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Hoofdstuk 1. Inleiding
De Nota jeugdbeleid 12-17 jaar gemeente Landsmeer (hierna: Nota jeugdbeleid 12-17 jaar)
beslaat een periode van 4 jaar (2009-2012) en is de eerste van een reeks deelnota’s
jeugdbeleid die de gemeente Landsmeer (hierna: Landsmeer) de komende jaren wil
vaststellen. De overige Nota’s jeugdbeleid zijn de nota’s: 0-4 jaar, 5-11 jaar en 18-23 jaar.
Op deze wijze wil zij jeugdbeleid op maat ontwikkelen.
De Nota jeugdbeleid 12-17 jaar bouwt voort op het lokale beleid dat de afgelopen jaren is
uitgevoerd. De nota sluit ook aan bij de landelijke, de provinciale en de (stads)regionale
ontwikkelingen betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: Wmo), Centra
voor Jeugd en Gezin (hierna: CJG), het Elektronisch Kind Dossier (hierna: EKD), Multi
Probleem Gezinnen (hierna: MPG), het Verwijsindex Risicojongeren, het Buurt Onderwijs en
Sport (hierna: BOS)-project Landsmeer en de diverse vormen van opvoedingsondersteuning.
Een ander belangrijk aspect van de Nota jeugdbeleid 12-17 jaar is, dat de nota verbindingen
legt tussen de beleidsterreinen Openbare Orde en Veiligheid (hierna: OOV) en het jeugd- en
jongerenwerk (hierna: jongerenwerk) als onderdeel. Juist door verbindingen te leggen tussen
deze beleidsterreinen, wil Landsmeer streven naar optimale kansen voor jongeren van 12-17
jaar in haar gemeente.
De komende jaren wil Landsmeer doel- en resultaatgericht(er) investeren in het lokale
jeugdbeleid 12-17 jaar. Met deze investering streeft zij naar de volgende resultaten:
• er is vóór 2010 een aanbod van voorzieningen met betrekking tot ontmoeting;
• er is in 2012 een daling van vandalisme(kosten);
• er is in 2012 een daling van overlastgevende (hang)jongeren in openbare ruimten;
• er is in 2012 een daling van alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd 12-17 jaar;
• in 2012 nemen meer jongeren van 12-17 jaar deel aan activiteiten;
• er is vóór 2012 een aanbod van voorzieningen voor ouders/opvoeders met betrekking
tot opvoedingsondersteuning.
Om de bovengenoemde resultaten te kunnen behalen, heeft Landsmeer het jongerenwerk
uitgebreid naar 28 uur per week. Ook heeft zij in de gemeentebegroting 2009 rekening
gehouden met een uitbreiding van het Netwerk jeugd 0-19 jaar (hierna: lokaal netwerk) naar
10 uur per week. In samenwerking met het politieteam Landsmeer is het project ’Hi-Five′
geïmplementeerd in de werkwijze van de politie. In regionaal verband is Landsmeer sinds
2006 bezig met het ontwikkelen van opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning
moet nog wel worden geïmplementeerd. Landsmeer is ook bezig met het realiseren van een
aantal Jongeren Ontmoetingsplaatsen (hierna: JOP’s) en een jongerencentrum (hierna:
JOC) 12-17 jaar, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten.
Door goede afspraken te maken met de samenwerkende partners (hierna: ketenpartners) wil
Landsmeer werken aan een (betere) inbedding van de 5 gemeentelijke functies in het lokaal
jeugdbeleid. Ten slotte heeft Landsmeer een informele jongerenraad (hierna: jongerenraad)
ingesteld om de communicatie en de samenwerking met de jeugd te verbeteren.
De Nota jeugdbeleid 12-17 jaar is als volgt opgebouwd. Na de inleiding volgt deel 1. Deel 1
beslaat 3 hoofdstukken. De visie, de regierol en de samenwerking met de ketenpartners
worden beschreven in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat over de zorgelijke trends betreffende
opvoeden en opgroeien onder de jeugd van 12-17 jaar. De 7 zorgelijke trends zijn: hangen,
overlast, vandalisme, alcohol- en drugsgebruik, ontmoeting en vrije tijdsbesteding en
opvoeding. In hoofdstuk 3 komt de aanpak van de trends aan bod. Deel 2 gaat over het
wettelijke kader dat van belang is voor het Landsmeerse jeugdbeleid 12-17 jaar. De 5
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gemeentelijke functies komen hier aan bod. Ten slotte besluit de Nota jeugdbeleid 12-17 jaar
met een begroting en bijlagen.
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Deel 1, hoofdstuk 2. Context van de nota
Paragraaf 2.1 Inleiding
De Landsmeerse visie op het jeugdbeleid 12-17 jaar en de gemeentelijke rol komen in
hoofdstuk 2 aan bod. Beide bepalen de toekomstige richting van het jeugdbeleid 12-17 jaar.
Verder wordt er ingegaan op de 7 zorgelijke trends. De informatie over deze trends komt
onder andere uit (onderzoeks)rapporten van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: Z-W),
politierapporten, Jaarverslagen van onder andere Bureau Het AlTternatief Z-W (hierna: Halt
Z-W), de Regionale Omnibusenquête 2006 en het concept Regionale Omnibusenquête
2008. Verder zijn er gesprekken gevoerd met ketenpartners, jeugdverenigingen en de
jongeren zelf.
Paragraaf 2.2 Visie jeugdbeleid 12-17 jaar
In samenwerking met de ketenpartners, de jeugd zelf, hun ouders/opvoeders en andere bij
de jeugd betrokken partijen wil Landsmeer de komende jaren werken aan een visionair,
resultaatgericht en eigentijds jeugdbeleid 12-17 jaar dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de
jongere tot constructief burgerschap. Het doel is uiteindelijk om jeugdbeleid 12-17 jaar te
ontwikkelen dat uit 4 componenten bestaat:
1. Algemeen (jeugd)beleid
Gericht op het realiseren en in stand houden van algemene voorzieningen voor de jeugd van
12-17 jaar, die tot doel hebben de ontwikkeling van 12-17 jarigen op alle gebieden zoveel
mogelijke te bevorderen, waardoor zij kunnen genieten van hun jeugd (vrije tijd, recreatie en
ontmoeting) en zich positief kunnen ontwikkelen op een constructieve deelname aan de
samenleving. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: JOP’s, het JOC en het
jongerenwerk.
Algemeen preventief jeugdbeleid
Gericht op het realiseren en in stand houden van preventieve voorzieningen voor de jeugd
van 12-17 jaar en hun ouders/opvoeders, waardoor:
• achterstanden in de ontwikkeling zoveel mogelijk worden voorkomen;
• individuele ontwikkelingskansen voor jongeren zoveel mogelijk worden vergroot;
• maatschappelijk ongewenste effecten (waaronder voortijdig schoolverlaten
vandalisme en criminaliteit) zoveel mogelijk worden voorkomen;
• ouders/opvoeders beter in staat zijn op te voeden.
Voorbeelden van preventieve voorzieningen zijn: het project ’Hi-Five’, het lokaal netwerk, de
leerplicht en het Regionale Meld en Coördinatiepunt (hierna: RMC).
Correctief gericht preventief jeugdbeleid
Gericht op het realiseren en in stand houden van specifieke voorzieningen voor de jeugd van
12-17 jaar en hun ouders/opvoeders, die tot doel hebben het zoveel mogelijk wegnemen of
oplossen van lichte achterstanden en/of problemen waar jongeren en/of hun
ouders/opvoeders mee te maken hebben. Voorbeelden van specifieke voorzieningen zijn:
het School Maatschappelijk Werk, het Algemeen Maatschappelijk Werk (hierna: AMW) en
Halt Z-W.
Curatief jeugdbeleid
Gericht op het realiseren en in stand houden behandelvoorzieningen voor 12-17 jarigen en
hun ouders/opvoeders die tot doel hebben het zoveel mogelijk wegnemen van risicofactoren
en het wegnemen van ontwikkelingsachterstanden waardoor: zwaardere individuele
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problemen van jongeren en hun ouders/opvoeders worden opgelost. Eén voorbeeld van een
behandelvoorziening is Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (hierna: BJAA).
Landsmeer is overigens aangesloten bij bureau jeugdzorg Zaanstreek-Waterland.

