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GEMEENTE

ZEEVANG

VOORWOORD
De gemeente wil dat alle jongeren in Zeevang veilig kunnen opgroeien en allemaal dezelfde kansen
hebben om zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen die op een positieve manier invulling geven aan
het eigen leven en bijdragen aan de gemeenschap. Daarom is er de afgelopen periode hard gewerkt
aan het realiseren van basisvoorzieningen voor de jeugd en het opbouwen van relaties met alle
organisaties die met en voor jongeren werken.
De komende jaren zien we een aantal ontwikkelingen op ons afkomen. De gevolgen van de landelijke
bezuinigingen zijn merkbaar voor de gemeente. Daarom moeten we bij het formuleren van de
ambities in het jeugdbeleid scherp blijven op wat wettelijk moet en pas in de tweede plaats wat
wenselijk is. Daarnaast wordt de gemeente vanaf 2015 financieel en uitvoeringstechnisch
verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Tegelijk met de overheveling van deze taken wordt
gewerkt aan het vormgeven van een nieuw stelsel voor de jeugd. Een stelsel waarbij uitgegaan wordt
van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen en waarbij de ondersteuning zo dichtbij mogelijk
geregeld is.
De komende jaren zal de voorbereiding van de komst van de jeugdzorg plaatsvinden. Eén van de
belangrijkste onderdelen is het verder versterken van de bestaande sociale infrastructuur. Daarnaast
willen we het huidige voorzieningenniveau van sportieve en culturele activiteiten proberen te
behouden. Er zal specifieke aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van een activiteitenaanbod voor
de doelgroep 12+.
Alle jongeren tellen mee en verdienen het om mee te kunnen doen. Voor hen werken we
constructief samen met de partners in het jeugdbeleid zoals de basisscholen, maatschappelijke
organisaties, de sportverenigingen en organisatoren van culturele (jeugd)activiteiten. Samen dragen
we zorg voor een succesvol jeugdbeleid!

Fred Habold
Wethouder Jeugd
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1. INLEIDING

Aanleiding
De huidige nota jeugdbeleid ‘Jong in Zeevang’ 2008-2011 loopt ten einde. Een eindevaluatie heeft
plaatsgevonden en de conclusies daaruit, ontwikkelingen in wetgeving en de decentralisatie van
jeugdzorgtaken, leiden tot de vormgeving van deze nieuwe nota jeugdbeleid.
Ontwikkelingen
Met het jeugdbeleid vindt steeds meer een beweging plaats richting het tijdig helpen bij opvoeden
en opgroeien, zodat er voorkomen wordt dat kleine vragen uitgroeien tot grote problemen. In het
nieuwe beleid zal de focus gericht zijn op het tot stand brengen van een goede samenhangende
ondersteuningsstructuur voor het gezin, het onderwijs en het vrijetijdsdomein en op instrumenten
die daarbij ingezet kunnen worden.
Met de nieuwe nota spelen we ook in op de plannen van het kabinet om te komen voor een nieuw
stelsel voor de zorg voor jeugd. Dit moet een eind maken aan de bureaucratie en aan de sterk
versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Vanaf 2015 wordt de gemeente financieel en
uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Hierdoor kunnen gemeenten
maatwerk bieden afgestemd op de lokale en individuele situatie. De vernieuwing van de jeugdzorg
staat niet op zichzelf, maar hangt samen met andere beleidplannen van het kabinet:
- de overheveling van (extramurale) begeleiding en kortdurend verblijf van de AWBZ naar de
Wet maatschappelijke ondersteuning;
- de invoering van de Wet werken naar vermogen
- de invoering van de Wet passend onderwijs.
Door deze taken te decentraliseren zijn gemeenten beter in staat samenhangend beleid te
ontwikkelen om kwetsbare groepen deel te laten nemen aan de samenleving. Ook kunnen zij
samenhang brengen in de taakgebieden waarvoor zij reeds verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld op het
gebied van welzijn en schuldhulpverlening.
Kader nieuwe beleidsnota
Het eindigen van de looptijd van de huidige beleidsnota jeugd, de ontwikkelingen in wetgeving en
decentralisatie van jeugdzorgtaken, leiden ertoe dat dit het juiste moment is om nieuw jeugdbeleid
te formuleren. Van de bovengenoemde beleidsplannen van het kabinet, wordt in deze nota
jeugdbeleid alleen ingegaan op de vernieuwing van het jeugdzorgstelsel.
Hierbij zijn de ambities die we met het jeugdbeleid en het voorzieningenniveau nastreven begrensd
door een financieel kader: de gemeente moet bezuinigen. Dit heeft tot gevolg dat we scherp moeten
blijven op wat wettelijk moet en pas in de tweede plaats wat wenselijk is.
Evaluatie Jeugdbeleid 2008-2011 ‘Jong in Zeevang’
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie leiden tot de volgende plannen voor
het nieuwe jeugdbeleid:
-

