeel uit van een liefdevol gezin, doen het goed op school, doen aan sport en doorstaan hun
pubertijd zonder al te veel kleerscheuren. Dit blijkt uit onderzoeken van de GGD EMOVO en de
jeugdmonitor2.
Het wil echter niet zeggen dat het met alle kinderen en jongeren goed gaat. Soms is een zetje in de
rug voldoende zoals extra steun op school of taxivervoer naar een school buiten Oldebroek. Voor
een aantal kinderen en jongeren is echter meer nodig.
Zo blijkt uit de jeugdmonitor dat 20 procent van de opvoeders vindt dat er bij hun kinderen een
indicatie bestaat voor psychosociale problemen (kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar).
Uit dezelfde Jeugdmonitor blijkt dat 11% van de kinderen tussen 0-12 jaar overgewicht heeft,
21% te weinig beweegt en 30% te weinig fruit eet. Van de jongeren uit de 2e en 4e klassen van het
voortgezet onderwijs zegt respectievelijk 5 en 10% dat ze een zeer ongezonde leefstijl hebben en
40% zegt dat hun leefstijl matig is.
De risico’s voor de kinderen en jongeren waar het minder mee gaat zijn aanzienlijk. We kunnen
dan denken aan eerder ziek zijn, schoolverzuim, vroegtijdig de schooldeuren achter je sluiten
zonder diploma, slecht in je vel zitten. Kinderen uit gezinnen met een lage economische status3
blijken vaak op veel gebieden slecht scoren. Er is dan snel sprake van een ongezonde leefstijl met
vroeg roken, vroeg en veel alcohol drinken, vroegtijdige en onveilige seks, schoolverzuim,
overgewicht. Om deze risico's zo klein mogelijk te houden, kiest de gemeente Oldebroek voor
preventie. Het streven van ons is dat opvoeders vroegtijdig eventuele problemen signaleren en ze
2

e

e

E-MOVO is een onderzoek onder jongeren uit de 2 en 4 klas van het voortgezet onderwijs. Het elektronisch
onderzoek brengt de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren lokaal in kaart.
De jeugdmonitor is een onderzoek onder ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar over dezelfde onderdelen als
het E-MOVO, ook op lokaal niveau.

3

De Sociaal Economische Status is een weergave van het opleidingsniveau van de moeder. Is dit laag dan wordt
gesproken over een laag SES.
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dan al dan niet met behulp van anderen op leren lossen. Hoe jonger het kind is des te
gemakkelijker problemen opgelost kunnen worden. Ingrijpen op latere leeftijd is een stuk lastiger!

1.2. Wettelijk kader
In het beleidsprogramma van het toenmalige Ministerie voor Jeugd en Gezin ‘Alle kansen voor
alle kinderen’ zijn drie lijnen geformuleerd:
 Het gezin krijgt opnieuw een belangrijke positie toebedeeld: de kracht van het gezin wordt
versterkt en beter benut.
 Er komt een omslag naar preventief werken: problemen eerder opsporen en ze sneller
aanpakken.
 De vrijblijvendheid voorbij: ongewenste situaties mogen niet voortduren. Iedereen moet
zijn verantwoordelijkheid nemen wanneer een kind of gezin in de problemen dreigt te
raken.
Met dit beleid hebben de gemeenten er een aantal extra taken in het preventief jeugdbeleid bij
gekregen. Deze extra taken sluiten aan op de taken die al uitgevoerd worden door gemeenten in
het kader van de Wet op de Jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet
publieke gezondheidszorg (jeugdgezondheidszorg).
Daarnaast worden elke vier jaar op regionaal niveau (RNV) afspraken met de provincie
Gelderland gemaakt en deze worden vastgelegd in een convenant. Voor de periode 2009-2012
zijn er afspraken gemaakt over de verplichte invoering van de verwijsindex risicojeugd, dekkende
zorgstructuren van 0 tot 23 jaar, uitvoering van coördinatie van zorg, een dekkend netwerk van
(onderwijs) zorgvoorzieningen en er functioneert een regionaal vangnet ten behoeve van dak- en
thuisloze jongeren en er adequate bemoeizorg voor de doelgroep aanwezig. Daarnaast bestaat er
een CJG aanbod dat aansluit op de aanwezige vraag bij jeugdigen en hun opvoeders. Hierbij zijn
de volgende resultaten geformuleerd:
 Er is een aanbod van opvoedingsondersteuning dat Triple P (Positief Opvoeden) als
uitgangspunt. (zie ook 4.1)
 Er is een sluitend en passend hulpverleningsaanbod voor ouders en kinderen met
problematische echtscheidingssituaties.
 We zetten in op een verbeterde leefstijl van jeugdigen en leefbaarheid in buurten en
wijken.
De geformuleerde resultaten en doelen zijn begin 2011 allemaal gerealiseerd.
Verder is afgesproken dat gemeente en provincie zich inspannen om afdoende aanbod te
ontwikkelen ter voorkoming van terugval na jeugdzorg of na detentie. Dit moet nog ontwikkeld
worden.
Op dit moment vindt overleg plaats over de transitie van de jeugdzorg, de jeugd Geestelijke
Gezondheid Zorg (GGZ) en de jeugd Licht Verstandelijke Gehandicapten (LVG) naar de
gemeenten. (regeerakkoord) Indien hiertoe besloten wordt zal dit ingrijpende gevolgen hebben
voor de verantwoordelijkheden ten aanzien van deze onderwerpen voor de gemeenten en de
hierbij behorende workload. De centra Jeugd en Gezin zullen bij de overheveling naar de
(samenwerkende) gemeenten gaan dienen als front-Office voor alle jeugdzorg van de gemeenten

1.3. Missie integraal jeugdbeleid
De gemeente Oldebroek heeft de volgende missie: ‘een belangrijke bijdrage leveren aan het opgroeien
van jongeren uit de gemeente Oldebroek tot volwassenen die zelfstandig, gelijkwaardig en actief
deelnemen aan de maatschappij uitgaande van de eigen mogelijkheden qua achtergrond en potentie’.
Deze missie geeft richting aan de doelstellingen op de diverse terreinen. Het geeft aan dat het gaat om
kansen. Kansen die jeugdigen en hun ouders vooral zelf moeten benutten.
De centrale missie wordt ondersteund door vijf pijlers, belangrijke onderdelen die het jeugdbeleid als
het ware ‘dragen’. Elke pijler heeft eigen doelstellingen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de
centrale missie.
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In deze nota wordt de aanpak om jeugd en ouders te ondersteunen verder uitgewerkt. Deze
uitwerking gebeurt in 5 pijlers4:
Pijler 1. Veiligheid
In de eerste pijler staat veiligheid centraal. We vinden het belangrijk dat jongeren zich veilig
voelen en willen er tegelijk voor zorgen dat jongeren de veiligheid (ook voor anderen) niet
aantasten. Ons doel is dat alle kinderen en jongeren zich veilig voelen in Oldebroek.
Pijler 2. Ruimte en Wonen
In de tweede pijler staan ruimte en wonen centraal. We vinden het belangrijk dat een kind ruimte
heeft om te kunnen spelen, ook buiten. Zelfs op het platteland moet hiernaar gestreefd worden, het
is geen automatisme meer. Woonwijken staan vol met huizen en auto's. Verder vinden we het
belangrijk dat er voldoende woonruimte aanbod is, zodat Oldebroekse jong volwassenen binnen
de gemeente kunnen blijven wonen indien ze dit wensen. Ons doel is voldoende speelruimte voor
kinderen en voldoende woonaanbod voor jongvolwassenen.
Pijler 3. Leren
In de derde pijler gaat het om leren. Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen spelen een
belangrijke rol in het leven van kinderen en jeugdigen als het gaat om talentontwikkeling en
educatie. Op deze plaatsen is het best te signaleren of er iets met de kinderen is of er sprake is van
(dreigende) achterstanden. Onze ambitie bij deze pijler is dat alle kinderen en jongeren in
Oldebroek een optimale en adequate ontwikkeling doormaken, waarbij alle aanwezige talenten
zoveel mogelijk worden benut en ontplooid. Het behalen van een startkwalificatie, werk en
inkomen behoren ook tot deze pijler. Een startkwalificatie is van belang voor jongeren om
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en een inkomen te krijgen en uiteindelijk op een
volwaardige plek in de maatschappij. Ons doel is dat alle jongeren deel nemen aan onderwijs,
werken of dagbesteding hebben met als uitgangspunt dat onderwijs boven werk gaat.
Pijler 4. Hulp en Zorg
De vierde pijler gaat over hulp en zorg. We vinden het belangrijk om voorlichting te geven en
preventief onderzoek en ondersteuning te bieden aan kinderen, jeugdigen en gezinnen met
opvoed- en opgroeivragen en problemen. Ons doel is dat alle Oldebroekse kinderen en jongeren in
evenwicht kunnen opgroeien. Inclusief gezondheid uiteraard.
Opvoeders ontvangen zoveel mogelijk informatie over opvoeden en opgroeien. Deze informatie
biedt handvatten voor de opvoeding zodat ouders in een vroegtijdig stadium informatie kunnen
vinden om problemen tijdens de opvoeding zelf op te lossen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat
de opvoeders ook een beroep kunnen doen op hun eigen netwerk. Dat kunnen familie, buren en
vrienden zijn.
Als dat niet voldoende is dan willen we door middel van het Centrum Jeugd en Gezin meedenken
in oplossingsrichtingen.
Pijler 5. Ontspannen, Ontmoeten en Ontwikkelen
Naast school en werk speelt de vrije tijd een grote rol in de ontwikkeling en ontplooiing van
kinderen en jeugdigen. Dit is de vijfde pijler: ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen.
Jeugdigen kunnen hierbinnen eigen keuzes maken: van zeilen tot voetballen, van gamen tot
vioolles en van toneelles tot skateboarden. Ons doel is de optimale voorwaarden te scheppen
zodat de Oldebroekse jeugd zich in de vrije tijd kan ontspannen, elkaar kunnen ontmoeten en zich
zelf kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij om het creëren van algemene voorwaarden en niet om
voorwaarden voor individuele jongeren. De drie thema's zijn met elkaar verbonden. Om te
kunnen ontwikkelen is ontmoeting een belangrijke voorwaarde en ontspannen gebeurt ook vooral
tijdens de ontmoeting van leeftijdsgenoten.
4

Deze 5 pijlers sluiten aan bij de programmabegroting, waardoor het gemakkelijk te zien is wat elke pijler kost
en op welke wijze er resultaten gemeten en geboekt kunnen worden.
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1.4. Leeswijzer
In dit hoofdstuk hebben we beschreven waarom en wat we willen bereiken met het integraal
jeugdbeleid in Oldebroek. In het volgende hoofdstuk geven we een uitgebreider beeld van de
jeugd in onze gemeente. Hoofdstuk 3 bevat de belangrijkste conclusies over de huidige uitvoering
van het jeugdbeleid op de 5 pijlers. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de belangrijkste
aandachtspunten en maatregelen. In hoofdstuk 5 beschrijven we op welke wijze we willen volgen
of we onze doelen bereiken.
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2. Jeugd in Oldebroek
Uit landelijk onderzoek blijkt dat jongeren uit lage Sociale Economische Status gezinnen veel
meer risico lopen op alle terreinen van gezondheid. (roken, alcohol, drugs, seksueel gedrag,
criminaliteit, vroegtijdig schoolverlaten) Ditzelfde geldt voor hangjongeren, ook zij scoren
landelijk hoog op alle gebieden van ongezond leefgedrag.
Met de meeste jongeren en kinderen in Oldebroek gaat het goed. Ze hebben plezier, ze doen het
goed op school, thuis is het prima en langzaam maar zeker worden ze volwassen en zijn in staat
zelfstandig te leven. Ook deze jongeren hebben soms wat hulp nodig, maar dat krijgen ze van hun
ouders, leerkrachten, of van vriendinnen, familie of buren. Er is in onze gemeente ook een
gedeelte van de kinderen en jongeren dat wat extra hulp nodig heeft. Twintig procent van de
ouders van kinderen op de basisscholen maakt zich daar zorgen over en vinden dat hun kind
psychosociale problemen heeft. Het is niet zeker of deze kinderen ook werkelijk psychosociale
problemen hebben, maar de ouders maken zich er wel zorgen over.
De jongeren uit het 2e en 4e leerjaar van het voortgezet onderwijs krijgen iedere 4 jaar een enquête
voorgelegd van de GGD. Uit het laatste onderzoek uit 2007 blijkt dat een omvangrijke groep vindt
dat ze zelf geen gezonde leefstijl hebben. Dat vindt 15% van de jongeren. Te denken valt aan te
weinig bewegen, roken, te vroeg en teveel alcohol drinken en ongezond eten. Veertig procent van
de jongeren vind de eigen leefstijl matig.
Jongeren uit klas 2 en 4 VO (digitaal onderzoek onder jongeren zelf)
5% van de jongeren heeft een zeer ongezonde leefstijl.
10% van de jongeren heeft een ongezonde leefstijl
40% van de jongeren heeft een matig gezonde leefstijl
76% van de jongens met een zeer ongezonde leefstijl volgt het VMBO
50% van de meisjes met een zeer ongezonde leefstijl volgt het VMBO
9% van de jongeren met een ongezonde leefstijl heeft ernstige depressieve gevoelens
8% van de jongeren met een ongezonde leefstijl heeft psychosociale problemen
52% van de jongeren met een zeer ongezonde leefstijl zit meer dan 15 uur per week achter
internet
52% van de jongeren met een ernstig ongezonde leefstijl hebben ernstig depressieve gevoelens
Het Verweij Jonker instituut doet voor alle gemeente in Nederland onderzoek naar
randvoorwaarden waarbinnen kinderen en jongeren het best kunnen opgroeien en hoe deze
voorwaarden zich tot elkaar verhouden. Uit het onderzoek uit 2009 blijkt dat 2,8% van de
jongeren uit onze gemeente met een delict voor de rechter is geweest. Dit is het hoogste
percentage op de regio Noord Veluwe. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 2,16% van de kinderen
begeleid wordt door jeugdzorg. Ook dit is het hoogste percentage in deze regio. Van de kinderen
uit onze gemeente is
18,7% aan te merken als achterstandskind5 afgezet tegen het opleidingsniveau van de ouders.6
Uit gesprekken met instanties7 die actief zijn in onze gemeente blijkt dat inwoners van Oldebroek
gezagsgetrouw zijn, graag hun eigen problemen oplossen en niet met hun problemen te koop
5

Het Verweij Jonker instituut gebruikt de term van achterstandskind op dezelfde wijze als die toegepast wordt
in het basisonderwijs: geen van de opvoeders (ouders/verzorgers) hebben een hogere opleiding dan
basisonderwijs.
6

zie bijlage 3 voor een uitgebreid overzicht van gegevens over de Oldebroekse jongeren en kinderen.