Paragraaf 2.3 Gemeentelijke rol
Opvoeden is primair een taak van ouders/opvoeders maar sinds de invoering van de Wmo in
2007 zijn gemeenten ook verplicht om ondersteuning te bieden aan deze ouders/opvoeders.
De wet bepaalt dat gemeenten de regierol betreffende het preventief jeugdbeleid dienen te
vervullen. De rol die gemeenten kiezen is onder meer afhankelijk van hun ambitie, de mate
waarin zij invloed willen uitoefenen en de inhoudelijke kennis waarover zij zelf beschikken. Er
zijn 4 rollen te onderscheiden:
In een resultaatgerichte regierol beschikt de gemeente over de inhoudelijke kennis van het
preventief jeugdbeleid. Zij kan (toekomstige) vraagstukken betreffende opgroeien en
opvoeden duiden, kan vaststellen om welke (doel)groepen het gaat en bepaalt ook welke
resultaten zij wil behalen en welke effecten deze resultaten dienen te hebben; zij is op de
hoogte van de middelen en instrumenten om de vraagstukken aan te pakken en bepaalt
deze; zij heeft een visie op de organisatorische aanpak en bepaalt deze dan ook.
In een institutioneel gerichte regierol laat de gemeente de bepaling van de resultaten en de
effecten over aan de uitvoerende instellingen, omdat zij onvoldoende beschikt over de
inhoudelijke kennis om deze te kunnen vaststellen. Zij bepaalt echter wel de
organisatorische aanpak, echter niet gebaseerd op een inhoudelijke visie, maar veelal op
beschikbaar budget.
In een visionaire regierol onderhandelt en overlegt de gemeente met de uitvoerende
instellingen over de te realiseren resultaten en effecten en over de middelen die daarvoor
nodig zijn. De gemeente is niet alleen bepalend.
In een facilitaire regierol laat de gemeente het aan de uitvoerende instellingen over om zowel
de resultaten, de effecten als de organisatorische aanpak te bepalen. De gemeente faciliteert
in financiële zin en heeft geen invloed op de keuze van de vraagstukken noch de organisatie
van de aanpak.
Gemeenten met een hoog ambitieniveau kiezen voor een resultaatgerichte regierol en
gemeenten met een laag ambitieniveau kiezen voor een facilitaire rol.
Totnogtoe heeft Landsmeer niet gekozen voor een bepaalde regierol. Gezien de
speerpunten die zij de komende jaren wil realiseren en gezien de wijze waarop zij deze wil
doen, kiest Landsmeer voor een visionaire regierol.

Paragraaf 2.4 Ketenpartners
Landsmeer heeft een samenwerkingsrelatie met diverse ketenpartners. Met sommige
ketenpartners heeft zij een subsidierelatie en met anderen nog niet. Voor een kleine
gemeente als Landsmeer, zijn de ketenpartners goed vertegenwoordigd. In een aantal
gevallen zijn de ketenpartners direct lokaal aanwezig en in andere gevallen gaat het om een
regionale samenwerking. Met de nieuwe functies die gemeenten de afgelopen jaren erbij
hebben gekregen, groeit ook de behoefte aan nieuwe ketenpartners. In de Nota jeugdbeleid
12-17 jaar wordt gekoerst op een samenwerking met de Brijder Stichting en Spirit. De kosten
bedragen € 20.000. Een overzicht van de ketenpartners is in bijlage 6 van deze nota.
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Hoofdstuk 3. Zorgelijke trends
Paragraaf 3.1 Inleiding
Het is landelijk een bekend en geaccepteerd gegeven dat ruim 85% van de jeugd zich goed
voelt, geen buitensporige problemen oplevert en met een positieve instelling in het dagelijkse
leven staat. Dit rechtvaardigt optimistische verwachtingen over de mogelijkheden en kansen
voor deelname aan de gemeenschap. Inmiddels is het ook een erkende realiteit dat bij 15%
van de jeugd problemen voorkomen: zowel op individueel al sociaal-maatschappelijk niveau.
Landsmeer heeft per 1 januari 2008 10.177 inwoners. Hieronder bevinden zich 2.814
jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. In de leeftijd van 12-17 jaar zijn er circa 845.
Geslachtsverdeling naar de dorpskernen; Landsmeer, Den Ilp en Purmerland:
Categorie
Leeftijd 12-17 jaar
Geslacht
M
V
Totaal =