Doorontwikkeling van het CJG is van belang, omdat het functioneren nog niet op het
optimaal gewenste niveau is en omdat het CJG straks de poort wordt vanwaar uit naar
verdere hulp verwezen wordt.
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-

Het opzetten van de Brede school is de afgelopen beleidsperiode anders gelopen dan
gepland. Het Brede school concept wordt niet losgelaten daar waar het gaat om de brede
ontwikkeling van het kind. De komende periode willen we vooral inzetten op het aan elkaar
knopen van bestaande culturele en sportieve activiteiten met het onderwijs en niet meer op
het actief samenbrengen van organisaties in één gebouw. Het schoolmaatschappelijk werk
en de combinatiefunctionaris zullen hier de schakel in zijn.

-

In het kader van de ondersteuningsstructuur in het vrijetijdsdomein en de
combinatiefuncties wordt subsidie voor bibliotheekactiviteiten en muziekonderwijs
voortgezet.

-

Sportieve en culturele activiteiten voor jeugd en jongeren, zoals een activiteit met Luilak en
jeugdactiviteiten in het kader van Sinterklaasviering of Koninginnedag, worden gewaardeerd
en vinden doorgang in het nieuwe beleid.

-

Subsidie aan sportverenigingen kunnen op basis van de subsidieverordening niet gerelateerd
worden aan het aantal jeugdleden, maar dient verleend te worden voor (jeugd)activiteiten.
Het inhoudelijk beleid dient als uitgangspunt genomen te worden. Dit leidt tot noodzakelijke
aanpassingen in het subsidiebeleid. Herijking van subsidiebedragen zal plaatsvinden.

-

Het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvangorganisaties zijn partners in het jeugdbeleid. In
de voorschoolse periode bieden we taalprogramma’s en we zetten in op de ontwikkeling van
de doorgaande leerlijn. De toezichts- en handhavingstaken op de kwaliteit worden
uitgevoerd.

-

Onderwerpen als ondersteuning van het vrijwilligerskader, maatschappelijke stages en
aangepast sporten komen niet terug in deze nota jeugdbeleid. Deze onderwerpen zijn
opgenomen in het Vrijwilligersbeleid en het Gezondheidsbeleid.

Opbouw nota
Het eerst volgende hoofdstuk geeft de visie op het jeugdbeleid. De dan volgende hoofdstukken
bespreken het doel, het kader en de activiteiten per domein. Ingegaan wordt op wat we willen
bereiken en hoe we dat gaan bereiken. De nota wordt afgesloten met een financieel overzicht.
Deze nota is tot stand gekomen met behulp van consultatierondes. Naast de Wmo Raad voor
algemeen advies over de gehele beleidsnota, is voor het domein Jeugd en Gezin de nota afgestemd
met alle CJG partners. Voor de opbouw van het domein Onderwijs is de nota besproken met de
directeuren van de basisscholen in Zeevang. Voor de opbouw van het domein Talentontwikkeling is
uitgegaan van het project ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’1. Sinds 2011 neemt Zeevang deel
aan dit project waarmee combinatiefuncties gerealiseerd zullen worden. De (vrijwilligers)organisaties
die werkzaam zijn in het vrijetijdsdomein worden in een later stadium betrokken via de
combinatiefunctionaris, wanneer deze een uitvoeringsplan opstelt.