7

Onder andere met het Maatschappelijk werk, Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg en Tactus verslavingszorg.

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

10.44

lopen. Opvallend is dat het opleidingsniveau iets onder het landelijk gemiddelde ligt.
Daar tegenover staat een hoge heersende arbeidsmoraal waardoor er een zeer lage
(jeugd)werkloosheid is. Jongeren hebben hierdoor de wens de school vroeg te verlaten en snel
(hard) te gaan werken.
Als jongeren opgroeien tot zelfstandige volwassenen is de kans op uitval op het werk ook kleiner.
Ook in de gemeente Oldebroek lukt het niet alle inwoners blijvend in het arbeidsproces te
participeren. Dit blijkt uit werkloosheidcijfers, bijstandsuitkeringen en het aantal Wajongers in de
gemeente Oldebroek. Een goede basis in de jeugd zal de kans op uitval reduceren.
Opvallend is dat een gedeelte van de bevolking alleen het Veluws dialect beheerst en daardoor de
neiging heeft om in eigen dorp/streek te blijven. Ook opvallend is dat het alcoholgebruik hoog ligt
maar dat dit door opvoeders lang niet altijd als probleem wordt gezien.
Algemeen beeld is dat (gezins)problemen niet snel met anderen besproken worden. Doordat er
nog veel kleine scholen bestaan die gekoppeld zijn aan kerkelijke denominaties waarin iedereen
elkaar kent, worden ook daar de problemen graag binnen schools opgelost. Hierdoor komen de
niet direct oplosbare problemen pas laat naar buiten en zijn ze vaak uitgegroeid tot grote
problemen die niet meer binnen het gezin op te lossen zijn. Er is dan zwaardere jeugdzorg nodig
en soms zelfs onder toezichtplaatsing van de jongeren.
Uit gegevens van politie, jongerenwerkers en de straathoekwerkers weten we dat er tot enkele
jaren geleden in drie kernen van de gemeente Oldebroek structurele overlast was door groepen
jongeren. Met name jongeren tussen de 16 en 23 jaar. In totaal ging het over meer dan 60 jongeren
die veelvuldig overlast in buurten veroorzaakten door onder meer lawaai, schreeuwen, schelden,
bekladden en vernieling. Dit gebeurde meestal onder invloed van alcohol en drugs. Een adequate
brede aanpak heeft dit probleem inmiddels teruggebracht tot meer aanvaardbare proporties.
Om de straatoverlast tegen te gaan is in het jongerencentrum in Wezep jarenlang ruimhartig
omgegaan met het gebruik van alcohol in het pand en gebruik van drugs buiten het pand. Sinds
enige jaren is een beleidswijziging ten aanzien van het gebruik van alcohol en drugs in en rond het
Jongeren Centrum Wezep doorgevoerd, waarbij de gezonde leefstijl centraal staat en waar geen
alcohol en drugs bij passen.
Samenvattend kan gesteld worden dat het met de meeste kinderen en jongeren in Oldebroek goed
gaat. Door een te grote positieve verwachting in het zelfoplossende vermogen van de ouders en de
directe omgeving, worden problemen niet tijdig besproken met deskundigen. Hierdoor escaleren
problemen vaker dan in de rest van de regio. Het succes van een gezamenlijke aanpak van
overlastgevende jongeren geeft aan dat de bestaande problemen oplosbaar zijn en geeft ook moed
voor eenzelfde aanpak in en rond gezinnen. 8

8

Vanaf april 2011 is de lokale jeugdspiegel beschikbaar waarin lokale jeugdgegevens afgezet worden tegen de
GGD regio en geheel Nederland. De gegevens zijn opgenomen in bijlage 5.
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3. Huidig jeugdbeleid
Integraal jeugdbeleid in onze gemeente is niet nieuw. Al sinds 2006 besteden we specifiek
aandacht aan ondersteuning voor jongeren en hun opvoeders. In dit hoofdstuk beschrijven we op
hoofdlijnen op welke wijze we dat in de afgelopen periode hebben gedaan. Bij de beschrijving
baseren we ons op de vijf pijlers die wij voor onze gemeente belangrijk vinden.

Pijler 1. Veiligheid
Doel:
Het gaat er bij deze pijler om dat jongeren zich veilig voelen en de veiligheid (ook voor anderen)
niet aantasten. Hierbij valt te denken aan pesten, geluidsoverlast en hinderlijk gedrag op straten en
pleinen.
Ons doel is dat alle kinderen en jongeren veilig opgroeien in Oldebroek. Deze veiligheid speelt
zich af in de 3 leefgebieden: thuis, school/werk en vrije tijd. Op alle drie de leefgebieden waar de
veiligheid in het gedrang kan komen probeert de gemeente Oldebroek zich, samen met anderen, in
te zetten om de veiligheid toch te waarborgen.
Er zijn geen exacte lokale gegevens over de drie leefgebieden bekend. De projecten huiselijk
geweld, tijdelijk huisverbod en Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK) zijn in de
afgelopen beleidsperiode opgestart maar lopen nog niet zo lang dat er al exacte gegevens over de
veiligheid thuis bekend zijn.
Het gegeven dat alcoholgebruik bij een gedeelte van de bevolking wordt geaccepteerd, de
aanwezigheid van huiselijk geweld en het relatief hoge percentage onder toezichtstellingen bij
Bureau Jeugdzorg geeft ons echter een indicatie dat het niet in alle Oldebroekse thuissituaties
veilig is. Uit landelijk onderzoek blijkt dat vooral kinderen uit gezinnen met een lage SES extra
aandacht verdienen omdat zij meer risico lopen op een onveilige opgroeisituatie.
Vooralsnog hebben we geen redenen dat jongeren op school of op het werk met structurele
onveilige situaties te maken hebben in onze gemeente.
De veiligheid in de vrije tijd is te bezien vanuit vereniging gebonden activiteiten en vanuit
activiteiten op straat of plein. Vanuit de verenigingen zijn ons geen onveilige situaties bekend.
Algemeen bekend is dat op straat in tweeërlei opzicht sprake kan zijn van onveilige situaties.
Ten eerste biedt de straat geen veiligheid vanuit een organisatie. Er is politie maar die zijn niet
langdurig op één locatie aanwezig om continue veiligheid te bieden. Daarbij zien we dat ook de in
Oldebroek voortschrijdende individualisering hangjongeren alle vrijheid heeft gegeven om zonder
ingrijpen van andere inwoners hun gedrag te ontwikkelen. Zij worden niet meer door
omwonenden of passanten aangesproken op hun gedrag, waardoor structurele overlast kan
ontstaan. Dit levert voor omwonenden en passerende inwoners vaak een gevoel van onveiligheid
op. Doordat er lange tijd niet corrigerend is ingegrepen op het gedrag van deze jongeren, werd het
onveilige gevoel ook omgezet in werkelijke onveiligheid.
Het 2e veiligheidsaspect van de straat is het peergroup fenomeen: voorbeeld doet volgen. Bekend
is dat jongeren elkaar gedrag over gaan nemen. Het vertoonde gedrag is vaak ongezond en levert
op die manier een ongezond leefklimaat op binnen de hanggroep. Kenmerken hiervan zijn
bijvoorbeeld een hoger alcohol- en drugsgebruik en een naar buiten gericht negatief gedrag
(schreeuwen, harde muziek, bekladden, uitschelden). Ook dit zien we terug bij overlastgevende
groepen in Oldebroek.
Het op straat hangen heeft in de beginnende puberteit het karakter van ontmoeten van
leeftijdsgenoten zonder toezicht: jongeren ontdekken door experimenteergedrag hun grenzen en
leren zichzelf hierdoor kennen. Ook hierbij zijn bepaalde risico's: zonder grenzen is het risico op
grenzeloos gedrag groot. Dit gedrag heeft dan effect op de persoonlijke ontwikkeling. Zolang dit
thuis weer gecorrigeerd wordt, komt het wel in orde. Indien deze correctie ontbreekt dan zal de
ontwikkeling stagneren.
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De oudere hanggroepen (16+) kenmerken zich vaak door jongeren met persoonlijke problemen.
Ook in Oldebroek kunnen/willen zij zich niet binden aan een organisatie (zoals
voetbal/kerk/korfbal/) doordat ze in hun ontwikkeling stagneren. De thuissituatie kan daarbij een
belangrijke oorzaak zijn Als de thuisbasis onvoldoende veilig is, kan dit grote invloed hebben op
de ontwikkeling van een kind.
Wat hebben we al gedaan:
Om de doelen rond veiligheid te bereiken is de afgelopen beleidsperiode de volgende inzet
gedaan:
 het overlastnetwerk bespreekt de plannen van aanpak rond hanggroepen
 kinderen en jongeren waarvan o.a. de veiligheid in het gedrang is worden besproken in
Zorg Advies Teams en volgt gerichte actie
 indien opschaling nodig is wordt het kind/jongere besproken in het Veiligheidshuis en
volgt gerichte actie
 in het Centrum Jeugd en Gezin wordt samengewerkt rond het kind om steeds 1 plan voor
en met 1 gezin te maken, tevens kunnen daar vragen gesteld worden van welke
opvoedingsaard dan ook.
 er is een Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK)
 er is een regionale aanpak tegen huiselijk geweld
 er is een regeling tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld
 voorschoolse leidsters en leerkrachten zijn geschoold in het signaleren van problemen bij
kinderen en in het bespreken met ouders
 Triple P, of Positief Opvoeden is als opvoedmethode ingevoerd in het CJG en geeft ouders
houvast bij het opvoeden
 er zijn veel preventieve en curatieve maatregelen genomen om het alcohol gebruik
verantwoord te maken en het drugsgebruik terug te dringen
 er is straathoekwerk en jongerenwerk om de jongeren wegwijs te maken in hun eigen
leven door zowel gesprekken als activiteiten in jongerencentra en daarbuiten
 er wordt gestart met combinatiefuncties om school, sport en cultuur meer te verbinden
zodat er een extra impuls komt tot gezond leefgedrag.
 er is een weerbaarheidtraject ingezet op het gebied van seksualiteit (o.a. tegengaan
loverboy praktijken)
 de verwijsindex risicojongeren wordt ingezet om de signalering van risicovolle jongeren
eenvoudig te kunnen uitwisselen en te komen tot 1 plan rond de jongere
Al met al een heel palet met maatregelen die we in de komende jaren willen voort zetten.
Preventie staat hierbij voorop. Als er in een vroeg stadium ondersteuning geboden kan worden bij
kinderen en hun opvoeders, is de kans op problemen in de ontwikkeling op latere leeftijd veel
kleiner. Dit komt het kind en het gezin ten goede en kost vaak ook minder overheidsgeld.
De ervaring van de laatste jaren leert dat de nodige inzet nodig is om hanggroep jongeren niet af
te laten glijden naar ongewenst gedrag. Dat ongewenste gedrag uit zich in overmatig
alcoholgebruik en drugsgebruik thuis en op straat en overlast rond de hangplek. Door intensief
aan de slag te gaan met een groep van 40 jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar is geprobeerd
deze cultuur te doorbreken. Deze jongeren zijn door deze aanpak voor een groot deel uit het
straatbeeld verdwenen en bieden hierdoor geen zichtbare aanzuigende werking meer voor de
jongere leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroep 10 tot 16 jarigen wordt nu op allerlei manieren
uitgedaagd om zich een gezondere levensstijl aan te meten. Dit proces willen we de komende
jaren doorzetten om het risico van terugval te voorkomen.

Pijler 2. Ruimte en Wonen
In de tweede pijler staan ruimte en wonen centraal. Ten opzichte van ruimte willen we dat
kinderen de ruimte hebben om te spelen. Ook in onze gemeente is dat niet overal een automatisme
meer. Woonwijken staan vol met huizen en auto’s.
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Uit het onderzoek van Verwey Jonker "Kinderen in tel" uit 2009 blijkt dat de aanwezige
buitenruimte voor kinderen om te spelen in de gemeente Oldebroek in relatie tot andere
gemeenten niet erg hoog is, hetgeen bevreemdend is op het platteland.
Deze informatie heeft het Verwey Jonker instituut echter van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Zij verzamelt informatie over de verdeling van ruimte binnen de Nederlandse
gemeenten. Het betreft georganiseerde speelruimte en sportruimte. Te denken valt aan
speelvelden, parken, speel- en sportterreinen en andere ruimte voor vrije recreatie. Het gaat hierbij
dus niet om ongeorganiseerde ruimte als bossen en duinen. Vroeger was de straat ook speel en
sportplaats, maar door het toegenomen verkeer is dat niet meer zo. Terwijl spelen goed is om te
leren, uit te dagen, te ontdekken, in te spannen, te ontmoeten en te ontwikkelen Nu is er per 92
kinderen in de Gemeente Oldebroek 1 hectare speelruimte.
Gemiddeld in Nederland is een hectare beschikbaar per 49 kinderen (gegevens 2008). In nieuwe
of te wijzigen bestemmingsplannen willen we hier aandacht aan besteden.
Ten opzichte van het wonen, willen we dat er voor de Oldebroekse jongeren voldoende
woonruimte is. Op deze wijze is er een grotere kans dat onze Oldebroekse jong volwassenen
binnen de gemeente kunnen blijven wonen indien ze dit wensen.
Wonen staat bij de jongeren centraal. Een gedeelte van de jongeren wil graag in de eigen
woonplaats blijven wonen nadat ze het ouderlijk huis hebben verlaten. Hiervoor is niet altijd
voldoende woonruimte aanwezig. Vooral aan starterwoningen is behoefte. We willen daarom
onderzoeken of er behoefte is aan meer eenpersoons of starters woningen dan dat er nu gebouwd
worden.
Wat hebben we al gedaan:
Om bovenstaande doelen te bereiken zijn in de afgelopen beleidsperiode speelvelden gecreëerd en
Jongeren Actief Plekken (JAP) ontwikkeld.