Landsmeer

Den Ilp

Purmerland

406
401
807

12
7
19

12
7
19

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS)

Volgens de landelijke berekening gaat het goed met circa 718 Landsmeerse jongeren in de
leeftijd van 12-17 jaar. Bij ruim 100 jeugdigen zijn er matige tot complexe problemen. Bij
deze groep jongeren moet zoveel mogelijk tijdig worden ingegrepen zodat de problemen niet
(nog) groter worden.
De 10.177 inwoners vormen samen 4.263 huishoudens:
• 1.118 eenpersoonshuishoudens;
• 1.380 meerpersoonshuishoudens zonder kinderen;
• 1.765 huishoudens met kinderen.
Naar schatting zijn er 450 huishoudens met 1 of meer kinderen tussen 12-17 jaar.

Paragraaf 3.2 Zorgelijke trends
In samenwerking met de ketenpartners zijn de zorgelijke trends betreffende opvoeden en
opgroeien onder de jeugd van 12-17 jaar in Landsmeer in kaart gebracht (zie inleiding). Deze
7 zorgelijke trends worden hieronder uitgewerkt.
Subparagraaf 3.2.1 ‘Hangen’ in publieke ruimten
‘Hangen’ in publieke ruimten (hierna: hangen) is een algemeen verschijnsel dat hoort bij
opgroeien. Ook wanneer jongeren een eigen ontmoetingsplaats hebben, blijft het hangen een
geliefde bezigheid. Hangen hoeft niet te leiden tot overlast en vandalisme maar helaas gebeurt
dit wel. Landsmeerse jongeren van 12-17 jaar hangen meestal in de avond- en nachturen. In de
zomermaanden is de behoefte om elkaar buiten op te zoeken groter dan in de winter. Op
doordeweekse dagen wordt er ook gehangen maar doorgaans vindt het hangen in de
weekenden plaats.

Volgens recente signalen van het politieteam Landsmeer, de jongerenwerker en andere bij
de jeugd betrokken ketenpartners, zijn er momenteel 12 à 15 plekken waar groepen
jongeren hangen. Volgens de ketenpartners veroorzaken 5 groepen regelmatig overlast. Ook
maken zij zich regelmatig schuldig aan vandalisme. De groepen bestaan uit 5 tot 10 jongeren
per keer. In de late avonduren bestaan deze groepen voornamelijk uit jongens.
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Subparagraaf 3.2.2 Overlast1
Het aantal meldingen betreffende overlast jeugd in Landsmeer is de afgelopen jaren flink
toegenomen. In 2004 heeft Landsmeer samen met de gemeenten Beemster, EdamVolendam, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang deelgenomen aan een
onderzoek. Hierin zijn de genoemde gemeenten vergeleken op een groot aantal
onderwerpen waaronder de perceptie van overlast. Landsmeer scoorde op het thema
overlast het slechtste rapportcijfer van de 7 onderzochte gemeenten. In 2006 meldt het
rapport “Waakzaam en dienstbaar, Ambities en ontwikkelingen in 2006″ dat er in Landsmeer
substantieel meer verdachten in de leeftijd tussen 12-17 jaar zijn aangehouden (+65%), in
verzekering gesteld (+35%) en gehoord (+88%). Ook is het aantal vernielingen en
zaakbeschadigingen toegenomen.
Het Jaarverslag 2007 Politiewijkteam Landsmeer-Oostzaan en het concept Regionale
Omnibusenquête 2008 spreken ook over toenemende jeugdoverlast in Landsmeer. In het
concept Regionale Omnibusenquête 2008 scoort Landsmeer hoog op de onderwerpen
overlast, criminaliteit en vervuiling, en dergelijke. Hoewel overlast niet direct in verband wordt
gebracht met de jeugd, is het aannemelijk om te stellen dat dit wel het geval is. Het
Jaarverslag 2007 Politiewijkteam Landsmeer-Oostzaan is wel explicieter hierin. Zo stelt het
jaarverslag dat het aantal meldingen betreffende overlast jeugd flink is toegenomen.
Opvallend is de toename van overlastgevende jongeren uit Amsterdam-Noord.

Subparagraaf 3.2.3 Vandalisme
Vandalisme wordt hier omschreven als schade die wordt toegebracht aan auto’s, winkels,
publiekseigendommen, scholen en dergelijke. Afgelopen jaren zijn de kosten van vandalisme
in Landsmeer enorm gestegen. In 2006 bedroeg de vandalismeschade aan schoolgebouwen
circa € 17.000. In 2007 stegen deze kosten naar ruim € 26.000. Voor het inzetten van BOSacitiviteiten bedroegen de vandalismekosten in de nacht van Luilak circa € 45.000.
Afgelopen 2 jaar zijn de kosten beperkt gebleven tot een paar vernielde prullenbakken en
abri’s. De kosten zijn gedaald tot circa € 10.000.
Vandalisme is meestal een probleem dat wordt veroorzaakt door ‘zinloos’ hangen in publieke
ruimten. Alcoholgebruik speelt vermoedelijk ook een grote rol. Vandalisme kan (helaas) niet
volledig worden uitgeroeid maar het streven is om beleid te ontwikkelen dat jongeren
tegemoet kan komen in het hangen, maar zodanig dat het hangen niet ontaardt in
vandalisme.