1

Projectuitvoering Vereniging Sport en Gemeenten namens OCW, VWS, VNG, VBS, NOC*NSF en de
Cultuurformatie.
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2. VISIE
De landelijke ontwikkelingen met de decentralisatie van taken, de conclusies en aanbevelingen
vanuit de evaluatie van de vorige nota jeugdbeleid en de bezuinigingen, geven het kader voor de
visie op jeugd voor de komende beleidsperiode.
Voor jeugdigen van 0-23 jaar is hun woonplaats een goede plek om op te groeien; met de nodige
voorzieningen die een volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk maken en stimuleren.
Om dit te bereiken worden kansen benut, knelpunten weggenomen en wordt talentontwikkeling
gestimuleerd.
Deze brede maatschappelijke opdracht sluit aan bij het Internationale Verdrag van de Rechten van
het Kind. Hierin is het universele recht van elk kind, ongeacht achtergrond of beperkingen, om
gezond en veilig op te groeien vastgelegd. De zorg voor en bescherming van jeugdigen is in de eerste
plaats een verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers.
Er zijn in de directe woon- en leefomgeving in beginsel voldoende basisvoorzieningen om de
ontwikkeling van jeugdigen – en de ouderlijke taak daarbij – te ondersteunen en zij kunnen in een
vroeg stadium een op hun behoefte afgestemde zorg ontvangen. Voor diegenen die extra zorg
nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving is er een aanvullend aanbod (lokaal dan
wel regionaal georganiseerd).

Indeling naar domeinen
Met het jeugdbeleid vindt steeds meer een beweging plaats richting het tijdig helpen bij opvoeden
en opgroeien, zodat er voorkomen wordt dat kleine vragen uitgroeien tot grote problemen. In de
nieuwe beleidsperiode zal de focus gericht zijn op het tot stand brengen van een goede
ondersteuningsstructuur voor de domeinen: a. Jeugd en Gezin, b. Onderwijs en c.
Talentontwikkeling. Elk domein heeft zijn eigen doelen, activiteiten en instrumenten. De
uitgangspunten binnen elk domein zijn wetgeving en een realistisch haalbaar ambitieniveau.
Domein a. Jeugd en Gezin
De activiteiten die we in het kader van Jeugd en Gezin doen, vinden plaats ten behoeve van een
goede samenhangende ondersteuningsstructuur voor het gezin. De ontwikkeling in wetgeving met
betrekking tot zorg om jeugd, de aansluiting van het veld preventief jeugdbeleid en daarnaast de
functie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als verzamelplaats van signalen, kenniscentrum
Jeugd en eerste toegang tot ondersteuning en verdere hulp in opvoeding en opgroeien, geeft dat het
CJG een bepaalde doorontwikkeling moet ondergaan.

De schakel tussen het domein Jeugd en Gezin en het
domein Onderwijs is de Schoolmaatschappelijk werker

Domein b. Onderwijs
De activiteiten die we in het kader van Onderwijs doen, vinden plaats ten behoeve van een goede
samenhangende ondersteuningsstructuur voor het onderwijs. Het basisonderwijs is als grootste
medeopvoeder van de kinderen in Zeevang een onmisbare partner in het jeugdbeleid. De school is
een veilige plek voor de kinderen, waar sprake is van kwaliteit in zorg en educatie. De zorg- en
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vrijetijdsstructuren in en om de school sluiten aan op het domein Jeugd en Gezin en het domein
Talentontwikkeling.

De schakel tussen het domein Onderwijs en het domein
Talentontwikkeling is de Combinatiefunctionaris

Domein c. Talentontwikkeling
De activiteiten die we in het kader van Talentontwikkeling doen, vinden plaats ten behoeve van een
goede samenhangende ondersteuningsstructuur in het vrijetijdsdomein. Aan jeugdigen en jongeren
uit Zeevang worden optimale kansen geboden om zich maatschappelijk te ontwikkelen en hun
talenten volop te ontplooien.