Pijler 3. Leren
In de derde pijler gaat het om leren. Het onderwijs, de kinderopvang en peuterspeelzalen spelen
een belangrijke rol in het leven van kinderen en jeugdigen als het gaat om talentontwikkeling en
educatie. Op deze plaatsen is het ook het beste signaleren of er iets met de kinderen is of dat er
sprake is van (dreigende) achterstanden.
Jongeren uit de gemeente Oldebroek kiezen vaker dan gemiddeld in Nederland voor een
leerwerktraject op MBO niveau dan voor een voltijds opleiding. Over HBO en universiteit zijn
geen vergelijkende cijfers beschikbaar. In het voortraject, het middelbaar onderwijs, wijken de
jongere licht af van het landelijk gemiddelde. De jongeren hebben hier gemiddeld een iets lager
opleidingsniveau, maar het gaat slechts om een paar procent.
We willen dat alle kinderen en jongeren in Oldebroek een optimale en adequate ontwikkeling
kunnen doormaken, zodat alle aanwezige talenten worden benut en ontplooid. Het behalen van
een startkwalificatie, werk en een inkomen behoren ook tot deze pijler. Een startkwalificatie is
van belang voor jongeren om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en een inkomen te krijgen en
uiteindelijk op een volwaardige plek in de maatschappij. Onze ambitie is dat alle jongeren
onderwijs, werk of dagbesteding hebben. Hierbij gaat onderwijs wat ons betreft en waar mogelijk,
boven werk. De dagbesteding is bedoeld voor de doelgroep die door een beperking niet in staat
moet worden geacht betaald werk te verrichten.
Wat hebben we al gedaan:
 Terugdringen aantal vroegtijdige schoolverlaters (nu nog 2,3%, hetgeen beduidend lager
ligt dan het landelijk gemiddelde).
 Voor- en vroegschoolse educatie in voorschoolse voorzieningen.
 Vanuit de Lokale Educatieve Agenda overleg voeren over de aansluiting tussen onderwijs
en zorg en worden de randvoorwaarden voor goed onderwijs en voorschoolse
voorzieningen besproken tussen scholen, voorschoolse instanties en de gemeente.
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Pijler 4. Hulp en Zorg
De vierde pijler gaat over hulp en zorg. Het gaat om voorlichting, preventief onderzoek en
ondersteuning van kinderen, jeugdigen en gezinnen met opvoed- en opgroeivragen en problemen.
Ons doel hierbij is dat alle Oldebroekse kinderen en jongeren in evenwicht en goede gezondheid
kunnen opgroeien.
De cijfers over hulp en zorg in en rond gezinnen in vergelijking met andere gemeenten zijn
beperkt. Van Bureau Jeugdzorg weten we dat er relatief veel onder toezicht stellingen zijn in onze
gemeente. Dat wil zeggen dat het gezin het niet meer zelfstandig redt. Dit wordt meestal
veroorzaakt door te laat bespreekbaar maken van het probleem, aldus Bureau Jeugdzorg. Zoals bij
de pijler veiligheid vermeldt worden problemen te lang binnenkamers gehouden, waardoor
problemen vaker escaleren.
Om dit probleem het hoofd te bieden heeft de gemeente Oldebroek al een aantal maatregelen
getroffen, waaronder de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Hierdoor komt de zorg dichter bij
het kind en de ouder(s), namelijk binnen de school. Dit werkt drempelverlagend. De laatste jaren
worden honderden kinderen besproken door schoolmaatschappelijk werk met de school. In een
aantal gevallen volgden gesprekken met de ouders.
De zorg in en rond gezinnen behoort nu nog tot de verantwoordelijkheid van diverse instanties
(rijk, provincies, gemeenten). De bijbehorende budgetten zijn bij nog meer instanties belegd
(AWBZ, ziektekostenverzekeraars evenals de genoemde drie bestuurslagen). De afstemming met
en/of over het gezin is hierdoor niet optimaal. Ook de afstemming tussen de verschillende
hulpverlenende instanties behoeft nog verbetering. Daarom heeft het kabinet besloten de
jeugdzorg qua verantwoording over te hevelen van provincie naar gemeente. Daarbij zal in deze
kabinetsperiode duidelijk worden of en op welke wijze de verantwoording voor de Licht
Verstandelijk Gehandicapten (LVG) en de jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)
overgeheveld wordt naar de gemeente.
We realiseren ons dat deze voorgenomen veranderingen veel geld en energie gaan kosten. Dit
weegt echter niet op tegen de sterk verbeterde aanpakken die we dan kunnen realiseren. De
huidige schotten tussen de voorzieningen werken niet in het belang van het kind.
Wat hebben we al gedaan9:
 Het Centrum Jeugd en Gezin is operationeel.
 Kinderen en jongeren waarover zorgen zijn en waarover afstemming nodig is worden
besproken in Zorg Advies Teams en volgt gerichte actie.
 Indien opschaling nodig is wordt het kind/jongere besproken in het Veiligheidshuis en
volgt gerichte actie.
 In het Centrum Jeugd en Gezin wordt samengewerkt rond het kind om steeds 1 plan voor
en met 1 gezin te maken, tevens kunnen daar vragen gesteld worden van welke
opvoedingsaard dan ook.
 Er is een Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK).
 Er is een regionale aanpak tegen huiselijk geweld.
 Er is een regeling tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld.
 Voorschoolse leidsters en leerkrachten zijn geschoold in het signaleren van problemen bij
kinderen en in het bespreken met ouders.
 Triple P, of Positief Opvoeden is als opvoedmethode ingevoerd in het CJG en geeft ouders
houvast bij het opvoeden.
 Er zijn veel preventieve en curatieve maatregelen genomen om het alcoholgebruik
verantwoord te maken en het drugsgebruik terug te dringen met name onder jongeren.
 Er is straathoekwerk en jongerenwerk om de jongeren wegwijs te maken in hun eigen
leven door zowel gesprekken als activiteiten in jongerencentra en daarbuiten.

9

De opsomming van uitgevoerde activiteiten geeft soms een overlap met andere pijlers omdat ze onder
meerdere pijlers vallen.
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 Er wordt gestart met combinatiefuncties om school, sport en cultuur meer te verbinden
zodat er een extra impuls komt tot gezond leefgedrag.
 Er is een weerbaarheidtraject ingezet op het gebied van seksualiteit (o.a. tegengaan
loverboy praktijken).
 De verwijsindex risicojongeren wordt ingezet om de signalering van risicovolle jongeren
eenvoudig te kunnen uitwisselen en te komen tot 1 plan rond de jongere.

Pijler 5. Ontspannen, Ontmoeten en Ontwikkelen
Naast school en werk speelt de vrije tijd een grote rol in de ontwikkeling en ontplooiing van
kinderen en jeugdigen. Zij maken hierbij verschillende keuzes: van rondhangen tot voetballen,
van gamen tot vioolles en van toneelles tot skateboarden.
Vrije tijd is een belangrijke aanvulling op scholing en werk. Ook in deze pijler willen we het beste
uit jeugdigen halen. Om talenten te benutten streven we naar een doorlopende lijn van onderwijs
naar naschoolse tijdsbesteding .
Zoals vermeld in het collegeprogramma hebben we als de gemeente Oldebroek de ambitie om
activiteiten voor jongeren in de wijken te bevorderen en te zorgen voor voldoende speel- en
ontmoetingsplekken.
De ontplooiingskansen voor de Oldebroekse jeugd in de vrije tijd zijn een belangrijk onderdeel
van het jeugdbeleid. We willen dat jeugd zich kan ontwikkelen op het gebied van bij de persoon
passende vrije tijdsbesteding. Hierbij trekken we wel een grens. Het individueel willen bereiken
van topniveau (sportief/creatief/muzikaal/etc.) wordt bijvoorbeeld niet door de gemeente
gefaciliteerd. Facilitering vindt plaats op verenigingsniveau, waarbij de insteek is dat zoveel
mogelijk kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de vrijetijdsbesteding.
Vrije tijdsbesteding kan heel breed worden ingevuld. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor
(het realiseren van) sportvoorzieningen, het subsidiëren van verschillende aanbieders van vrije
tijdsbesteding (sport- en culturele verenigingen, welzijn en jongerenwerk) en het maken van
beleid voor cultuurparticipatie en combinatiefuncties10.
Wat hebben we al gedaan:
In samenwerking met de burgers is in de gemeente Oldebroek een rijke schakering aan
voorzieningen ontstaan die gericht zijn op vrije tijdsbestedingen. Van sportscholen, skatebaan,
skeelerbaan, sportverenigingen, muziekverenigingen, streetdance tot vele kerkelijke
jeugdverenigingen. Daarnaast zijn er speelplaatsen voor kinderen, speeltuinen, Jongeren Actief
Plaatsen (JAP), een zwembad, bibliotheken, schoolpleinen en trapveldjes. De voorzieningen zijn
over de diverse kernen verdeeld.

10

Cultuurparticipatie streeft er naar dat kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking
komen met cultuur, waarbij de nadruk ligt op deelnemen aan cultuuractiviteiten. De combinatiefuncties zijn in
2011 gestart met het doel om cultuur en sport in contact te brengen met de kinderen op scholen.
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4. Jeugdbeleid 2011-2014
4.1. Inleiding
In de nieuwe beleidsperiode willen we ons bestaande beleid zoveel mogelijk voortzetten. Daarbij
volgen we nauwgezet de ontwikkelingen en besluitvorming over de transitie van de jeugdzorg, de
jonge lichtverstandelijk gehandicapten (LVG) en de jeugd Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van
de provincie naar de gemeenten. Deze transitie zal lokaal en/of regionaal moeten worden uitgevoerd
en veel impact hebben op het jeugdbeleid in de komende beleidsperiode.
In ons gemeentelijk jeugdbeleid blijft de ondersteuning van ouders tijdens de opvoeding centraal
staan. Preventie is beter dan genezing. De kracht van de eigen opvoedingssituatie, het gezin, willen
we ten volle benutten. Daarbij zal geen sprake moeten zijn van betutteling of overname van de
problematiek door professionals. Als lokale overheid zorgen we er in eerste instantie voor dat de
opvoeder voldoende informatie kan krijgen over het kind, over opgroeien, over ontwikkelingen
tijdens het opgroeien, over onderwijs en over eventuele ondersteuning. En moet er dan
ondersteuning plaatsvinden, dan willen we dat dit snel, efficiënt, adequaat en zo dicht mogelijk bij
het gezin gebeurt. De informatie en zorg is zoveel mogelijk gebundeld in het Centrum Jeugd en
Gezin. Daar kan de burger terecht aan de fysieke balie, via internet en via de telefoon. Organisaties
die met gezinnen te maken hebben rond opvoeden en opgroeien, weten elkaar nu al gemakkelijker
te vinden in en rond het Centrum Jeugd en Gezin. Uitgangspunt daarbij is dat het kind te allen tijde
centraal staat.
De komende beleidsperiode willen we bovenstaande ontwikkelingen verder versterken. Met de
overgang van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, de jeugd GGZ en de jeugd LVG naar de
gemeenten verwachten we de ondersteuning nog beter te kunnen vormgeven. Na de transitie is de
gemeente verantwoordelijk voor het totale pakket rond opvoeden en opgroeien van - 9 maanden tot
23 jaar. We streven daarbij naar een optimale inrichting van ondersteuning en zorg. Dit kan niet
allemaal lokaal worden uitgevoerd. We zullen ook veel regionaal moeten organiseren. We zien dit
als dé uitdaging voor de toekomstige beleidsperiode. Het zal veel inzet vergen, van de
(zorg)organisaties, van de regio gemeenten en van de provincie. Waar we naar toe willen is
duidelijk, maar de weg daar naar toe zullen we de komende jaren verder ontwikkelen.
De gemeentelijke overheid krijgt door de overdracht van taken steeds meer de mogelijkheid om te
functioneren als regisseur van de uitvoering. De (zorg)partners in en om het CJG zijn de
belangrijkste uitvoerders van het gemeentelijk jeugdbeleid. Het beleid laten we interactief tot stand
komen met deze partners en zoveel als mogelijk is met onze burgers. In de stuurgroep jeugdbeleid
en in de Lokale Educatieve Agenda vindt de afstemming over dit te voeren beleid plaats.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de verantwoordelijke en uitvoerende partijen:
Actie
Verantwoordelijk
uitvoering
gemeente
Beleidsvoorbereiding Gemeente
stuurgroep jeugdbeleid
LEA
Jongeren Platform Oldebroek
platform jeugdbeleid-jeugdzorg (regio)
Beleidsvaststelling
Gemeente
Beleidsregie
Gemeente
Uitvoeringsregie
kernpartners jeugd11
partners jeugd12
Uitvoering
gemeente, partners jeugd
partners jeugd

11

Kernpartners van het Centrum Jeugd en Gezin zijn: GGD Gelre IJssel Icare jeugdgezondheidszorg, Bureau
Jeugdzorg, Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe en MEE Veluwe
12

Partners zijn o.a. Tactus verslavingszorg, Halt, politie, Jeugd en jongerenwerkinstellingen, scholen,
peuterspeelzalen, kinderopvang, sportverenigingen.

Vanuit de bovenstaande opzet zal per pijler een bepaalde inzet van ons en onze uitvoeringspartners
verwacht worden. Deze staat hieronder beschreven.