Subparagraaf 3.2.4 Alcohol en drugsgebruik
Uit een onderzoek uit 2007 van de GGD Z-W blijkt dat 7% van de 12-17 jarigen excessief (6
of meer glazen per dag op 3 of meer dagen in de week) drinkt. Vooral het veel ineens
drinken op uitgaansavonden (‘binge drinken’) is populair. Een op de 4 jongeren heeft wel
eens geblowd. 1% van de 12-17 jarigen en 4% van de 18-24 jarigen gebruikt bovendien
harddrugs (uit: Nota gezondheidsbeleid 2008-2011).
Binnen de doelgroep is waarneembaar dat jongeren op steeds vroegere leeftijd alcohol en
drugs gebruiken. Alcohol- en (soft)drugsgebruik zijn volgens de signalen van ketenpartners
ook hoog in Landsmeer. Het lijkt wel een geaccepteerd verschijnsel.
Er zijn geen harde cijfers betreffende de doelgroep van deze nota maar uit de enquête onder
jongeren van 18-24 jaar blijkt dat 30% jongeren dagelijks rookt, 15% overmatig drinkt en 9%
1

Overlast in een verzamelnaam voor omstandigheden binnen de maatschappij die als hinderlijk worden ervaren,
bijvoorbeeld: geluidsoverlast, verkeersoverlast, criminaliteit, drugsoverlast, buurtoverlast, etc..
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gebruikt softdrugs. Ongeveer 3% jongeren gebruikt harddrugs, waarvan cocaïne en XTC het
meest populair zijn. 24% gokt wel eens op speelautomaten. Gemiddeld wordt er één keer in
de maand gegokt. Het middelengebruik onder jongeren is vergelijkbaar met dat van de
jongeren in Purmerend. Wel wordt er door de Landsmeerse jongeren iets vaker gegokt.
Slechts 2% heeft wel eens hulp gezocht om van het roken, drinken, drugsgebruik of gokken
af te komen.

Subparagraaf 3.2.5 Vrije tijd en ontmoeting
Landsmeer heeft een groot aanbod van (sport)voorzieningen waar de jeugd van 12-17 jaar
gebruik van kan maken. Ondanks hun tevredenheid over de voorzieningen haken veel
jongeren af bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. De dalende cijfers onder de jeugd,
meestal rond 13 jaar, geldt vooral voor de sportactiviteiten. Het afhaken bij sport heeft
verschillende reden; het verlies van belangstelling in sport omdat de aandacht zich verplaatst
naar uitgaan en vrienden, het ‘drukkere’ leven op het voortgezet onderwijs (huiswerk,
reistijd), de kosten die sommige ouders/opvoeders niet meer kunnen betalen, het
sportaanbod dat niet (meer) aansluit bij de wensen en behoeften van de jeugd. Landsmeer
wijkt niet af van het landelijke fenomeen. Ook landelijk wordt geconstateerd dat de jeugd
afhaakt bij sport.
De meeste verenigingen organiseren activiteiten voor hun eigen leden. Jongeren van 12-17
jaar die zich nergens ‘thuis’ voelen, komen niet naar de verenigingen en blijven hangen in
publieke ruimten. Hierdoor vragen deze jongeren al geruime tijd om een JOC. In de
gemeentebegroting 2009 is al rekening gehouden met deze financiële middelen.

Subparagraaf 3.2.6 Opvoeden en opgroeien van de jeugd van 12-17 jaar
De ketenpartners signaleren de volgende opvoed- en opgroei problemen:
• Sommige ouders/opvoeders hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Zij
ervaren problemen in het opvoeden, zij verliezen grip op de jongeren en kunnen niet
meer grenzen stellen aan (hun gedrag). Het gaat in het bijzonder om grenzen ten
aanzien van schadelijk alcohol en/of drugs gebruik.
• Doorgaans gaat de jeugd vanaf 12 jaar naar Purmerend en Amsterdam (Noord) naar
het voortgezet onderwijs. Zij moeten hierdoor al op jonge leeftijd naar een andere
gemeente reizen. Voor de jongeren in een kwetsbare positie kan de overgang naar
het voortgezet onderwijs moeilijk zijn. Het blijkt dat weerstand bieden aan
verleidingen (drugs, alcohol, vandalisme, lichte vormen van criminaliteit) buiten de
vertrouwde sociale context een groot beroep doet op hun zelfstandig- en
verantwoordelijkheid.
• Instabiele thuissituaties kunnen ook problemen in het opvoeden veroorzaken. De
instabiliteit komt meestal voort uit echtscheiding of de balans die ouders/opvoeders
hebben gekozen tussen werken en opvoeding. Via ketenpartners maar ook
rechtstreeks hebben ouders/opvoeders gevraagd om ondersteuning bij de opvoeding.
• Ketenpartners signaleren dat ouders/opvoeders de jeugd van 12-17 jaar (veel) geld
meegeven. Waarschijnlijk heeft dit gedrag te maken met een compensatie van
negatieve aspecten uit de opvoeding. Naast het geld dat deze jongeren van hun
ouders/opvoeders krijgen, hebben velen vanaf de leeftijd van 15 jaar ook vaak een
bijbaan. Hierdoor beschikken zij over (veel) meer geld dan hun leeftijdgenoten. Het
beschikken over veel geld leidt in sommige gevallen tot onverantwoord gedrag onder
de jeugd, zoals het kopen van alcohol.
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Hoofdstuk 4. Aanpak zorgelijke trends
Paragraaf 4.1 Inleiding
De aanpak van de zorgelijke trends betreffende opvoeden en opgroeien onder de jeugd van
12-17 jaar wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt. Per trend wordt aangegeven welke
(beleids)activiteiten Landsmeer de komende jaren wil gaan uitvoeren. De 4 componenten
van het jeugdbeleid (paragraaf 2.2) liggen hier ten grondslag. Niet alle (beleids)activiteiten
kunnen in één keer worden gerealiseerd. Daarom maakt Landsmeer onderscheid in 2
termijnen van uitvoering: een korte termijn (2 jaar) en middellange termijn (4 jaar). Naast een
overzicht van nieuwe (beleids)activiteiten wordt ook de stand van zaken per 2008 vermeld.
Reden hiervan is dat Landsmeer de afgelopen jaren zowel vanuit het jeugdbeleid als vanuit
OOV (beleids)activiteiten heeft uitgevoerd.
De uitwerking van de zorgelijke trends is in dit hoofdstuk kort. Op deze wijze wordt het
meteen duidelijk wat Landsmeer in een periode van 4 jaar wil bereiken. Een uitgebreide
uitwerking van de zorgelijke trends volgt in de bijlagen 1 t/m 6. Per trend wordt ingegaan op
de doelstelling, de doelgroep, de beoogde resultaten, de prestatie-indicatoren en de
betrokken ketenpartners. Het is van belang om te weten dat de zorgelijke trends
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Overlappingen zijn daarom niet te voorkomen.
Effecten van beleid laten altijd enige tijd op zich wachten. Daarom worden de doelstellingen
en de (beleids)activiteiten regelmatig geëvalueerd, bijvoorbeeld tijdens de vergaderingen van
het lokaal netwerk of de gesprekken met het politieteam Landsmeer en het jongerenwerk.
Het al dan niet behalen van doelen is vaak niet alleen afhankelijk van ons beleid, het hangt
ook af van individuele keuzes van ouders/opvoeders en van de jongeren zelf, de landelijke
ontwikkelingen en de ketenpartners. Bij een evaluatie van de Nota jeugdbeleid 12-17 jaar
moeten deze aspecten worden meegewogen.