Domein d. Veiligheid
Dit domein wordt niet verder uitgewerkt in de nota Jeugdbeleid. Het beleid met betrekking tot Jeugd
en veiligheid is opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan Zeevang 2010-2014. Voorlopig volstaan
we met de verwijzing naar het daar beschreven beleid, met in het achterhoofd dat de verbreding van
gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd in de toekomst mogelijk
leidt tot een intensiever beleid voor jeugd en veiligheid.

De regiefunctie
De gemeente voert de regie op het jeugdbeleid. Een effectieve regievoering wordt niet alleen bereikt
door het maken van afspraken met de partijen binnen een bepaald domein. Er zijn tevens schakels
tussen de domeinen nodig. Voortgangsbewaking middels afspraken en gesprekken met de schakels
moet bijdragen aan effectief jeugdbeleid en de regierol vergemakkelijken, maar zorgt ook voor het
actueel op de agenda houden van het jeugdbeleid bij de verschillende partners in de separate
domeinen.
Daarnaast is het van belang om een keer per jaar met de bestuurders en directie van de betrokken
partijen de voortgang van het jeugdbeleid te bespreken in de vorm van een Lokaal Educatieve
Agenda (LEA). Het overleg met de directeuren van het basisonderwijs is vier keer per jaar. Hier wordt
onder andere de voortgang van de zorg- en vrijetijdsactiviteiten besproken.
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3. DOMEIN A. Jeugd en Gezin
Het realiseren van een goede samenhangende ondersteuningsstructuur voor het gezin doen we in
het kader van de Wet op de jeugdzorg, de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke
ontwikkeling.
Wat willen we bereiken?
De goede samenhangende ondersteuningsstructuur voor het gezin wordt gerealiseerd door het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is de plek waar iedereen terecht kan met kleine en grote
opvoed- en opgroeivragen: jeugdigen, jongeren, ouders en professionals. In het CJG werken daarom
verschillende organisaties samen zodat ook elke vraag beantwoord kan worden. In 2010 is het CJG
gestart in Zeevang. De kennis en ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan met het CJG en met
het oog op de toekomstige jeugdzorgtaken, maken dat we het CJG gaan doorontwikkelen.
De gemeente is reeds verantwoordelijk voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (Wet publieke
gezondheid). De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het CJG, met daarin de pre- en postnatale
zorg, het consultatiebureau, de schoolgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning (spreekuren
opvoedadviseurs, telefonisch en online bereikbaarheid) en velerlei contacten met maatschappelijk
partners.
Vanaf 2015 is de gemeente tevens verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Het CJG zal
fungeren als de toegangspoort tot verdere hulp voor alle jeugdigen en jongeren en gezinnen met
kinderen tot en met 23 jaar. De aard en grootte van de vraag of van het probleem maakt hierbij niet
uit. Het kan gaan om lichte opvoed- en opgroeivragen, maar ook om verdere ondersteuning voor het
gezin met behulp van geïndiceerde ambulante zorg, een gezinsvoogd, pleegzorg of de
jeugdreclassering.
Wat gaan we concreet doen?
a. Het CJG doorontwikkelen. Dit is nodig vanwege de ontwikkeling in wetgeving met betrekking
tot zorg om jeugd, de aansluiting van het veld preventief jeugdbeleid en daarnaast de functie
van het CJG als verzamelplaats van signalen, kenniscentrum Jeugd en eerste toegang tot
ondersteuning en verdere hulp in opvoeding en opgroeien.
b. De decentralisatie van jeugdzorgtaken naar gemeenten in goede banen leiden en lokaal en
regionaal samenwerkingsafspraken maken.
c. De methodiek Positief Opvoeden waarmee het CJG werkt, levendig houden en actief
uitdragen.
d. Op regionaal niveau afspraakbeheer over Matchpoint (verwijsindex), aanpak rond
Multiprobleem Gezinnen, Huiselijk geweld en kindermishandeling.
e. Informatie en advies bieden, onder andere in de vorm van themabijeenkomsten voor
doelgroepen van het CJG (bijvoorbeeld over alcohol & drugs, praten met pubers of het
omgaan met een licht verstandelijke beperking of autisme).
f. Aansluiting met het domein Onderwijs verankeren via het schoolmaatschappelijk werk.
Ambitie 2015
Wat hebben we bereikt in 2015?
- Dat het CJG de spil is in en zorg draagt voor de goede samenhangende
ondersteuningsstructuur voor het gezin in Zeevang.
- Dat het CJG een begrip is in Zeevang als plek voor alle kleine en grote opvoed- en
opgroeivragen
- Dat het CJG Zeevang klaar is voor alle jeugdzorgtaken
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Schematische weergave van activiteiten Jeugd en Gezin
Activiteit
a. Doorontwikkeling CJG