Als gemeente zijn we op alle terreinen regisseur. Vanuit deze regierol zullen we organisaties
stimuleren deel te nemen aan de uitvoering van alle gestelde doelen. Dit kan in een aantal gevallen
door middel van de bestaande subsidierelatie en zal op andere plaatsen moeten gebeuren door
consensus te bereiken in overlegvormen. De stuurgroep jeugdbeleid en de Lokale Educatieve
Agenda en in regionaal verband het Platform Jeugdbeleid-Jeugdzorg zijn de belangrijke
overlegorganen waar we als gemeente gebruik van zullen maken. Ook het Jeugd Platform
Oldebroek zal voortdurend betrokken worden bij afwegingen.
Hieronder zijn de uitgangspunten in benadering van jongeren/het gezin weergegeven die voor alle
pijlers van toepassing zijn. De uitgangspunten vloeien voort uit het landelijk gevoerde jeugdbeleid
dat ook in de Regio Noord Veluwe uitgevoerd wordt. Hierbij is het uitgangspunt dat wat lokaal kan
lokaal gebeurt en dat het regionaal gebeurt wanneer het een meerwaarde heeft boven lokaal.
1. Opvoeden versterken
Ouders en andere opvoeders brengen positief opvoeden in de praktijk. Positief opvoeden is een
manier van opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het
betekent dat op een opbouwende en niet kwetsende manier omgegaan wordt met het gedrag en de
emoties van kinderen.
De zelfredzaamheid en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen staat hierbij centraal, zodat de
kracht van het gezinssysteem optimaal benut wordt. Met het gezinssysteem wordt ook de directe
omgeving van het kind bedoeld.
2. Het belang van een opvoedende leeromgeving
Essentieel voor de opvoeding is de directe leefomgeving. Ouders en professionals (ook
leerkrachten, groepsleiders) werken vanuit een positief opvoedende instelling en bieden de
ondersteuning zoveel mogelijk in de directe sociale leefomgeving van het kind/gezin.
3. Hulp in de directe leefomgeving
Generieke en specialistische ondersteuning wordt zoveel mogelijk ingezet binnen de reguliere
sociale context van het kind/gezin. Bij voorkeur is de ondersteuning ambulant, pas als duidelijk is
dat ambulante hulp niet toereikend is, wordt intramurale hulp ingezet.
4. Samenhangend aanbod
Alle hulp wordt zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. Hierbij worden eenduidige en bindende
afspraken gemaakt over de regie en werkwijze van de verschillende betrokken organisaties: 1 kind,
1 gezin!, 1 plan met 1 team.
De continuïteit van de zorg wordt geborgd en zonodig wordt naar een hoger of lager niveau
geschakeld.
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4.2. Prioriteiten per pijler
Pijler 1 Veiligheid
Doelen13:
Om de veiligheid voor jongeren te bevorderen willen we de komende jaren de volgende doelen
voortzetten dan wel bereiken
 Problematische jongeren worden intensief begeleid.
 Kinderen en jongeren voelen zich veilig in en rond de school.
 Het voorkomen van overmatig gebruik van genotmiddelen door jongeren.
 De overlast en criminaliteit in de dorpen en wijken veroorzaakt door jongeren, neemt af
 Het versterken van de weerbaarheid van jongeren met name op het seksuele vlak
Prioriteit binnen deze doelen is de ondersteuning van gezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium.
Op deze manier wordt een veilige basis gelegd tijdens de opvoeding, waardoor de kans op
ontsporingen op latere leeftijd kleiner worden. Een 2e prioriteit is het terugdringen van overmatig
gebruik van genotmiddelen door jongeren.
Pijler 2 Ruimte en Wonen
Doelen:
In het gemeentelijk te ontwikkelen beleid wordt aandacht gegeven aan de behoefte aan speelruimte
voor kinderen zodat het aantal m2 speelruimte per kind substantieel verhoogd wordt ten opzichte
van 2009 en op het gemiddelde niveau van Nederlandse gemeenten komt te liggen. Dit is 3% van de
totale beschikbare ruimte.
We willen ten aanzien van de woningbouw, bij nieuwe planvorming, aanpassingen doen zodat er
aansluiting ontstaat bij de behoefte van vooral jongeren, voor zowel 1 als 2 persoonshuishoudens.
Zonodig wordt hier nader onderzoek naar gedaan.
Dit beleid wordt al wel enigszins gevoerd, maar zal bij nieuwe planvorming expliciet onderdeel
gaan uitmaken van onze werkwijzen. Beide doelen hebben prioriteit. 14
Pijler 3. Leren
Doelen:
 Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is in 2011 gedaald
met 40% (ten opzichte van 2005) en daarna zet deze lijn zich door. 15
 Jongeren bereiken het niveau in onderwijs en werk wat het beste bij hen past en van waaruit
ze zelfstandig kunnen leven.
 Het aantal jongeren tot 27 jaar dat nu een uitkering heeft, wordt verminderd.
 Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten beter op elkaar aan.
 Alle kinderen van 0-4 jaar in Oldebroek ontwikkelen zich dusdanig, dat er een goede
startpositie in het basisonderwijs aanwezig is.
 Alle kinderen en jongeren in Oldebroek maken een vloeiende overstap van de ene
onderwijsvorm naar de andere, waarbij een “warme overdracht” verplicht gesteld wordt
Kinderen en jongeren in Oldebroek maken kennis met nieuwe maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen.
 Elke jongere besluit zijn studieperiode met minimaal een startkwalificatie en heeft een
goede aansluiting op de arbeidsmarkt (lange termijn doel)
 Ook na schooltijd kunnen kinderen zich ontwikkelen en ontplooien.
13

Een weergave van alle geformuleerde doelen zijn opgenomen in de bijlagen 2a, 2b en 2c. Bijlage 2a bevat een
overzicht van alle doelen per pijler en in bijlagen 2b en 2c zijn de doelen per leeftijdscategorie opgenomen.
14

15

Deze pijler is gecommuniceerd met de afdeling RO.
Dit punt vloeit voort uit regionale afspraken in RBL en RMC verband.
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De uitvoering hiervan vergt geen nieuw beleid. De ingeslagen weg kan verder vervolgd worden.
Prioriteit heeft de voorschoolse ondersteuning zodat alle kinderen vanuit een goede startpositie
starten op de basisschool.
Pijler 4. Hulp en Zorg
Doelen:16
 Alle jeugdigen en ouders gebruiken hun eigen talenten om met opvoed- en opgroeisituaties
om te gaan.
 Alle jeugdigen en ouders hebben laagdrempelig toegang tot advies en zorg, wanneer zij
opvoed- en opgroeivragen of problemen hebben.
 Alle jeugdigen en ouders die een beroep doen op hulp en zorg ondervinden geen hinder van
de verdeling van deze hulp en zorg over de verschillende domeinen: Veiligheidshuis,
Centrum Jeugd en Gezin en achterliggende zorg en de Weer Samen Naar Schoolverbanden.
(WSNS).
 Er bestaan geen wachtlijsten in de toe leiding naar hulp en zorg en ook niet in de verlening
hiervan.
 Alle jeugdigen kunnen in hun buurt deelnemen aan activiteiten in het onderwijs, zorg, sport
en welzijn met thema’s om een gezonde leefstijl te bevorderen.
 Er bestaat een effectief aanbod van jeugd- en jongerenwerk en straathoekwerk dat een
signalerende en toe leidende functie heeft.
 De jonge mantelzorger krijgt extra ondersteuning zodat deze ook evenwichtig op kan
groeien.
 Alle Oldebroeker kinderen en jongeren kunnen in evenwicht opgroeien. (In balans met
zichzelf en passend bij de potentiële kwaliteiten).
 De transitie van de jeugdzorg, de jeugd LVG en de jeugd GGZ zodanig plaats laten vinden
dat dit ten goede komt aan het kind en haar opvoeders. Gezien de omvang van dit proces zal
dit een zeer forse investering in tijd en geld betekenen. Tevens is het een verplicht proces
dat van rijkswege zal worden opgelegd.
 De gemeente draagt er zorg voor dat er goede nazorg aan jongeren uit de gemeente geboden
wordt (na jeugdzorg) op de leefgebieden van onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en
ondersteuning en participatie
De laatste twee doelen zijn nieuw. Verder richten we ons op de verdere uitvoering van het huidige
beleid. Hierbij streven we naar een integrale aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de
verwijsindex en bestaande zorgstructuren. De prioriteit leggen we bij de verdergaande
samenwerking in de keten van zorg. Dit zien wij als de basis van het CJG en de mate van het
welslagen van efficiënte zorg voor opvoeders en kinderen.
Topprioriteit krijgt het gehele transitieproces waarbij gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid
en budgetten overkrijgen van het rijk en provincie. De precieze inhoud en invoerdatum zijn
momenteel nog niet bekend. Als gezamenlijke gemeenten zullen we de ontwikkelingen
nadrukkelijke volgen en bewaken of er voldoende faciliteiten en middelen voor de uitvoering
beschikbaar worden gesteld.
Ook de nazorg na ondersteuning door jeugdzorg is een gemeentelijke taak die nog aandacht
verdient. In overleg met de provincie en jeugdzorgaanbieders wordt gestreefd naar een aanpak
waarbij terugval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook sluitende afspraken over de eventuele
voortzetting van hulp na jeugdzorg behoort hiertoe.

16

Deze doelen vloeien voort uit landelijk beleid en zijn zover van toepassing doorgenomen met andere
beleidsvelden en het maatschappelijk middenveld.
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Pijler 5. Ontspannen, Ontmoeten en Ontwikkelen
Doelen:
 De gemeente faciliteert in de gehele gemeente Oldebroek de mogelijkheden tot ontplooiing
door middel van ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding. Zo zijn er voldoende openbare
(sport)faciliteiten voor alle jongeren.
 Er is een breed en gevarieerd aanbod van georganiseerde vrijtijdsbesteding. Elke jongere
moet hierdoor de mogelijkheid hebben deel te nemen aan een op ontplooiing gerichte
activiteit in zijn/ haar vrije tijd, die past bij zijn/ haar interesses.
 Er is extra aandacht voor jeugd met een beperking of achterstand om hen te laten
participeren in het reguliere aanbod. Door de fysieke en financiële toegankelijkheid van
activiteiten te verbeteren, komt ook voor deze groep een gevarieerder aanbod beschikbaar.
 In wijken en rond schoolgebouwen is voldoende oppervlakte beschikbaar voor kinderen en
jongeren om te spelen.
 De aangeboden vrijetijdsbesteding is mede gericht op een gezond leefgedrag.
Ook deze lijn is in de afgelopen beleidsperiode al ingezet. We zijn daarbij gestart met de
ontwikkeling van combinatiefuncties. De gezonde leefstijl moet langzaam maar zeker gemeengoed
worden zodat andere preventieve maatregelen op den duur minder nodig zijn. Daarom heeft sport
en bewegen prioriteit.
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5. Randvoorwaarden
Deze nota bevat de kaders en hoofdlijnen voor het jeugdbeleid voor de komende jaren en hiermee
geven we richting aan de uitwerking en uitvoering van het jeugdbeleid. Deze nota biedt daarmee het
raamwerk voor de te maken jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. In deze uitvoeringsprogramma’s
worden de doelen vertaald naar concrete acties, maatregelen en budgetten. De
uitvoeringsprogramma´s zullen tot stand komen in samenspraak met de jongeren en de
maatschappelijke partners (JPO en stuurgroep jeugdbeleid).Om het jeugdbeleid 2011-2014 op een
goede wijze uit te kunnen voeren willen we hierbij wijzen op de randvoorwaarden en risico’s.

5.1. Integrale samenwerking
De vorige jeugdnota is vastgesteld voor de periode 2006-2010. Om het beleid voort te zetten hebben
we de beleidsuitgangspunten opnieuw geformuleerd. Dit hebben we als gemeente niet alleen gedaan
maar in overleg en met behulp van vele partijen.
Er is vanuit de stuurgroep jeugdbeleid een werkgroep samengesteld met daarin vertegenwoordiging
van het onderwijs (Agnieten College), het jeugd- en jongerenwerk (Hervormde- en Algemene
stichtingen voor jeugd en jongerenwerk) en het Jongeren Platform Oldebroek. Daarna is het concept
doorgesproken in het LEA (Lokale Educatieve Agenda), de stuurgroep jeugdbeleid, de Wmo raad
en de raadscommissie Samenleving. De aanbevelingen uit deze geledingen zijn meegenomen in het
beleid. Ook voor de toekomst is samenwerking en afstemming met deze partijen een belangrijke
voorwaarde.
5.2. Financiën
Om de genoemde doelen te bereiken worden jaarlijks uitvoeringsprogramma's opgesteld. De
haalbaarheid van de doelen is mede afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. De
middelen komen op 3 niveaus beschikbaar: rijk, provincie en gemeente. Op alle niveaus vinden
bezuinigingsoperaties plaats. Daarom is het bij het tot stand komen van deze kadernota nog
onduidelijk of de doelen binnen de beleidsperiode volledig te realiseren zijn. Tevens kan de
decentralisatie van jeugdzorg, jeugd GGZ en jeugd LVG financiële consequenties hebben die nu
nog niet te overzien zijn. Het is nog niet bekend of de nu beschikbare middelen voor deze
onderdelen ook straks op het hetzelfde niveau blijven.
Vanuit de financiële situatie aan de start van de beleidsperiode 2011-2014 zijn de geformuleerde
doelen in deze periode haalbaar. De gemeente Oldebroek moet echter fors bezuinigen en de
consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Anderzijds vormen de huidige uitgangspunten,
inclusief de financiën, geen aanleiding de beoogde doelen bij te stellen. Tijdens het proces de
komende jaren kan er sprake zijn van temporisering vanwege nu nog niet te verwachten wijzigingen
in de omstandigheden.
De beschikbare financiële middelen voor 2001 zijn in bijlage 4 opgenomen.17
5.3. Risico's bij niet uitvoeren van plannen
Indien er geen of onvoldoende uitvoering wordt gegeven aan deze jeugdnota levert dit de volgende
risico's op:
Algemeen
1. Het onvoldoende uitvoering geven aan het preventieve jeugdbeleid geeft een hoger risico op
de behoefte aan jeugdzorg. Indien de transitie van de jeugdzorg definitief doorgaat komt de
financiële verantwoording ook bij de gemeente te liggen. De provincies hebben de laatste
jaren al eigen middelen toe moeten voegen aan de rijksmiddelen voor de uitvoering van de
jeugdzorg. Indien het preventieve beleid dan achter blijft wordt de druk op de jeugdzorg nog
17

Bijlage 4 bevat een overzicht van de budgetten 2011 van de begrotingsposten die een directe relatie met het
jeugdbeleid hebben. 2012 en verdere jaren is niet opgenomen omdat er op moment van schrijven onvoldoende
duidelijkheid bestaat over de begroting 2012, met het oog op de bezuinigingen.
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groter dan nu, met alle financiële consequenties van dien. Het is nu niet mogelijk dit in
bedragen uit te drukken.
Pijler Veiligheid
2. Indien de pijler Veiligheid onvoldoende tot uitvoering gebracht wordt bestaat de kans dat de
overlast in de openbare ruimte toeneemt. Dit kan het woonplezier van omwonenden
verslechteren. De kans dat een jongere door overmatig middelengebruik (drugs en alcohol)
in de criminaliteit beland is groter dan een niet gebruiker. Een afgebroken schoolloopbaan
door middelengebruik geeft een hoger risico op later beroep op een uitkering.
Pijler Ruimte en Wonen
3. Indien de pijler Ruimte en wonen onvoldoende tot uitvoering gebracht wordt bestaat de
kans dat kinderen onvoldoende bewegen, hetgeen tot ongezond gewicht kan leiden en een
grotere kans op ziekten door overgewicht. Indien er te weinig woonruimte is voor jongeren
zullen deze wegtrekken en kan de gemeente vergrijzen.
Pijler Leren
4. Indien de pijler Leren onvoldoende tot uitvoering gebracht wordt bestaat de kans dat een
kind zich onvoldoende ontplooid. Vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie kan
weer leiden tot beroep op een sociale uitkering. Bij vroegtijdig schoolverlaten is het risico
op grensoverschrijdend gedrag (ten aanzien van alcohol- drugsgebruik en seks) groter.
Pijler Hulp en Zorg
5. Indien de pijler Hulp en Zorg onvoldoende tot uitvoering gebracht wordt bestaat de kans
dat:
- een ongezonde leefstijl aangeleerd wordt,
- voortijdig schoolverlaten eerder ontstaat,
- een jeugdige en/of opvoeder niet tijdig hulp ontvangt waardoor latere zorg duurder en
langduriger wordt met alle financiële consequenties voor de hulpbekostigende partijen
(voornamelijk gemeente),
- jongeren onvoldoende in aanraking komen met hulpverleners bij risicovol gedrag
waardoor later duurdere en langdurigere hulp noodzakelijk is,
- de jonge mantelzorger teveel belast wordt met gevolgen voor studie en ontwikkeling.
Pijler Ontspannen, Ontmoeten en Ontwikkelen
6. Indien de pijler Ontspannen, Ontmoeten en Ontwikkelen onvoldoende tot uitvoering
gebracht wordt bestaat de kans dat jongeren zich onvoldoende ontwikkelen en daardoor
beperkt worden in hun studiekeuze en in hun vrije tijdsbesteding. Hierdoor kan
overlastgevend gedrag ontstaan en onderbenutting van de potentie. Jongeren met een
beperking kunnen hierdoor in een isolement geraken.