Paragraaf 4.2 Hangen
Stand van zaken (zie ook paragraaf 4.3 en 4.4)
In het kader van algemeen jeugdbeleid:
• Landsmeer heeft een aanbod van jongerenactiviteiten/jongerenwerk.
In het kader van OOV:
• Landsmeer heeft een verbod tot doelloos hangen in het centrum.
• Landsmeer heeft mosquito’s geplaatst bij het winkelcentrum en scholen.
• Er zijn ‘verbodsborden’ bij sommige (gemeentelijke) gebouwen zoals scholen.
(Beleids)activiteiten 2009-2012 (zie ook paragraaf 4.3 en 4.4)
Binnen 2 jaar:
In het kader van algemeen jeugdbeleid:
• Landsmeer heeft voorzieningen gerealiseerd die tegemoetkomen aan de wensen en
behoeften van jongeren om leeftijdgenoten te ontmoeten: JOP’s en een JOC.
• Via het jongerenwerk en de jongerenraad ontwikkelt Landsmeer activiteiten die zijn
afgestemd op de wensen en behoeften van jongeren, waaronder ontmoeting.
• Er worden informatieprogramma’s ontwikkeld (via het jongerenwerk) over het bestaan
en gebruik van de JOP’s en het JOC (ook overlast en vandalisme), voor al diegenen
die met en/of voor jongeren werken, voor de jongeren zelf en hun ouders/opvoeders.
In het kader van algemeen preventief jeugdbeleid en OOV:
• Landsmeer heeft afspraken met het jongerenwerk en het politieteam Landsmeer over
het mobiliseren van jongeren naar de JOP’s en het JOC.
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Binnen 4 jaar:
In het kader van algemeen en algemeen preventief jeugdbeleid:
• Informatieprogramma’s over het bestaan en het gebruik van de JOP’s en het JOC
worden structureel ingebed in het jeugdbeleid.
• De continuïteit van de JOP’s en het JOC worden gewaarborgd.
In het kader van algemeen preventief jeugdbeleid en OOV:
• Landsmeer maakt afspraken met het lokaal netwerk over de mobilisatie van jongeren
naar de JOP’s en het JOC.

Paragraaf 4.3 Overlast
Stand van zaken (zie ook paragraaf 4.2 en 4.4)
In het kader van algemeen jeugdbeleid:
• Landsmeer heeft een aanbod van extra (sport)activiteiten dat in het kader van het
BOS-project Landsmeer wordt uitgevoerd.
In het kader van OOV:
• Landsmeer heeft een alcoholverbod in het centrum.
• Landsmeer heeft meer politie-inzet in de weekeinden.
(Beleids)activiteiten 2009-2012 (zie ook paragraaf 4.2 en 4.4)
Binnen 2 jaar:
In het kader van algemeen jeugdbeleid:
• In samenwerking met de jongerenraad en de jongeren zelf worden (sport)activiteiten
op maat ontwikkeld. Ook worden jongeren meer betrokken bij de organisatie en de
uitvoering van deze activiteiten.
• Middels participatie worden jongeren en hun ouders/opvoeders betrokken bij de
effecten van overlast.
In het kader van OOV:
• Landsmeer stelt een onderzoek in naar een gedeeltelijke afsluiting van het
winkelcentrum.
• Landsmeer stelt een onderzoek in naar een blowverbod in het centrum.
• Er wordt een onderzoek ingesteld naar het plaatsen van camera’s.
Binnen 4 jaar:
In het kader van algemeen preventief en correctief gericht preventief jeugdbeleid:
• Via het lokaal netwerk worden ouders/opvoeders (meer) betrokken bij het gedrag van
hun kinderen.
• Landsmeer maakt afspraken het lokaal netwerk jaar over signaleren, toeleiden en
informeren&adviseren. Waar nodig kunnen jongeren die overlast bezorgen (ook
vandalen) en hun ouders/opvoeders opvoedingsondersteuning krijgen.

Paragraaf 4.4 Vandalisme
Stand van zaken (zie ook paragraaf 4.2 en 4.3)
In het kader van algemeen preventief jeugdbeleid:
• Via het lokaal netwerk wordt vandalisme structureel besproken. Het betreft: trends,
signalen en financiële gegevens.
In het kader van OOV:
• Vandalisme wordt structureel besproken in het politieoverleg Landsmeer.
• Er zijn (afsluitbare) hoge hekken bij sommige (gemeentelijke) gebouwen.
• Er zijn ‘verbodsborden’ bij sommige (gemeentelijke) gebouwen zoals scholen.
• Waar nodig wordt de justitie ingeschakeld (Halt Z-W).
• ‘Hi-Five’ is structureel ingebed in de werkwijze van het politieteam Landsmeer.
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•

Afvalbakken worden vaker leeggemaakt.