b. Decentralisatie jeugdzorg

c. Methodiek Positief
opvoeden, Triple P.

d. Beheer op regionale
afspraken

e. Informatie en advies

f. Aansluiting onderwijs

NOTA JEUGDBELEID

Taken
1. Coördinatiefunctie

Toelichting
Procescoördinatie vormgeven
vanuit de gemeente.

2. Afspraken maken met
convenantpartners CJG over:
• rollen, taken en bevoegdheden
• doelen
• werkmethode (Positief opvoeden)
• financiën

Partners zijn:
SMD (maatschappelijk en
schoolmaatschappelijk werk)
BJAA (jeugdzorg)
GGD (jeugdgezondheidszorg)
MEE (mensen met beperking)

3. Versterken van de positie van het
CJG Zeevang in heel het jeugd- en
zorgveld.

CJG werkt outreachend, laat zich
zien in Zeevang. Is gesprekspartner
voor allen die zich in het jeugdveld
bevinden.

4. Versterken Hometeam gemeente
De implementatie van jeugdzorg
taken is een separaat proces. De
planning en activiteiten in dit kader
komen niet voor in deze beleidsnota.

Actief uitdragen methodiek Triple P.
Visie op opvoeden uitgedragen door
alle professionals in het jeugd- en
zorgveld in Zeevang.
Matchpoint, Huiselijk geweld en
kindermishandeling, aanpak rond
Multiprobleem gezinnen

Via loket, digitaal en telefonisch. Maar
ook middels themabijeenkomsten
voor de CJG doelgroepen.
Afspraken maken met
schoolmaatschappelijk werk over
deze schakelfunctie

2012-2015 ‘OPGROEIEN IN ZEEVANG’