5.4. Monitoring en evaluatie
Om te kunnen oordelen of het voorgestelde beleid werkt en of de gestelde doelen gerealiseerd
worden, is een goede vertaling naar concreet meetbare resultaten en maatregelen van belang. Zoals
vermeld komt deze vertaling tot stand door het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s. In deze
programma´s nemen we indicatoren op om de resultaten te monitoren. De uitvoeringsprogramma´s
worden opgesteld door de gemeente in overleg met de partners. Voor een zorgvuldige monitoring
en evaluatie zullen we eerst een 0-meting verrichten. Halverwege de beleidsperiode van deze nota
(eind 2012) en aan het einde van de looptijd (eind 2014) zullen we de uitvoeringsprogramma´s
evalueren en de stand van zaken weergeven in samenhang met de gestelde doelen en ambities.

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

23.44

Bijlage 1 - Schema Jeugdbeleid







Wmo: Één Samenleving
Het sociale beleid is voor alle inwoners.
De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat voorop.
Zorgreducering.
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
De Wmo moet houdbaar zijn, dus sober en doelmatig.
Regierol Gemeente Oldebroek zo min mogelijk bureaucratie.

Jeugdbeleid
Missie:
Een belangrijke bijdrage leveren aan het opgroeien van jongeren uit de gemeente Oldebroek tot volwassenen die zelfstandig, gelijkwaardig
en actief deelnemen aan de maatschappij uitgaande van de eigen mogelijkheden qua achtergrond en potentie.














Uitgangspunten Jeugdbeleid
Positief Opvoeden is het uitgangspunt voor alle opvoeders.
De zelfredzaamheid en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen is startpunt.
Ouders en professionals (ook leerkrachten, groepsleiders) in directe leefomgeving van het kind zijn essentieel.
Alle talenten van jeugdigen worden benut en ontwikkeld.
Voorzieningen voor jeugdigen zijn laagdrempelig toegankelijk.
Problemen worden zo dicht mogelijk bij de jeugdigen zelf opgepakt, dus in het gezin, de buurt, wijk, of op school.
Samenwerking tussen Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, Weer Samen Naar School verbanden en het veiligheidshuis is geborgd en
kind en gezin ondervindt geen hinder van het onderscheidt in deze domeinen.
Problemen worden in samenhang opgelost, met het kind centraal en de directe omgeving als eerste kans.
Samenwerking in de keten van zorg is noodzakelijk. (1 plan voor 1 gezin door 1 team).
Er is te allen tijde duidelijke regievoering bij hulpaanbod.
De continuïteit van de zorg is geborgd.
We betrekken zoveel als mogelijk jongeren bij de ontwikkeling en vooral de uitwerking van beleid.

Pijler 1: Ruimte en Wonen
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Pijler 5: Ontspannen,
Ontmoeten en Opgroeien

Bijlage 2a - Pijlers Jeugdbeleid 2011-2014
Pijler 1: Veiligheid
Pijler 2: Ruimte en Wonen
 Bij het (her)ontwikkelen
 De overlast en
van woonwijken, in de
criminaliteit in de dorpen en
procedure duidelijk rekening
wijken veroorzaakt door
houden met de behoefte aan
jongeren, neemt af.
speelruimte voor kinderen
 Problematische jongeren
zodat het aantal m2
worden intensief begeleid.
speelruimte per kind
 Kinderen en jongeren
substitutioneel verhoogd
voelen zich veilig in en rond
wordt ten opzichte van 2009
de school.
en op het gemiddelde niveau
 Het voorkomen van
van Nederlandse gemeenten
overmatig gebruik van
komt te liggen.
genotmiddelen door
 De woningbouw
jongeren.
aanpassen aan de behoefte
 Het versterken van de
van vooral jongeren, zowel
weerbaarheid van jongeren
voor 1 als 2
met name op het seksuele
persoonshuishoudens. Hier
vlak.
zonodig onderzoek naar
doen.
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Pijler 3: Leren
 Het aantal jongeren dat zonder
startkwalificatie het onderwijs verlaat,
is in 2011 gedaald met 40% (ten
opzichte van 2005) en daarna zet deze
lijn zich door.
 Jongeren bereiken het voor hen
hoogst mogelijk niveau in onderwijs
en werk.
 Het aantal jongeren tot 27 jaar dat
nu een uitkering heeft, wordt
verminderd.

Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten
beter op elkaar aan.
 Alle kinderen van 0-4 jaar in
Oldebroek ontwikkelen zich
dusdanig, dat er een goede startpositie
in het basisonderwijs aanwezig is.
 Alle kinderen en jongeren in
Oldebroek maken een vloeiende
overstap van de ene onderwijsvorm
naar de andere.
 Kinderen en jongeren in Oldebroek
maken kennis met nieuwe
maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen.
 Elke jongeren besluit zijn
studieperiode met minimaal een
startkwalificatie en heeft een goede
aan sluiting op de arbeidsmarkt
 Ook na schooltijd kunnen kinderen
zich ontwikkelen en ontplooien.

Pijler 4: Hulp en Zorg
 Alle jeugdigen en ouders gebruiken hun eigen
talenten om met opvoed- en opgroeisituaties om
te gaan.
 Alle jeugdigen en ouders hebben laagdrempelig
toegang tot advies en zorg, wanneer zij opvoeden opgroeivragen of problemen hebben.
 Alle jeugdigen en ouders die een beroep doen
op hulp en zorg ondervinden geen hinder van de
verdeling van deze hulp en zorg over de
verschillende domeinen: Veiligheidshuis,
Centrum Jeugd en Gezin en achterliggende zorg
en de Weer Samen Naar Schoolverbanden.
 Er bestaan geen wachtlijsten in de toeleiding
naar hulp en zorg en ook niet in de verlening
hiervan.
 Alle jeugdigen kunnen in hun buurt deelnemen
aan activiteiten in het onderwijs, zorg, sport en
welzijn met thema’s om een gezonde leefstijl te
bevorderen.
 Er bestaat een effectief aanbod van jeugd- en
jongerenwerk en straathoekwerk dat een
signalerende en toe leidende functie heeft
 De jonge mantelzorger krijgt extra
ondersteuning zodat deze ook evenwichtig op kan
groeien.
 Alle Oldebroeker kinderen en jongeren kunnen
in evenwicht opgroeien. (In balans met zichzelf
en passend bij de potentiële kwaliteiten).
 De transitie van de jeugdzorg, de jeugd LVG
en de jeugd GGZ zodanig plaats laten vinden dat
dit ten goede komt aan het kind en haar
opvoeders. Gezien de omvang van dit proces zal
dit een zeer forse investering in tijd en geld
betekenen. Tevens is het een verplicht proces dat
van rijkswege zal worden opgelegd. en een
toeleidende functie heeft.
 De gemeente draagt er zorg voor dat er goede
nazorg aan jongeren uit de gemeente geboden
wordt (na jeugdzorg) op de leefgebieden van
onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en
ondersteuning en participatie.
25.44

Pijler 5: Ontspannen
 De gemeente faciliteert in de gehele
gemeente Oldebroek de
mogelijkheden tot ontplooiing door
middel van ongeorganiseerde
vrijetijdsbesteding. Zo zijn er
voldoende openbare (sport)faciliteiten
voor alle jongeren.
 Er is een breed en gevarieerd
aanbod van georganiseerde
vrijtijdsbesteding. Elke jongere moet
hierdoor de mogelijkheid hebben om
deel te nemen aan een zinvolle (op
ontplooiing gerichte) activiteit in zijn/
haar vrije tijd, die past bij zijn/ haar
interesses.
 Er is extra aandacht voor jeugd met
een beperking of achterstand om hen
te laten participeren in het reguliere
aanbod. Door de fysieke en financiële
toegankelijkheid van activiteiten te
verbeteren, komt ook voor deze groep
een gevarieerder aanbod beschikbaar.
 In wijken en rond schoolgebouwen
is voldoende oppervlakte beschikbaar
voor kinderen en jongeren om te
spelen.
 De aangeboden vrijetijdsbesteding
is gericht op een gezond leefgedrag.

Bijlage 2b - Doelstellingen per pijler (incl. genummerde actiepunten)
Actie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pijler
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
2. Ruimte en
Wonen
2. Ruimte en
Wonen

8.

3. Leren

9.

3. Leren

10.
11.

3. Leren
3. Leren

12.

3. Leren

13.

3. Leren

14.

3. Leren

15.

3. Leren

16.
17.

3. Leren
4. Hulp en Zorg

18.

4. Hulp en Zorg

19.

4. Hulp en Zorg

20.

4. Hulp en Zorg

21.

4. Hulp en Zorg

22.

4. Hulp en Zorg

23.

4. Hulp en Zorg

24.

4. Hulp en Zorg

25.

4. Hulp en Zorg

26

4. Hulp en Zorg

27.

28.

29.

30.

31

5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen
5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen
5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen
5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen
5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

Doel
De overlast en criminaliteit in de dorpen en wijken veroorzaakt door jongeren, neemt af.
Problematische jongeren worden intensief begeleid.
Kinderen en jongeren voelen zich veilig in en rond de school.
Het voorkomen van overmatig gebruik van genotmiddelen door jongeren.
Het versterken van de weerbaarheid van jongeren met name op het seksuele vlak
Meer speelruimte voor kinderen/jongeren creëren bij (her)ontwikkeling van wijken
Woningbouwprogramma's toepassen op woningbehoefte van jongeren tussen 18 - 23 jaar
Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is in 2011 gedaald met 40% (ten
opzichte van 2005) en daarna zet deze lijn zich door.
Jongeren bereiken het niveau in onderwijs en werk dat het best bij hen past en waar vanuit ze
zelfstandig kunnen leven
Het aantal jongeren tot 27 jaar dat nu een uitkering heeft, wordt verminderd.
Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten beter op elkaar aan.
Alle kinderen van 0-4 jaar in Oldebroek ontwikkelen zich dusdanig, dat er een goede startpositie in het
basisonderwijs aanwezig is.
Alle kinderen en jongeren in Oldebroek maken een vloeiende overstap van de ene onderwijsvorm naar
de andere., waarbij een “warme overdracht” verplicht gesteld wordt
Kinderen en jongeren in Oldebroek maken kennis met nieuwe maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen.
Elke jongeren besluit zijn studieperiode met minimaal een startkwalificatie en heeft een goede
aansluiting op de arbeidsmarkt
Ook na schooltijd kunnen kinderen zich ontwikkelen en ontplooien.
Alle jeugdigen en ouders gebruiken hun eigen talenten om met opvoed- en opgroeisituaties om te gaan.
Alle jeugdigen en ouders hebben laagdrempelig toegang tot advies en zorg, wanneer zij opvoed- en
opgroeivragen of problemen hebben.
Alle jeugdigen en ouders die een beroep doen op hulp en zorg ondervinden geen hinder van de
verdeling van deze hulp en zorg over de verschillende domeinen: Veiligheidshuis, Centrum Jeugd en
Gezin en achterliggende zorg en de Weer Samen Naar Schoolverbanden.
Er bestaan geen wachtlijsten in de toe leiding naar hulp en zorg en ook niet in de verlening hiervan.
Alle jeugdigen kunnen in hun buurt deelnemen aan activiteiten in het onderwijs, zorg, sport en welzijn
met thema’s om een gezonde leefstijl te bevorderen.
Er bestaat een effectief aanbod van jeugd- en jongerenwerk en straathoekwerk dat een signalerende en
toe leidende functie heeft.
De jonge mantelzorger krijgt extra ondersteuning zodat deze ook evenwichtig op kan groeien.
Alle Oldebroeker kinderen en jongeren kunnen in evenwicht opgroeien. (In balans met zichzelf en
passend bij de potentiële kwaliteiten)
De transitie van de jeugdzorg, de jeugd LVG en de jeugd GGZ zodanig plaats laten vinden dat dit ten
goede komt aan het kind en haar opvoeders
De gemeente draagt er zorg voor dat er goede nazorg aan jongeren uit de gemeente geboden wordt (na
jeugdzorg) op de leefgebieden van onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en ondersteuning en
participatie
De gemeente faciliteert in de gehele gemeente Oldebroek de mogelijkheden tot ontplooiing door middel
van ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding. Zo zijn er voldoende openbare (sport)faciliteiten voor alle
jongeren.
Er is een breed en gevarieerd aanbod van georganiseerde vrijtijdsbesteding. Elke jongere moet hierdoor
de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een zinvolle (op ontplooiing gerichte) activiteit in zijn/
haar vrije tijd, die past bij zijn/ haar interesses.
Er is extra aandacht voor jeugd met een beperking of achterstand om hen te laten participeren in het
reguliere aanbod. Door de fysieke en financiële toegankelijkheid van activiteiten te verbeteren, komt
ook voor deze groep een gevarieerder aanbod beschikbaar.
In wijken en rond schoolgebouwen is voldoende oppervlakte beschikbaar voor kinderen en jongeren om
te spelen.
De aangeboden vrijetijdsbesteding is gericht op een gezond leefgedrag.
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Bijlage 2c - Doelstellingen per leeftijdsgroep (incl. genummerde actiepunten)
Leeftijd -/- 9 maanden - 4 jaar
Actie Pijler

Leeftijdsgroep

6.