(Beleids)activiteiten 2009-2012 (zie ook paragraaf 4.2 en 4.3)
Binnen 2 jaar:
In het kader van algemeen preventief, correctief gericht preventief en curatief
jeugdbeleid en OOV:
• Landsmeer heeft afspraken met het politieteam Landsmeer om de ‘pakkans’ van
vandalen te verhogen.
• Landsmeer heeft afspraken met buurtbewoners hoe om te gaan met vandalisme.
• Landsmeer maakt afspraken met Halt Z-W over schadevergoedingen door daders.
Binnen 4 jaar:
In het kader van algemeen preventief, correctief gericht preventief en curatief
jeugdbeleid en OOV:
• Alle genoemde beleidsacties ten aanzien van hangen, overlast en vandalisme
worden gewaarborgd.

Paragraaf 4.5 Alcohol- en drugsgebruik
Stand van zaken
Landsmeer heeft geen specifiek beleid ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik. Er zijn wel
voorschriften in de Algemene Plaatselijke Verordening ten aanzien van alcoholgebruik in
openbare ruimte. Gezien het hoge percentage alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd, is
wel een ’must’ om de komende jaren te investeren in nieuwe (beleids)activiteiten. Een aantal
(beleids)activiteiten dat hieronder wordt genoemd, is nieuw voor Landsmeer. De kosten voor
de uitvoering worden opgenomen in de begroting.
(Beleids)activiteiten 2009-2012
Binnen 2 jaar:
In het kader van algemeen preventief, correctief gericht preventief en curatief
jeugdbeleid:
• Via organisaties die zich bezighouden met alcohol- en drugsgebruik, bijvoorbeeld de
Brijder Stichting wordt informatie geven aan jongeren en hun ouders/opvoeders over
(schadelijk) alcohol- en drugsgebruik (onder de 16 jaar).
• Landsmeer maakt afspraken met het lokaal netwerk over het signaleren, toeleiden en
informeren&adviseren. Waar nodig krijgen jongeren die overmatig alcohol- en
drugsgebruiken en hun ouders/opvoeders opvoedingsondersteuning aangeboden.
• Landsmeer heeft afspraken met organisaties die zich bezighouden met licht
pedagogische hulpverlening en zorgcoördinatie over hulpverlening aan de jeugd.
In het kader van OOV:
• Om alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren beter te signaleren wordt door het
politieteam Landsmeer blaastesten afgenomen.
• Landsmeer heeft afspraken met het politieteam Landsmeer over het handhaven van
het alcoholverbod in het centrum.
Binnen 4 jaar:
In het kader van algemeen preventief, correctief gericht preventief en curatief
jeugdbeleid:
• De hierboven genoemde informatieprogramma’s worden structureel ingebed in het
Landsmeerse jeugdbeleid.
• De afspraken met het politieteam Landsmeer, organisaties die zich bezighouden met
alcohol- en drugsgebruik, organisaties die zich bezighouden met licht pedagogische
hulpverlening en zorgcoördinatie en Halt Z-W worden gewaarborgd.
In het kader van OOV:
• Er worden afspraken gemaakt met Halt Z-W over een verhoging van de afdoeningen
in het kader van overmatig alcohol- en drugsgebruik.
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Paragraaf 4.6 Vrije tijd en ontmoeting
Stand van zaken
In het kader van algemeen en algemeen preventief jeugdbeleid:
• Er is via het jongerenwerk een aanbod van jongerenactiviteiten.
• Er zijn subsidierelaties met diverse sportverenigingen voor de jeugd.
• Er is een aanbod van extra (sport)activiteiten in het kader van BOS-impuls.
(Beleids)activiteiten 2009-2012
Binnen 2 jaar:
In het kader van algemeen en algemeen preventief jeugdbeleid:
• Via het jongerenwerk en de jongerenraad worden jongeren (meer) betrokken bij het
ontwikkelen van (sport)activiteitenprogramma.
• In 2009 worden er JOP’s en een JOC gerealiseerd. De jongerenraad en eventueel
ouders/opvoeders worden over de locatie geconsulteerd.
• Via de gesubsidieerde (sport)verenigingen wordt geregistreerd hoeveel jongeren van
12-17 jaar afhaken bij sport of andere activiteiten.
Binnen 4 jaar:
In het kader van algemeen en algemeen preventief jeugdbeleid:
• Er worden afspraken gemaakt met de gesubsidieerde (sport)verenigingen over extra
activiteiten voor de jeugd van 12-17 jaar.
• Alle beleidsacties ten aanzien van vrije tijd en ontmoeten worden gewaarborgd.