Uitgangspunten jeugdzorg:
• neemt de natuurlijke woonen leefomgeving van ouders
en kinderen als vertrekpunt;
• ziet voor de opvoeding van
kinderen de ouders als
eerstverantwoordelijk.
• o.a. onderwijs, kinderopvang
en sportvereniging zijn
medeopvoeders van de
kinderen;
• beschermt jeugdigen en
samenleving tegen slechte
opvoeding, verwaarlozing en
misbruik.
Is geïmplementeerd in alle
gemeenten in de regio ZaanstreekWaterland.
Hiertoe vindt met gemeenten en
uitvoerende organisaties regionaal
overleg plaats op de
beleidsvelden: Jeugd,
Volksgezondheid, Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg en
Matchpoint (stadsregio
Amsterdam)
Een voorbeeld is het organiseren
van ouderavonden met een
bepaald thema op de scholen.
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4. DOMEIN B. Onderwijs
Het realiseren van een goede samenhangende ondersteuningsstructuur voor het onderwijs doen we
in het kader van de Wet op het primair onderwijs, de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en
Educatie en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Wet Passend onderwijs.
Wat willen we bereiken?
De goede samenhangende ondersteuningsstructuur voor het onderwijs wordt gerealiseerd door de
vormgeving en ontwikkeling van de zorg- en vrijetijdsstructuren in en om de school. Het
basisonderwijs is als grootste medeopvoeder van de kinderen in Zeevang een onmisbare partner in
het jeugdbeleid. De school is een veilige plek voor de kinderen, waar oog is voor alle aspecten van de
leefwereld van het kind (educatie en zorg). De zorg- en vrijetijdsstructuren in en om de school sluiten
aan op het domein Jeugd en Gezin en het domein Talentontwikkeling.
De gemeente is reeds verantwoordelijk voor een aantal onderwijstaken, zoals leerplicht en
onderwijshuisvesting. De voorschoolse voorzieningen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (en
buitenschoolse opvang) behoren ook tot dit domein. Daarmee tevens de gemeentelijke taak van
toezicht en handhaving op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen en het tegengaan van
taalachterstand bij jonge kinderen (beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie).
Wat gaan we concreet doen?
a. Basistaken onderwijs uitvoeren, zoals leerplicht, leerlingenvervoer en de uitvoering van de
verordening onderwijshuisvesting.
b. Regionaal maken we afspraken over zorgstructuren in en rond het onderwijs.
c. We zorgen voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van kinderopvang en
peuterspeelzalen
d. Periodiek overleg met directeuren basisonderwijs.
e. Aan kinderen in het primair onderwijs competentietrainingen bieden om hen weerbaarder te
maken.
f. Aan kinderen in de voorschoolse periode met een taalachterstand worden programma’s
geboden en de toegang tot het aanbod mogelijk gemaakt.
g. Aansluiting met het domein Jeugd en Gezin verankeren via het schoolmaatschappelijk werk.
h. Aansluiting met het domein Talentontwikkeling verankeren via de combinatiefunctionaris.
Ambitie 2015
Wat hebben we bereikt in 2015?
- dat het onderwijs goed werkende zorg- en vrijetijdsstructuren heeft, in aansluiting op
domein Jeugd en Gezin en het domein Talentontwikkeling
- dat alle kinderen de kans krijgen weerbaarder en zelfverzekerder te worden door toegang tot
competentietrainingen in het basisonderwijs.
- dat de doorgaande leerlijn via afspraken tussen voorschoolse voorzieningen en het
basisonderwijs verankerd is (uniformiteit in overdracht etc.).
- dat door bieden van taalprogramma’s in de voorschoolse periode alle kinderen met een
taalachterstand bereikt worden.
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Schematische weergave activiteiten Onderwijs

Activiteit
a. Basis onderwijstaken
uitvoeren

Taken
1. Leerplicht
2. Onderwijshuisvesting
3. Leerlingenvervoer
4. SPOORraad

b. Zorgstructuren vormgeven,
beheren

•

Regionaal maken we afspraken
over zorgstructuren in en rond het
onderwijs.

•

Overleg met onderwijs over
passend onderwijs.

Onderwijs is verantwoordelijk,
maar gemeente moet betrokken
zijn in verband met overlap
vragen/problematiek CJG

•

Aansluiting op het domein Jeugd
en Gezin

Afspraken over signalering,
contact leggen met elkaar en
doorverwijzing.

c. Kinderopvang en
peuterspeelzalen voldoen aan
kwaliteitseisen

Toezicht en handhaving

d. Periodiek overleg met
directeuren basisonderwijs

Faciliteren overleg over:
• Onderwijstaken
• Afstemming activiteiten
domeinen Jeugd en Gezin,
Onderwijs en Talentontwikkeling.
• VVE + doorgaande lijn

e. Taalprogramma’s in de
voorschoolse periode (VVE
beleid)

VVE programma’s worden geboden in
de peuterspeelzaal in Oosthuizen.
Jaarlijks wordt de voortgang
besproken in de LEA.
Aansluiting op het domein
Talentontwikkeling

f. Vrijetijdsstructuren
vormgeven, beheren

NOTA JEUGDBELEID

Toelichting
De uitvoering van deze taken is
ondergebracht bij de gemeente
Edam-Volendam.
Uivoering vanuit Zeevang.
Portefeuillehouder Onderwijs is lid
van de SPOORraad (is raad van
toezicht op schoolbestuur SPOOR).
Ook de financiering van het
schoolmaatschappelijk werk en de
competentietrainingen valt hier
onder.