0 - 18 jaar

9.
12.
17.
18.

19.

20.
24.

25.

26

Doel
Meer speelruimte voor kinderen/jongeren creëren bij
2. Ruimte en Wonen
(her)ontwikkeling van wijken
Jongeren bereiken het niveau in onderwijs en werk dat het best bij
3. Leren
hen past en waar vanuit ze zelfstandig kunnen leven
Alle kinderen van 0-4 jaar in Oldebroek ontwikkelen zich dusdanig,
3. Leren
dat er een goede startpositie in het basisonderwijs aanwezig is.
Alle jeugdigen en ouders gebruiken hun eigen talenten om met
4. Hulp en Zorg
opvoed- en opgroeisituaties om te gaan.
Alle jeugdigen en ouders hebben laagdrempelig toegang tot advies en
4. Hulp en Zorg
zorg, wanneer zij opvoed- en opgroeivragen of problemen hebben.
Alle jeugdigen en ouders die een beroep doen op hulp en zorg
ondervinden geen hinder van de verdeling van deze hulp en zorg over
4. Hulp en Zorg
de verschillende domeinen: Veiligheidshuis, Centrum Jeugd en Gezin
en achterliggende zorg en de Weer Samen Naar Schoolverbanden.
Er bestaan geen wachtlijsten in de toe leiding naar hulp en zorg en
4. Hulp en Zorg
ook niet in de verlening hiervan.
Alle Oldebroeker kinderen en jongeren kunnen in evenwicht
opgroeien. (In balans met zichzelf en passend bij de potentiële
4. Hulp en Zorg
kwaliteiten)
De transitie van de jeugdzorg, de jeugd LVG en de jeugd GGZ
zodanig plaats laten vinden dat dit ten goede komt aan het kind en
4. Hulp en Zorg
haar opvoeders.
De gemeente draagt er zorg voor dat er goede nazorg aan jongeren uit
de gemeente geboden wordt (na jeugdzorg) op de leefgebieden van
4. Hulp en Zorg
onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en ondersteuning en
participatie

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

0 - 23 jaar
0 - 4 jaar
- 9 maanden 18 jaar
-9 maanden 23 jaar
-9 maanden 23 jaar
-9 maanden 23 jaar
-9 maanden 23 jaar
-9 maanden 23 jaar
-9 maanden –
23 jaar
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Leeftijd 4 - 12 jaar
Actie Pijler
3.
1. Veiligheid
2. Ruimte en
6.
Wonen
9.

3. Leren

12.

3. Leren

13.

3. Leren

14.

3. Leren

16.

3. Leren

17.

4. Hulp en Zorg

18.

4. Hulp en Zorg

19.

4. Hulp en Zorg

20.

4. Hulp en Zorg

21.

4. Hulp en Zorg

26.

4. Hulp en Zorg

27.

5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen

28.

5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen

30.

31.

5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen
5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

Doel
Kinderen en jongeren voelen zich veilig in en rond de school.
Meer speelruimte voor kinderen/jongeren creëren bij
(her)ontwikkeling van wijken
Jongeren bereiken het niveau in onderwijs en werk dat het best bij
hen past en waar vanuit ze zelfstandig kunnen leven
Alle kinderen van 0-4 jaar in Oldebroek ontwikkelen zich dusdanig,
dat er een goede startpositie in het basisonderwijs aanwezig is.
Alle kinderen en jongeren in Oldebroek maken een vloeiende
overstap van de ene onderwijsvorm naar de andere., waarbij een
“warme overdracht” verplicht gesteld wordt
Kinderen en jongeren in Oldebroek maken kennis met nieuwe
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Ook na schooltijd kunnen kinderen zich ontwikkelen en ontplooien.
Alle jeugdigen en ouders gebruiken hun eigen talenten om met
opvoed- en opgroeisituaties om te gaan.
Alle jeugdigen en ouders hebben laagdrempelig toegang tot advies
en zorg, wanneer zij opvoed- en opgroeivragen of problemen
hebben.
Alle jeugdigen en ouders die een beroep doen op hulp en zorg
ondervinden geen hinder van de verdeling van deze hulp en zorg
over de verschillende domeinen: Veiligheidshuis, Centrum Jeugd en
Gezin en achterliggende zorg en de Weer Samen Naar
Schoolverbanden.
Er bestaan geen wachtlijsten in de toe leiding naar hulp en zorg en
ook niet in de verlening hiervan.
Alle jeugdigen kunnen in hun buurt deelnemen aan activiteiten in
het onderwijs, zorg, sport en welzijn met thema’s om een gezonde
leefstijl te bevorderen.
De gemeente draagt er zorg voor dat er goede nazorg aan jongeren
uit de gemeente geboden wordt (na jeugdzorg) op de leefgebieden
van onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en ondersteuning en
participatie
De gemeente faciliteert in de gehele gemeente Oldebroek de
mogelijkheden tot ontplooiing door middel van ongeorganiseerde
vrijetijdsbesteding. Zo zijn er voldoende openbare (sport)faciliteiten
voor alle jongeren.
Er is een breed en gevarieerd aanbod van georganiseerde
vrijtijdsbesteding. Elke jongere moet hierdoor de mogelijkheid
hebben om deel te nemen aan een zinvolle (op ontplooiing gerichte)
activiteit in zijn/ haar vrije tijd, die past bij zijn/ haar interesses.

Leeftijdsgroep
4 - 18 jaar
0 - 18 jaar
0 - 23 jaar
0 - 4 jaar
4 - 18 jaar
4 - 23 jaar
4 - 23 jaar
- 9 maanden 18 jaar
- 9 maanden 23 jaar

- 9 maanden 23 jaar
- 9 maanden 23 jaar
4 - 18 jaar

-9 maanden –
23 jaar

4 - 18 jaar

4- 18 jaar

In wijken en rond schoolgebouwen is voldoende oppervlakte
beschikbaar voor kinderen en jongeren om te spelen.

4 - 18 jaar

De aangeboden vrijetijdsbesteding is gericht op een gezond
leefgedrag

4 - 18 jaar
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Leeftijd 12 - 18 jaar
Actie Pijler
1.

1. Veiligheid

2.
3.
4.

1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid

5.

1. Veiligheid

6.

2. Ruimte en
Wonen

8.

3. Leren

9.

3. Leren

13.

3. Leren

14.

3. Leren

15.

3. Leren

16.

3. Leren

17.

4. Hulp en Zorg

18.

4. Hulp en Zorg

19.

4. Hulp en Zorg

20.

4. Hulp en Zorg

21.

4. Hulp en Zorg

22.

4. Hulp en Zorg

23.

4. Hulp en Zorg

26

4. Hulp en Zorg

27.

5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen

28.

5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen

29.

5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen

30.

31.

5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen
5. Ontspannen,
Ontmoeten en
Ontwikkelen

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

Doel
De overlast en criminaliteit in de dorpen en wijken veroorzaakt door
jongeren, neemt af.
Problematische jongeren worden intensief begeleid.
Kinderen en jongeren voelen zich veilig in en rond de school.
Het voorkomen van overmatig gebruik van genotmiddelen door jongeren.
Het versterken van de weerbaarheid van jongeren met name op het
seksuele vlak
Meer speelruimte voor kinderen/jongeren creëren bij (her)ontwikkeling
van wijken
Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, is in
2011 gedaald met 40% (ten opzichte van 2005) en daarna zet deze lijn zich
door.
Jongeren bereiken het niveau in onderwijs en werk dat het best bij hen past
en waar vanuit ze zelfstandig kunnen leven
Alle kinderen en jongeren in Oldebroek maken een vloeiende overstap van
de ene onderwijsvorm naar de andere., waarbij een “warme overdracht”
verplicht gesteld wordt
Kinderen en jongeren in Oldebroek maken kennis met nieuwe
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Elke jongeren besluit zijn studieperiode met minimaal een startkwalificatie
en heeft een goede aansluiting op de arbeidsmarkt
Ook na schooltijd kunnen kinderen zich ontwikkelen en ontplooien.
Alle jeugdigen en ouders gebruiken hun eigen talenten om met opvoed- en
opgroeisituaties om te gaan.
Alle jeugdigen en ouders hebben laagdrempelig toegang tot advies en
zorg, wanneer zij opvoed- en opgroeivragen of problemen hebben.
Alle jeugdigen en ouders die een beroep doen op hulp en zorg
ondervinden geen hinder van de verdeling van deze hulp en zorg over de
verschillende domeinen: Veiligheidshuis, Centrum Jeugd en Gezin en
achterliggende zorg en de Weer Samen Naar Schoolverbanden.
Er bestaan geen wachtlijsten in de toe leiding naar hulp en zorg en ook
niet in de verlening hiervan.
Alle jeugdigen kunnen in hun buurt deelnemen aan activiteiten in het
onderwijs, zorg, sport en welzijn met thema’s om een gezonde leefstijl te
bevorderen.
Er bestaat een effectief aanbod van jeugd- en jongerenwerk en
straathoekwerk dat een signalerende en toe leidende functie heeft.
De jonge mantelzorger krijgt extra ondersteuning zodat deze ook
evenwichtig op kan groeien.
De gemeente draagt er zorg voor dat er goede nazorg aan jongeren uit de
gemeente geboden wordt (na jeugdzorg) op de leefgebieden van
onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en ondersteuning en participatie
De gemeente faciliteert in de gehele gemeente Oldebroek de
mogelijkheden tot ontplooiing door middel van ongeorganiseerde
vrijetijdsbesteding. Zo zijn er voldoende openbare (sport)faciliteiten voor
alle jongeren.
Er is een breed en gevarieerd aanbod van georganiseerde
vrijtijdsbesteding. Elke jongere moet hierdoor de mogelijkheid hebben om
deel te nemen aan een zinvolle (op ontplooiing gerichte) activiteit in zijn/
haar vrije tijd, die past bij zijn/ haar interesses.
Er is extra aandacht voor jeugd met een beperking of achterstand om hen
te laten participeren in het reguliere aanbod. Door de fysieke en financiële
toegankelijkheid van activiteiten te verbeteren, komt ook voor deze groep
een gevarieerder aanbod beschikbaar.

Leeftijdsgroep
12- 23 jaar
12 -23 jaar
4 - 18 jaar
12 - 23 jaar
12 - 23 jaar
0 - 18 jaar
12 - 23 jaar
0 - 23 jaar
4 - 18 jaar
4 - 23 jaar
12 - 23 jaar
4 - 23 jaar
9 maanden 18 jaar
- 9 maanden 23 jaar
- 9 maanden 23 jaar
- 9 maanden 23 jaar
4 - 18 jaar
12 - 18 jaar
12 - 23 jaar
-9 maanden –
23 jaar

4 - 18 jaar

4- 18 jaar

12 - 18 jaar

In wijken en rond schoolgebouwen is voldoende oppervlakte beschikbaar
voor kinderen en jongeren om te spelen.

4 - 18 jaar

De aangeboden vrijetijdsbesteding is gericht op een gezond leefgedrag

4 - 18 jaar
29.44

Leeftijd 18 - 23 jaar
Actie Pijler
1.

1. Veiligheid

2.

1. Veiligheid

4.

1. Veiligheid

5.

1. Veiligheid

7.

2. Ruimte en
Wonen

8.

3. Leren

9.

3. Leren

10.

3. Leren

11.

3. Leren

15.

3. Leren

18.

4. Hulp en Zorg

19.

4. Hulp en Zorg

20.

4. Hulp en Zorg

26.

4. Hulp en Zorg

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

Doel
De overlast en criminaliteit in de dorpen en wijken veroorzaakt door
jongeren, neemt af
Problematische jongeren worden intensief begeleid.
Het voorkomen van overmatig gebruik van genotmiddelen door
jongeren.
Het versterken van de weerbaarheid van jongeren met name op het
seksuele vlak
Woningbouwprogramma's toepassen op woningbehoefte van
jongeren tussen 18 - 23 jaar
Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat,
is in 2011 gedaald met 40% (ten opzichte van 2005) en daarna zet
deze lijn zich door.
Jongeren bereiken het niveau in onderwijs en werk dat het best bij
hen past en waar vanuit ze zelfstandig kunnen leven
Het aantal jongeren tot 27 jaar dat nu een uitkering heeft, wordt
verminderd.
Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten beter op elkaar aan.
Elke jongeren besluit zijn studieperiode met minimaal een
startkwalificatie en heeft een goede aansluiting op de arbeidsmarkt
Alle jeugdigen en ouders hebben laagdrempelig toegang tot advies en
zorg, wanneer zij opvoed- en opgroeivragen of problemen hebben.
Alle jeugdigen en ouders die een beroep doen op hulp en zorg
ondervinden geen hinder van de verdeling van deze hulp en zorg over
de verschillende domeinen: Veiligheidshuis, Centrum Jeugd en Gezin
en achterliggende zorg en de Weer Samen Naar Schoolverbanden.
Er bestaan geen wachtlijsten in de toe leiding naar hulp en zorg en
ook niet in de verlening hiervan.
De gemeente draagt er zorg voor dat er goede nazorg aan jongeren uit
de gemeente geboden wordt (na jeugdzorg) op de leefgebieden van
onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en ondersteuning en
participatie

Leeftijdsgroep
12- 23 jaar
12 -23 jaar
12 - 23 jaar
12 - 23 jaar
18 - 23 jaar
12 - 23 jaar
0 - 23 jaar
18 - 23 jaar
18 - 23 jaar
12 - 23 jaar
- 9 maanden 23 jaar
- 9 maanden 23 jaar
- 9 maanden 23 jaar
- 9 maanden 23 jaar