Paragraaf 4.7 Opvoeden en opgroeien
Stand van zaken
In het kader van algemeen preventief, correctief gericht preventief en curatief
jeugdbeleid:
• Er is via de GGD Z-W / Evean Jeugdgezondheidszorg en SO&T een aanbod van
opvoedondersteuningsprogramma’s Triple P, Samen Starten, VHT en Pubercursus.
(Beleids)activiteiten 2009-2012
Binnen 2 jaar:
In het kader van algemeen preventief, correctief gericht preventief en curatief
jeugdbeleid:
• Via het lokaal netwerk wordt informatie&advies gegeven aan ketenpartners
(bijvoorbeeld onderwijs) en ouders/opvoeders over opvoeden en opgroeien.
• De wensen en behoeften ten aanzien van opvoedingsondersteuning worden via het
lokaal netwerk jaar gesignaleerd.
• Waar nodig worden jongeren en hun ouders/opvoeders via het lokaal netwerk
toeleiden naar licht pedagogische hulpverlening en zorgcoördinatie.
• Landsmeer zoekt samenwerking met Spirit (Nieuwe Perspectieven) of een soortelijke
organisatie die jongeren die minimaal 2 keer in aanraking zijn gekomen met politie of
justitie te begeleiden naar een zinvolle dagbesteding, zoals werk, stage of school en
vrijetijdsbesteding. Het doel is om te voorkomen dat jongeren weer in aanraking
komen met de politie. Eén begeleiding c.q. traject kost circa € 5.000. Landsmeer gaat
voor 2009 uit van 3 trajecten.
Binnen 4 jaar:
In het kader van algemeen preventief, correctief gericht preventief en curatief
jeugdbeleid:
• Alle programma’s voor opvoedingsondersteuning worden structureel ingebed in het
Landsmeerse jeugdbeleid.
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Deel 2, hoofdstuk 5. Wet- en regelgeving
Paragraaf 5.1. Wettelijk kader
Jeugdbeleid is niet langer vrijblijvend maar is verankerd in de Wet op de Jeugdzorg, de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid (hierna: Wcpv), prestatieveld 2 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo), de Leerplichtwet, de RMC en de Wet
Kinderopvang. Daarom wordt het Landsmeerse jeugdbeleid op basis van landelijke
regelgeving uitgevoerd.
De Wet op de Jeugdzorg kent 5 gemeentelijke functies die cruciaal zijn voor het jeugdbeleid.
Deze functies worden ingezet om de door de Landsmeer beoogde resultaten op het gebied
van jeugdbeleid te realiseren. De functies worden ingebed in de diverse voorzieningen. De 5
gemeentelijke functies zijn:
• informatie&advies;
• signalering;
• toeleiding;
• kortdurende pedagogische hulp;
• zorgcoördinatie.
Informatie&advies
Deze functie heeft tot doel om ouders/opvoeders te informeren en te adviseren over de
ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen.
Signalering
Signaleren van ongewenst gedrag of ongewenste situaties is van belang bij jongeren, zowel
vanuit pedagogisch als vanuit maatschappelijk perspectief. Ketenpartners die signaleren zijn
onder andere: ouders/opvoeders, ketenpartners, familie, buren, school, jongerenwerker,
politie (sport)verenigingen en huisarts.
Toeleiding
Als ouders/opvoeders of de jongere zelf een probleem signaleren, kunnen zij hulp
zoeken/krijgen om te voorkomen dat het probleem de ontwikkeling van de jongere gaat
verstoren. Andere betrokkenen kunnen ook gevraagd of ongevraagd adviseren en informatie
geven en desnoods concrete acties (interventies) ondernemen.
Kortdurende pedagogische hulp
Kortdurende pedagogische hulp wordt aangeboden aan ouders/opvoeders wanneer er (licht)
bijgestuurd dient te worden in de opvoeding. Bijvoorbeeld: inzichtgevende gesprekken en
(pedagogische) vaardigheidstrainingen.
Zorgcoördinatie
Soms spelen er op meerdere leefgebieden factoren die de ontwikkeling van jongeren
negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld: gebrekkige huisvesting, alcohol- en drugsgebruik van de
ouders/opvoeders, financiële problemen, de gezondheid van de jeugd en sociaal isolement.
De functie zorgcoördinatie is erop gericht deze vraagstukken in onderlinge samenhang aan
te pakken.
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Hoofdstuk 6. Begroting jeugdbeleid 2009

Nummer.
514030
548040
548050
553020
553010
553030
554100
554010
551000
563020
563020
571510
571510
571400
571610
558000
Nieuw
Nieuw
Totaal

Omschrijving
Bijdrage Bureau Halt Z-W
Gemeente Purmerend, leerplicht
Samenwerkingsverband Waterland
Subsidies
Indoor Centrum Landsmeer
Zwembad
Sportvelden
Subsidies
Openbare Bibliotheek Landsmeer
Stichting Welsaen
Overige subsidies
Bijdrage GGD Z-W
Brede Doel Uitkering (BDU was Rsu-JGZ)
Bijdrage GGD Z-W
Bijdrage GGD Z-W
Onderhoud/lasten (speelplaatsen)
Realisatie JOP’s, camera’s en JOC
Spirit (Nieuw Perspectieven)
Stichting Brijder of gelijksoortige instelling

exclusief ambtelijke uren
excl. Ambt
uren
nieuw beleid
€
4.937
0
€
25.239
0
€
32.780
0
€
20.483
0
€
262.309
0
€
98.763
0
€
162.715
0
€
18.809
0
€
273.717
0
€
85.793
0
€
67.301
0
€
220.507
0
€
0
0
€
72.401
0
€
9.814
0
€
56.162
0
€
83.208
0
€
0
€ 15.000
€
0
€
5.000

Baten
0
0
0
0
€ 77.746
€ 30.000
€ 41.882
0
0
0
€ 16.195
0
€ 116.348
0
0
0
0
0
0

nieuw beleid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

De begroting voor 2009 vormt de basis voor de begroting 2010, 2011 en 2012. Er dient wel
rekening te worden gehouden met de indexering van de bedragen.
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Bijlage 1 Hangen en vrije tijd / elkaar ontmoeten (zorgelijke trends 1 + 5)
Doel

Doelgroep
Resultaten in het
kader van de
zorgelijke trend
(Beleids)activiteite
n
jeugdbeleid en
OOV

Prestatieindicatoren
(effecten van
beleidsactiviteiten;
wie is
verantwoordelijk)