2012-2015 ‘OPGROEIEN IN ZEEVANG’

GGD voert toezicht uit, gemeente
is opdrachtgever aan de GGD en
heeft ook rol als handhaver bij het
niet nakomen van de gestelde
eisen. Ook de peuterspeelzalen
dienen aan de kwaliteitseisen te
voldoen.

Uitvoering volgens de in 2011 door
de raad vastgestelde VVE notitie.

Afstemming activiteiten, etc.
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5. DOMEIN C. Talentontwikkeling
Een goede samenhangende ondersteuningsstructuur in het vrijetijdsdomein doen we in het kader
van prestatieveld 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en deelname aan het project
‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’2.

Wat willen we bereiken?
De goede samenhangende ondersteuningsstructuur in het vrijetijdsdomein gericht op
Talentontwikkeling, wordt gerealiseerd door jeugd en jongeren uit Zeevang optimale kansen te
bieden om zich maatschappelijk te ontwikkelen en hun talenten volop te ontplooien.
Met een activiteitenaanbod op het gebied van sport willen we ervoor zorgen dat enerzijds de jeugd
zich niet verveelt en leuke dingen kan doen en anderzijds uitvoering geven aan het
gezondheidsbeleid. Sporten houdt de jeugd gezond, werkt preventief ten aanzien van overgewicht
en draagt bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Aandachtspunt is dat er weinig tot geen
aanbod voor de 12+ leeftijd is.
Participatie van kinderen en jongeren is essentieel bij een effectief jeugdbeleid. Hiermee wordt de
jeugd gestimuleerd tot actief burgerschap. Volwassenen hebben de neiging kinderparticipatie te
vertalen naar formele vormen, zoals jeugd- en kinderraden. Voor kinderen betekent participatie
echter vooral betrokkenheid, er bij horen, verbondenheid met de samenleving. In Zeevang vinden we
dit laatste belangrijk. Er wordt dan ook niet ingestoken op het opzetten van jeugdraden.

Wat gaan we concreet doen?
a. aanstellen van combinatiefunctionaris die de verbinding versterkt tussen de scholen,
sportverenigingen en culturele instellingen en de samenwerking optimaliseert ter
bevordering van de talentontwikkeling van jeugdigen in het basisonderwijs.
b. de combinatiefunctionaris stimuleert de participatie van jeugdigen door een activiteit te
bieden die bijdraagt aan het maatschappelijk bewustzijn.
c. de combinatiefunctionaris zal specifiek ook inzetten op de ontwikkeling van een aanbod
Talentontwikkeling voor de doelgroep 12+.
d. aansluiting bij het domein Onderwijs door verankering via de combinatiefunctionaris.
e. aanpassen subsidieverordening en subsidiebeleid.

Ambitie 2015
Wat hebben we bereikt in 2015?
- dat de vrijetijdsstructuur in het vrijetijdsdomein een samenhangend karakter heeft en
aansluit bij het domein Onderwijs.
- dat alle jeugdigen optimale kansen hebben gekregen om zich maatschappelijk te ontwikkelen
en hun talenten volop te ontplooien.
- dat er een voor de 12+ doelgroep aantrekkelijk vrijetijdsaanbod is gericht op
talentontwikkeling.

2

Projectuitvoering Vereniging Sport en Gemeenten namens OCW, VWS, VNG, VBS, NOC*NSF en de
Cultuurformatie.
NOTA JEUGDBELEID
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Schematische weergave activiteiten Talentontwikkeling
Activiteit
Aanstellen van
combinatiefunctionaris

Aanpassen
subsidieverordening en
subsidiebeleid

NOTA JEUGDBELEID

Taken
versterken van de verbinding tussen de
scholen, sportverenigingen en culturele
instellingen en de samenwerking
optimaliseren