30.44

Bijlage 3 - Uitvoeringsplan Jeugdbeleid 2012
In onderstaand overzicht is aangegeven aan welke specifieke prioriteiten in 2012 en volgende jaren gewerkt wordt.
Voor 2012 wordt hier een uitvoeringsplan aan gekoppeld waarin opgenomen is welke actie ondernomen worden
om deze doelen te bereiken. De activiteiten worden allen ontwikkeld in samenwerking met relevante partijen. Dit
zijn onder andere het Jeugd Platform Oldebroek (JPO), het Sportplatform, de Lokale Educatieve Agenda, de
stuurgroep Jeugdbeleid Oldebroek, het platform jeugdbeleid-jeugdzorg (regionaal). Voor de periode 2012-2015
wordt een nieuw regionaal convenant afgesloten met de provincie Gelderland, met een bijbehorend regionaal
sociaal programma. De exacte uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend en zijn nog niet opgenomen in deze nota.
De gedachtenlijn van het programma zal niet afwijken van deze nota.
Nr Pijler

1. 1. Veiligheid

2. 1. Veiligheid

3. 1. Veiligheid

4. 1. Veiligheid

Doel

actie
- Straathoekwerk wordt ingezet
- Combinatiefunctionarissen worden ingezet
- Uitvoering project Gezond Slagkracht
- Overlastnetwerk wordt ingezet
- Verbinding ZAT’s CJG is gerealiseerd (ook
De overlast en criminaliteit in de dorpen
Zwolle/Kampen)
en wijken veroorzaakt door jongeren,
- Verbinding Veiligheidshuis – CJG is gerealiseerd
neemt af.
- Dorpsgericht werken is ook gericht op hangjongeren
in eigen wijk
- Positief Opvoeden wordt uitgerold over
(voor)scholen en verenigingen
- Er is een inzichtelijk gemeentebreed aanbod van
kinder/jongerenactiviteiten
- Inzet straathoekwerk
- Aansluiting veiligheidshuis- CJG is gerealiseerd
Problematische jongeren worden
- Verbinding ZAT’s CJG is gerealiseerd (ook
intensief begeleid.
Zwolle/Kampen)
- Overlastnetwerk wordt ingezet
Kinderen en jongeren voelen zich veilig
- Opzetten/ bewaken schoolveiligheidsplan
in en rond de school.
- Voortzetten Kiezen voor gezond leven project
- Combinatiefunctionarissen worden ingezet
- Straathoekwerk wordt ingezet
- Jongerenwerk wordt ingezet
Het voorkomen van overmatig gebruik
- Overlastnetwerk wordt ingezet
van genotmiddelen door jongeren.
- Positief Opvoeden wordt uitgerold over
(voor)scholen en verenigingen

5. 1. Veiligheid

Het versterken van de weerbaarheid van
jongeren met name op het seksuele vlak

8. 3. Leren

Het aantal jongeren dat zonder
startkwalificatie het onderwijs verlaat, is
in 2011 gedaald met 40% (ten opzichte
van 2005) en daarna zet deze lijn zich
door.

10. 3. Leren

Het aantal jongeren tot 27 jaar dat nu een
uitkering heeft, wordt verminderd.

11. 3. Leren

12. 3. Leren

Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten beter
op elkaar aan.
Alle kinderen van 0-4 jaar in Oldebroek
ontwikkelen zich dusdanig, dat er een
goede startpositie in het basisonderwijs
aanwezig is.

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

- Project weerbaar in seksuele relatie wordt blijvend
ingezet
- Positief Opvoeden wordt uitgerold over
(voor)scholen en verenigingen
- Alle projecten die vanuit het RBL ontwikkeld
zijn/worden voortgezet

- Alle projecten die vanuit het RBL ontwikkeld
zijn/worden voortgezet
- Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt wordt
projectmatig versterkt
- er wordt beleid ontwikkeld om jeugdwerkloosheid
verder tegen te gaan
- VVE wordt in de voorschoolse opvang ingezet
- Positief Opvoeden wordt uitgerold over
(voor)scholen en verenigingen
- Warme overdracht van voorschool naar school
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16. 3. Leren

Ook na schooltijd kunnen kinderen zich
ontwikkelen en ontplooien.

Alle jeugdigen en ouders gebruiken hun
17. 4. Hulp en Zorg eigen talenten om met opvoed- en
opgroeisituaties om te gaan.
Alle jeugdigen en ouders hebben
laagdrempelig toegang tot advies en zorg,
18. 4. Hulp en Zorg
wanneer zij opvoed- en opgroeivragen of
problemen hebben.

Er bestaan geen wachtlijsten in de toe
20. 4. Hulp en Zorg leiding naar hulp en zorg en ook niet in
de verlening hiervan.

21. 4. Hulp en Zorg

22. 4. Hulp en Zorg

24. 4. Hulp en Zorg

25. 4. Hulp en Zorg

26. 4. Hulp en Zorg

5. Ontspannen,

27. Ontmoeten en
Ontwikkelen

5. Ontspannen,

28. Ontmoeten en
Ontwikkelen

5. Ontspannen,
30. Ontmoeten en
Ontwikkelen

Alle jeugdigen kunnen in hun buurt
deelnemen aan activiteiten in het
onderwijs, zorg, sport en welzijn met
thema’s om een gezonde leefstijl te
bevorderen.
Er bestaat een effectief aanbod van
jeugd- en jongerenwerk en
straathoekwerk dat een signalerende en
toe leidende functie heeft.
Alle Oldebroeker kinderen en jongeren
kunnen in evenwicht opgroeien. (In
balans met zichzelf en passend bij de
potentiële kwaliteiten)
De transitie van de jeugdzorg, de jeugd
LVG en de jeugd GGZ zodanig plaats
laten vinden dat dit ten goede komt aan
het kind en haar opvoeders
De gemeente draagt er zorg voor dat er
goede nazorg aan jongeren uit de
gemeente geboden wordt (na jeugdzorg)
op de leefgebieden van onderwijs, werk
en inkomen, huisvesting en
ondersteuning en participatie
Er is een breed en gevarieerd aanbod van
georganiseerde vrijtijdsbesteding. Elke
jongere moet hierdoor de mogelijkheid
hebben om deel te nemen aan een
zinvolle (op ontplooiing gerichte)
activiteit in zijn/ haar vrije tijd, die past
bij zijn/ haar interesses.
Er is extra aandacht voor jeugd met een
beperking of achterstand om hen te laten
participeren in het reguliere aanbod. Door
de fysieke en financiële toegankelijkheid
van activiteiten te verbeteren, komt ook
voor deze groep een gevarieerder aanbod
beschikbaar.
De aangeboden vrijetijdsbesteding is
gericht op een gezond leefgedrag.

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

- Combinatiefunctionarissen worden ingezet Er is een
inzichtelijk gemeentebreed aanbod van
kinder/jongerenactiviteiten
- Blijvende ondersteuning van verenigingen die gericht
zijn op ontspanning en ontwikkeling
- Positief Opvoeden wordt uitgerold over
(voor)scholen en verenigingen
- Het CJG ontwikkelt zich verder en is bekend bij
ouders/opvoeders (ook scholen)

- Straathoekwerk en jongerenwerk worden ingezet en
zijn kwalitatief in staat door te geleiden naar zorg
(CJG)
- Het CJG ontwikkelt zich verder en blijft
laagdrempelig toegankelijk en kent geen wachtlijsten
- De transitie van de jeugdzorg, LvG en jeugd GGZ
wordt voorbereid.
- Combinatiefunctionarissen worden ingezet
- Er is een inzichtelijk gemeentebreed aanbod van
kinder/jongerenactiviteiten
- Blijvende ondersteuning van verenigingen die gericht
zijn op ontspanning en ontwikkeling
- Straathoekwerk en jongerenwerk worden ingezet en
zijn kwalitatief in staat door te geleiden naar zorg
(CJG)
- Positief Opvoeden wordt uitgerold over
(voor)scholen en verenigingen

- De transitie van de jeugdzorg, LvG en jeugd GGZ
wordt voorbereid.

- Uitvoering geven aan de afspraken over nazorg na
jeugdzorg met provincie, BJZ en
jeugdzorgaanbieders

- Combinatiefunctionarissen worden ingezet Er is een
inzichtelijk gemeentebreed aanbod van
kinder/jongerenactiviteiten
- Blijvende ondersteuning van verenigingen die gericht
zijn op ontspanning en ontwikkeling

- Er wordt beleid gemaakt om jeugd met een beperking
te laten participeren in het reguliere aanbod
- Er is een gevarieerd aanbod voor jeugd met een
beperking

- Er wordt een convenant afgesloten met alle
aanbieders van vrijetijdsbesteding in de gemeente
waarin het streven naar gezond leefgedrag is
vastgelegd
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Bijlage 4 - Jeugdbudgetten 2011 (afgerond)
Naam budget
Jeugd en onderwijs
Leerlingzorg
VVE
Peuterspeelzaalwerk

80.500 deskundigheidsbevordering
133.500 verminderen onderwijs achterstanden
174.000 opvang peuters, signalering problemen en start aanpak

Totalen

388.000

Naam budget
Jeugd en Zorg
BDU Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel)
Schoolgezondheidszorg
Experiment ambulante jeugdzorg
Totalen

€

doel

€

doel

€

doel

te besteden door
onderwijs
b.o./ psz/ gem.
St. Peutersp.

te besteden door bekostigd
Vorm van
door
geldverstrekking
289.450 bevorderen jeugdgezondheid. Wordt vanaf 2008 opgenomen in de doeluitkering voor Jeugd ICARE
rijk
subsidie
en Jongerenbeleid
20.000 bevorderen jeugdgezondheid
ICARE/GGD
gemeente subsidie
201.164 bevorderen jeugdgezondheid op scholen
GGD via RNV
gemeente bijdrage
10.000 proef met verkorte werkwijze ambulante jeugdzorg
gemeente
provincie subsidie
520.614

Naam budget
Jeugd en Sport
Speelvoorzieningen
Zwemonderwijs
Gymonderwijs
Combinatiefunctionaris
Verslavingszorg
Bevorderen gezonde leefstijl (RSP)

125.500 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen
61.000 leerlingenvervoer zwembad, incl. huur zwembad
3.400 leerlingenvervoer naar gym
89.000 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen
15.550 preventie verslaving
187.092 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen, alsmede leefstijl

Totalen

481.542

Nota Jeugdbeleid 2011-2014

bekostigd
Vorm van
door
geldverstrekking
gemeente subsidie
rijk
subsidie
gemeente subsidie
105.000 rijk
64.000

33.44

te besteden door bekostigd
door
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
rijk
gemeente
gemeente
gemeente/RNV
provincie/
gemeente

Vorm van
geldverstrekking
instandhouding
contract per jaar
contract per jaar
subsidie
bijdrage
subsidie

Naam budget
Jeugd en jongerenwerk
Jeugd en jongerenwerk

26.000

jongeren begeleiden naar zelfstandigheid.

Jeugd en jongerenwerk

55.000

jongeren begeleiden naar zelfstandigheid

BDU gelden integr. jeugdbeleid/CJG
Opvoeden Totaal (RSP)
Criminaliteitspreventie
Totalen
Naam budget
Jeugd en Cultuur
Muziekonderwijs
Totalen
Eind totaal

€

142.900
13.800
7.100
244.800

doel

integraal jeugdbeleid bevorderen: reservering tbv Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Bevorderen positief opvoeden (triple P)
preventieve voorlichting

€
104.000
104.000
1.738.956

doel

te besteden door bekostigd
door
Jongeren
gemeente
instellingen
Jongeren
gemeente
instelling
gemeente
rijk
gemeente/RNV provincie
HALT
gemeente

Vorm van
geldverstrekking
subsidie
bijdrage
naar keuze
subsidie
subsidie

te besteden door bekostigd
Vorm van
door
geldverstrekking
Muziekschool
gemeente subsidie

creatieve en muzikale ontwikkeling kinderen
Inclusief aanbod voor volwassenen op sportgebied

Budgetten die een relatie hebben met Jeugd en Jongeren
Naam budget
Aangepast leerling vervoer
Huisvesting Primair Onderwijs
Sportsubsidies
Sportparken
Gymnastieklokalen
Sociaal Cultureel Werk incl.
straathoekwerk
Zwembad
Totaal
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€

doel

bekostigd
door
gemeente
gemeente
gemeente
rijk
gemeente
gemeente
sportverenigingen gemeente
gemeente
gemeente
SCW
gemeente
te besteden door

499.000 leerlingenvervoer aangepast
1.018.650 huisvesting
120.775 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen (ook volwassenen)
179.354 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen (ook volwassenen)
463.087 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen (ook volwassenen)
192.500 jongeren begeleiden naar zelfstandigheid
472.003 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen
2.945.369

gemeente

34.44

gemeente

Vorm van
geldverstrekking
aanbesteding
bekostiging
subsidies
instandhouding
instandhouding
instandhouding
instandhouding

Jeugdbudgetten 2011 (afgerond) inclusief gerelateerde jeugdbudgetten
Naam budget
Jeugd en onderwijs
Leerlingzorg
aangepast vervoer
VVE
Peuterspeelzaalwerk

Huisvesting Primair Onderwijs
Totalen
Naam budget
Jeugd en Zorg
BDU Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel)
Schoolgezondheidszorg
Experiment ambulante jeugdzorg
Totalen
Naam budget
Jeugd en Sport
Speelvoorzieningen
Zwemonderwijs
Gymonderwijs
Sportsubsidies
Sportparken
Gymnastieklokalen
Combinatiefunctionaris
Verslavingszorg
Bevorderen gezonde leefstijl (RSP)
Zwembad
Totalen
Eind totaal
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€

doel

te besteden door

80.500 deskundigheidsbevordering
499.000 leerlingenvervoer aangepast
133.500 verminderen onderwijs achterstanden
174.000 opvang peuters, signalering problemen en start aanpak

onderwijs
gemeente
b.o./ psz/ gem.
St. Peutersp.