Toelichting
Hierbij hoort tevens subsidie voor
muziekonderwijs, bibliotheekactiviteiten,
subsidies aan sportverenigingen en
sportieve en culturele jeugdactiviteiten.+
subsidies aan verenigingen

participatie van jeugdigen stimuleren
door een activiteit te bieden die
bijdraagt aan het maatschappelijk
bewustzijn

Een voorbeeld is het project ‘Wegwijs op
het gemeentehuis’
(www.wegwijsdagen.nl).

ontwikkeling aanbod talentontwikkeling
12+ doelgroep

Een voorbeeld is het project ’Rising Stars’
van de gemeente Opmeer
(www.risingstars.nl).

aansluiting op het domein Onderwijs
verankeren
Uitvoering gemeente Zeevang. Dit is een
separaat proces. De planning en
activiteiten in dit kader komen niet voor
in deze beleidsnota.

Afstemming activiteiten etc.

2012-2015 ‘OPGROEIEN IN ZEEVANG’

Tot 2011 kregen sportverenigingen op
basis van aantal jeugdleden subsidie. Er
kan alleen subsidie verleend worden voor
activiteiten. Het inhoudelijk beleid dient
als uitgangspunt genomen te worden. Dit
leidt tot noodzakelijke aanpassingen in de
subsidieverordening en het
subsidiebeleid.
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6. FINANCIËN
a.

Jeugd en gezin

Onderwerp
Huisvestingskosten CJG

Dekking Programma 7
GGD begroting

Budget
€ 23.000

(fcl 60715100)

Jeugdgezondheidszorg
Maatschappelijk werk

GGD begroting

€ 151.700

Maatschappelijk werk

€ 33.800

(fcl 60620100)

Schoolmaatschappelijk werk

Jeugd en Gezin

€ 10.200

(fcl 60621700)

Coördinatie CJG

Jeugd en Gezin

€ 22.000

Regionale afspraken Matchpoint,
MPG, RAAK.
Website DCJG, folders, publiciteit

Jeugd en Gezin

€ 9.500

Jeugd en Gezin

€ 2.000

Themabijeenkomsten, Triple P.

Jeugd en Gezin

€ 3.800

Decentralisatie jeugdzorg

PM

PM

Totaal

€ 256.000

b. Onderwijs
Onderwerp
Leerplicht en leerlingadministratie

Dekking Programma 6
Leerplicht

Budget
€ 8.530

(fcl 60420090)

Huur gymzalen basisonderwijs

Huur gymzalen

€ 16.775

(fcl 60421770/-80/-90)

Zorgstructuur onderwijs

Schoolbegeleidingsdienst
(fcl 60480010)

Onderwijshuisvesting

Inspectiekosten kinderopvang en
peuterspeelzalen
Peuterspeelzaalwerk

Aanvragen worden volgens
verordening onderwijshuisvesting
afgehandeld.
Dekking Programma 7
Uitvoering Wet kinderopvang

(2012) € 23.499
(2013 e.v.) € 11.750
PM

€ 11.350

(fcl 60650510)

Subsidie peuterspeelzalen

€ 38.600

(fcl 60650010)

VVE beleid

Uitvoering Wet Oke

€ 13.600

(fcl 60650600)

Competentietrainingen
basisonderwijs

Jeugdbeleid
Totaal

NOTA JEUGDBELEID

€ 3.000

(fcl 60630300)
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(2012) € 115.354
(2013 e.v.) € 103.605
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c.

Talentontwikkeling

Onderwerp
Combinatiefunctionaris (0,4 fte)

Dekking Programma 7
Combinatiefuncties

Budget
€ 20.400

(fcl 60511300)

Aanbod sportieve en culturele
activiteiten
Activiteiten maatschappelijk
bewustzijn
Aanbod talentontwikkeling 12+
Bibliotheek

Jeugdbeleid

€ 10.000

(fcl 60630300)

Jeugdbeleid

€ 2.650

Jeugdbeleid

€ 2.650

Bibliotheekwerk

€ 54.392

(fcl 60510010)

Muzikale vorming

Muziekschool

€ 47.367

(fcl 60511100)

Totaal

NOTA JEUGDBELEID
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€ 137.459
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