1.018.650 huisvesting
1.905.650

gemeente

€

doel

€

doel

bekostigd
Vorm van
door
geldverstrekking
gemeente subsidie
gemeente aanbesteding
rijk
subsidie
gemeente subsidie
105.000 rijk
64.000
rijk
bekostiging

te besteden door bekostigd
Vorm van
door
geldverstrekking
289.450 bevorderen jeugdgezondheid. Wordt vanaf 2008 opgenomen in de doeluitkering voor Jeugd ICARE
rijk
subsidie
en Jongerenbeleid
20.000 bevorderen jeugdgezondheid
ICARE/GGD
gemeente subsidie
201.164 bevorderen jeugdgezondheid op scholen
GGD via RNV
gemeente bijdrage
gemeente
provincie subsidie
10.000 proef met verkorte werkwijze ambulante jeugdzorg
520.614

125.500 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen
61.000 leerlingenvervoer zwembad, incl. huur zwembad
3.400 leerlingenvervoer naar gym
120.775 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen (ook volwassenen)
179.354 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen (ook volwassenen)
463.087 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen (ook volwassenen)
89.000 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen
15.550 preventie verslaving
187.092 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen, alsmede leefstijl
472.003 ontwikkeling kinderen en bewegen bevorderen
1.716.761
4.143.025
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te besteden door bekostigd
door
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
sportverenigingen gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
rijk
gemeente
gemeente
gemeente/RNV
provincie/
gemeente
gemeente
gemeente

Vorm van
geldverstrekking
instandhouding
contract per jaar
contract per jaar
subsidies
instandhouding
instandhouding
subsidie
bijdrage
subsidie
instandhouding

Naam budget
Jeugd en jongerenwerk
Jeugd en jongerenwerk

26.000

jongeren begeleiden naar zelfstandigheid.

Jeugd en jongerenwerk

55.000

jongeren begeleiden naar zelfstandigheid

192.500
142.900
13.800
7.100
437.300

Sociaal Cultureel Werk incl.
straathoekwerk
BDU gelden integr. jeugdbeleid/CJG
Opvoeden Totaal (RSP)
Criminaliteitspreventie
Totalen
Naam budget
Jeugd en Cultuur
Muziekonderwijs
Totalen
Eind totaal
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€

€
104.000
104.000
4.212.322

doel

Vorm van
geldverstrekking
subsidie

jongeren begeleiden naar zelfstandigheid

te besteden door bekostigd
door
Jongeren
gemeente
instellingen
Jongeren
gemeente
instelling
SCW
gemeente

integraal jeugdbeleid bevorderen: reservering tbv Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Bevorderen positief opvoeden (triple P)
preventieve voorlichting

gemeente
gemeente/RNV
HALT

naar keuze
subsidie
subsidie

doel

rijk
provincie
gemeente

bijdrage
instandhouding

te besteden door bekostigd
Vorm van
door
geldverstrekking
Muziekschool
gemeente subsidie

creatieve en muzikale ontwikkeling kinderen
Inclusief aanbod voor volwassenen op sportgebied
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Bijlage 5 - Lokaal Jeugdrapport Oldebroek

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Oldebroek
Jongeren en Gezin
Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000 - 2010, index: 2000=100)

Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research
In Oldebroek is het aantal jongeren in de leeftijdsklasse 0 tot 25 jaar tussen 2000 en 2010 met 6,8% afgenomen en
bedraagt nu 7.597 personen. Deze afname is groter dan de daling in GGD-Regio Regio Noord-Veluwe , terwijl het
aantal jongeren in Nederland is toegenomen.

Eerstgeborenen naar leeftijd moeder (%, 2009)

Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research
Nota Jeugdbeleid 2011-2014
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In 2009 was beduidend meer dan de helft van de moeders in Gemeente Oldebroek die voor het eerst een kind kregen
jonger dan 30 jaar. Het aandeel van moeders jonger dan 30 jaar is groter dan in GGD-Regio Regio Noord-Veluwe en
Nederland. De meeste moeders vallen binnen de onderstaande leeftijdsklassen:
• leeftijd 20 - 25 jaar: 25,3%
• leeftijd 25 - 30 jaar: 35,4%
• leeftijd 30 - 35 jaar: 25,3%
Opvallend is dat 5,1% van de moeders jonger was dan 20 jaar.

Kinderen in specifieke gezinssituaties (%, meest recente periode)

Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research
Het aandeel van kinderen dat in de Gemeente Oldebroek betrokken is bij een echtscheiding is een stuk lager dan in
GGD-Regio Regio Noord-Veluwe. Daarnaast woont in 2007 2,2% van de kinderen in Oldebroek in een bijstandsgezin,
tegenover 2,6% in GGD-Regio Regio Noord-Veluwe en 6,5% in Nederland. Verder loopt 5,9% van de jongeren in in
Gemeente Oldebroek het risico om in armoede op te groeien, hetgeen minder is dan in GGD-Regio Regio NoordVeluwe. Tenslotte wonen er in Gemeente Oldebroek relatief weinig een-oudergezinnen ten opzichte van GGD-Regio
Regio Noord-Veluwe. In Gemeente Oldebroek woont 4,8% van de kinderen bij één van beide ouders, tegenover 7,7% in
GGD-Regio Regio Noord-Veluwe en 13,0% in Nederland.

Samenstelling huishoudens met kinderen (%, 2010)

Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research
De samenstelling van huishoudens met kinderen in Oldebroek komt in grote lijnen overeen met die in GGD-Regio
Regio Noord-Veluwe. In vergelijking met Nederland wonen er in Gemeente Oldebroek naar verhouding veel
huishoudens met 3 kinderen. Daarnaast zijn er weinig huishoudens met 1 kind.
Nota Jeugdbeleid 2011-2014
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Groene druk (2000 - 2010)

Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research
De groene druk is de verhouding tussen het aantal jongeren van 0 tot 20 jaar en het aantal mensen tussen de 20 en 65
jaar. Wonen er in verhouding tot het aantal 20- tot 65-jarigen veel 0- tot 20-jarigen in een regio, dan is er sprake van een
hoge groene druk. De groene druk in Gemeente Oldebroek ligt nagenoeg op hetzelfde niveau dan in GGD-Regio Regio
Noord-Veluwe en Nederland. In Gemeente Oldebroek is de groene druk tussen 2000 en 2010 gedaald. In dezelfde
periode nam de groene druk af in GGD-Regio Regio Noord-Veluwe , maar bleef deze hetzelfde in Nederland.

Gezondheid en Welzijn
Preventieve gezondsheidszorg (% zuigelingen, 2006 - 2010)

Bron:RIVM, CBS bevolkingsstatistiek
In Oldebroek is 94,9% van de kinderen die geboren zijn in 2006 (verslagjaar 2009) op de leeftijd van twee jaar
voldoende gevaccineerd tegen difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis (DKTP). Dit percentage ligt rond het
Nederlands gemiddelde van 95%. In GGD-Regio Regio Noord-Veluwe ligt het aandeel van preventieve
gezondheidszorg voor zuigelingen lager dan in Gemeente Oldebroek, in Nederland is dit percentage ongeveer gelijk.

Nota Jeugdbeleid 2011-2014
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Onderwijs
De statistieken met betrekking tot onderwijs hebben betrekking op schooljaren in plaats van kalenderjaren. Zo staat
bijvoorbeeld het jaar 2003 gelijk aan het schooljaar 2003/2004.
Deelname onderwijs naar schooltype (Index, 2005=100)

Bron:CBS Onderwijsstatistieken, bewerking ABF Research
Het aantal leerlingen in Gemeente Oldebroek is tussen 2005 en 2009 voor de vier belangrijkste onderwijstypen
afgenomen. Het aantal scholieren in het basisonderwijs is in deze periode met 3% afgenomen. Tegelijkertijd daalde het
aantal scholieren in het voorgezet onderwijs met 2%, nam het aantal mbo-leerlingen af met 8% en is ook het aantal
leerlingen in het hoger onderwijs met 7% gedaald.

Deelname voortgezet onderwijs naar type (% van totaal aantal jongeren, 2009)

Bron:CBS Onderwijsstatistieken, bewerking ABF Research
In Gemeente Oldebroek volgen meer leerlingen een vmbo-gt opleiding en een vmbo-bk opleiding dan in GGD-Regio
Regio Noord-Veluwe. In label(geo_compare,0) volgen jongeren minder vaak een opleiding aan . Een vergelijking met
Nederland toont een zelfde beeld.
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Deelname voortgezet onderwijs naar type (% van totaal aantal jongeren, 2009)

Bron:CBS Onderwijsstatistieken, bewerking ABF Research
In 2008 slaagden 290 leerlingen uit Gemeente Oldebroek voor hun examen aan het voortgezet onderwijs. Van deze
leerlingen behaalde 67% een vmbo diploma, 22% een havo diploma en 11% ontving een vwo diploma. In vergelijking
met GGD-Regio Regio Noord-Veluwe kent de gemeente Gemeente Oldebroek naar verhouding meer leerlingen die een
vmbo diploma hebben gehaald, meer jongeren met een havo diploma en minder leerlingen die geslaagd zijn voor het
vwo. Ten opzichte van Nederland zijn er relatief veel leerlingen die met een vmbo diploma van de middelbare school
gegaan, minder jongeren die slagen voor de havo en relatief weinig leerlingen die een vwo diploma hebben behaald.

Geslaagden mbo, hbo en wo naar type (% van totaal aantal geslaagden, 2008)

Bron:CBS Onderwijsstatistieken, bewerking ABF Research
Naast de leerlingen die een diploma behaalden aan het voorgezet onderwijs, waren er in In 2008 330 leerlingen uit
Gemeente Oldebroek die een diploma hebben behaald aan een vervolgopleiding. Van deze jongeren behaalde 79,3% een
mbo diploma, 18,3% een hbo diploma en 2,4% rondde een universitaire opleiding af. In vergelijking met GGD-Regio
Regio Noord-Veluwe kent de gemeente naar verhouding meer leerlingen die een mbo diploma hebben gehaald, even
veel jongeren met een hbo diploma en minder leerlingen die zijn afgestudeerd aan de universiteit. Als men Gemeente
Oldebroek vergelijkt met Nederland dan blijken er in 2008 meer scholieren geslaagd te zijn voor hun mbo diploma,
minder jongeren met een hbo diploma te hebben behaald en minder jongeren in het bezit te zijn gekomen van een
universitaire titel.
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Ontwikkeling voortijdig schoolverlaters (2004-2008)

Bron:CBS Onderwijsstatistieken
In 2004 waren er in Gemeente Oldebroek 110 jongeren die zonder diploma van school gingen, oftewel 4,9% van de
jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud. Vier jaar later is het aantal voortijdig schoolverlaters duidelijk afgenomen tot
2,2% van deze leeftijdsgroep. In dezelfde periode daalde de voortijdige schooluitval in GGD-Regio Regio NoordVeluwe en Nederland.

Achterstandsleerlingen naar gewicht (% van leeringen in basisonderwijs, 2009)

Bron:CBS Onderwijsstatistieken, bewerking ABF Research
In 2009 behoort 16,6% van de kinderen in het basisonderwijs tot de groep achterstandsleerlingen met een gewicht van
0,3. Deze groep leerlingen is naar verhouding groter dan in GGD-Regio Regio Noord-Veluwe en Nederland. Daarnaast
is 1,7% van de basisscholieren een achterstandsleerling met een gewicht van 1,2; dit percentage is in beide
vergelijkingsgebieden hoger.

Nota Jeugdbeleid 2011-2014
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Arbeid
werkzoekenden en uitkeringen (%, meest recente periode)

Bron:CBS SSB, UWV WERKbedrijf, bewerking ABF Research
In Gemeente Oldebroek ligt het percentage jongeren tussen de 15 en 23, dat in 2010 als werkzoekend ingeschreven staat
bij het UWV, op 1,2%. Dit percentage is hoger dan in GGD-Regio Regio Noord-Veluwe en lager dan in Nederland. In
2007 ligt het aandeel jongeren met een WW of WWB uitkering met 0,1% onder het niveau in beide referentiegebieden.
Tenslotte heeft 4,1% van de jongeren in 2009 een Wajong uitkering, tegenover 4,6% in GGD-Regio Regio NoordVeluwe en 3,9% in Nederland.

Deze rapportage is opgesteld door ABF Research B.V.
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Bijlage 6 - Geraadpleegde documenten/literatuur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdmonitor 2009 - Resultaten Regio Noord Veluwe - GGD Gelre-IJssel
Gezondheid in de regio Gelre-IJssel - Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning 2010 GGD Gelre-IJssel
Trendrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor - CBS en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
Criminaliteitscijfers 2010 - regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland
E-MOVO Jeugd Regio Noord Veluwe 2007 - GGD Gelre-IJssel
Wie de jeugd heeft - Beleidskader Jeugd 2009-2012 Provincie Gelderland
Pak 't samen op - uitvoeringsprogramma Jeugd 2011 Provincie Gelderland
Gaan voor Gelderse Jeugd - Convenant 2009 -2012 Provincie Gelderland en Regio Noord
Veluwe
Grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders 2009 - drs. M. Lampert en drs. F.
Spangenberg
Regieboek Jeugd - een handreiking voor gemeenten 2009 - Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Projectplan Gewoon Meedoen 2010 - Gemeente Oldebroek
Beleidsnota uitwerking Kinderen doen mee in de gemeente Oldebroek 2009
Nota Minimabeleid Wet Werk en Bijstand 2008 - 2011 - Gemeente Oldebroek
Vernieuwen en verbinden Bestuursakkoord 2010 - 2014 - Gemeente Oldebroek
Beleidsnotitie jongeren actief in elke woonkern - 2005 - Gemeente Oldebroek
Het kapitaal van onze gemeente - vrijwilligersbeleid in de Gemeente Oldebroek 2011-2014
Nota Integraal Jeugdbeleid 2006-2010 - Gemeente Oldebroek
Landelijke Basismodel CJG van o.a. VNG en het Rijk
Gereedschapskist CJG van Jeugd en Gezin en VNG - 1 augustus 2008
Tijdelijke regeling CJG van de minister voor Jeugd en Gezin - 9 januari 2008
Beleidsplan Wmo Oldebroek 2008-2011 (2008)
Verordening, Besluit en Verstrekkingenboek Wmo (2006) Gemeente Oldebroek
Algemene subsidieverordening en Beleidsregel subsidie (2010) Gemeente Oldebroek
2e Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (2008); Gemeente Oldebroek
Convenant "Kiezen voor gezond leven" (2009), Gemeente Oldebroek
Sportvisie Oldebroek 2009-2012 " Tijd voor actie" (2009) Gemeente Oldebroek
Visiedocument Multifunctioneel gebruik van accommodaties, Gemeente Oldebroek
Beleidsnotitie Wmo Oldebroek 2008-2011 (2008)
Beleidsnota Mantelzorgondersteuning 2009-2012 Gemeente Oldebroek
Visienota Centrum Jeugd en Gezin " Verder gaan dan te kijken is" (2007) Regio Noord Veluwe
Samenwerkingsovereenkomst Centrum Jeugd en Gezin Noord Veluwe (2008)
Beleidsnotitie Huiselijk Geweld 2007-2010, Regio Noord Veluwe
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