Ketenpartners
Monitoren
Productevaluatie

Korte termijn doelen = binnen 2 jaar
• Jongeren ontmoeten elkaar bij de JOP’s en het JOC (hierna:
ontmoetingsplaatsen), zonder overlast te veroorzaken en zonder dat zij
vernielingen plegen.
• Jongeren zijn op de hoogte van de ontmoetingsplaatsen.
•
Jongeren hebben een daginvulling (bijvoorbeeld hobby’s).
Alle Landsmeerse hangjongeren van 12-17 jaar.
• Het aantal ‘hangplekken’ is afgenomen met 20%.
• Het aantal hangjongeren is afgenomen met 20%.
1. Realiseren van ontmoetingsplaatsen:
• In samenspraak met jongeren van 12-17 jaar worden ontmoetingsplaatsen
gerealiseerd die tegemoetkomen aan hun behoefte om leeftijdgenoten te
treffen.
• In samenspraak met jongeren 12-17 jaar worden activiteitenprogramma’s
ontwikkeld die afgestemd zijn op hun behoeften.
• Opdracht wordt gegeven aan een welzijnsinstelling om een Plan van Eisen
betreffende een JOC te ontwikkelen. De uitvoering van jongerenactiviteiten
en het beheer zijn onderdeel daarvan.
2. Prestatieafspraken worden met de ketenpartners gemaakt over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten.
3. Jongeren en andere betrokkenen worden middels informatieprogramma’s
geïnformeerd over het bestaan en gebruik van de ontmoetingsplaatsen.
• Toename van het aantal jongeren dat de ontmoetingsplaatsen bezoekt.
• Toename van het aantal jongeren dat aan de (nieuwe)
activiteitenprogramma’s deelneemt.
• Afname van het aantal jongeren dat hangt.
• Toename van gevoelens van veiligheid bij Landsmeerders.
• Aantal ouders/opvoeders en jongeren, dat deelneemt aan
informatiebijeenkomsten.
Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, het lokaal netwerk, het onderwijs
en de jongerenraad.
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, Regionale
Omnibusenquête, GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. het aantal
hangjongeren en -plekken, klachten, gevoel van veiligheid, etc..
De resultaten worden gemeten aan de hand van rapportages. Bij

Middellange termijn doelen = binnen 4 jaar
• De publieke ruimten zijn veilig en rustig voor alle Landsmeerders.
• Jongeren en ouders/opvoeders worden geïnformeerd over de
ontmoetingsplaatsen.
• Jongeren die wél blijven hangen worden gesignaleerd, geïnformeerd over
de ontmoetingsplaatsen en geadviseerd om daar naartoe te gaan.
Alle Landsmeerse hangjongeren van 12-17 jaar.
• Landsmeerse jongeren maken gebruik van de ontmoetingsplaatsen om
leeftijdgenoten te ontmoeten en zijn tevreden.
• Het gevoel van onveiligheid bij Landsmeerders is verlaagd.
(Beleids)activiteit is gericht op implementatie, stabilisatie en waarborgen van…!!!
1. Prestatieafspraken worden met de ketenpartners gemaakt over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten.
2.De continuïteit van de ontmoetingsplaatsen wordt gewaarborgd (beleidsmatig
en financieel).

Effecten zijn structureel!
• Toename van het aantal jongeren dat de ontmoetingsplaatsen bezoekt.
• Toename van het aantal jongeren dat aan de activiteitenprogramma’s
deelneemt.
• Afname van het aantal jongeren dat in de openbare ruimten hangt.
• Verdere toename van gevoelens van veiligheid bij Landsmeerders.
Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, BJAA, het lokaal netwerk, het
onderwijs en de jongerenraad.
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, Regionale
Omnibusenquête, GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. het aantal
hangjongeren en -plekken, klachten, gevoel van veiligheid, etc..
De resultaten worden gemeten aan de rapporten (kwartaal, halfjaarlijks, etc.). Bij
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Procesevaluatie

achterliggende resultaten, worden de prestatie-indicatoren eventueel bijgesteld.
Zoals overeengekomen in de (subsidie)-uitvoeringsovereenkomst met de
ketenpartners.

achterliggende resultaten, worden de prestatie-indicatoren eventueel bijgesteld.
Zoals overeengekomen in de (subsidie)-uitvoeringsovereenkomst met de
ketenpartners.
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Bijlage 2 Overlast

18

Doel

Doelgroep
Resultaten in het
kader van de
zorgelijke trend
(Beleids)activiteit
jeugdbeleid en
OOV

Prestatieindicatoren

Ketenpartners
Monitoren
Productevaluatie
Procesevaluatie

Korte termijn doelen = binnen 2 jaar
• Jongeren maken gebruik van de ontmoetingsplaatsen om elkaar te
ontmoeten (zie ook hangen).
• Jongeren maken gebruik van de activiteitenprogramma’s (zie ook hangen).
• Ketenpartners besteden specifiek aandacht aan het voorkomen dan wel
verminderen van overlast door jongeren van 12-17 jaar.
• Ouders/opvoeders krijgen ondersteuning om jongeren van 12-17 jaar
zodanig te beïnvloeden dat zij geen overlast veroorzaken als zij elkaar
ontmoeten.
• Alle Landsmeerse hangjongeren van 12-17 jaar.
• Ouders/opvoeders van jongeren 12-17 jaar.

Middellange termijn doelen = binnen 4 jaar
• De publieke ruimten zijn veilig en rustig en schoon voor Landsmeerders.
• Jongeren en ouders/opvoeders worden systematisch geïnformeerd over de
ontmoetingsplaatsen.
• Jongeren die overlast veroorzaken worden gesignaleerd, geïnformeerd over
de ontmoetingsplaatsen en geadviseerd om daar naartoe te gaan.
• Jongeren die overmatige overlast veroorzaken worden toegeleid naar
kortdurende pedagogische hulp (bijvoorbeeld Hi-Five) of zorgcoördinatie.

Het aantal jongeren van 12-17 jaar dat overlast veroorzaakt (diegenen die
elkaar in openbare ruimte ontmoeten), is verminderd.
• Geluidsoverlast (bijvoorbeeld: scootergeluid) is verminderd.
• ″Rotzooi″overlast is verminderd in het bijzonder bij de basisscholen).
1. Gericht op de ontmoetingsplaatsen:
• In samenspraak met jongeren 12-17 jaar worden (bestaande)
sportactiviteiten op maat aangepast. Ook de gesubsidieerde verenigingen
wordt dit verzoek voorgelegd.
• Jongeren en ouders/opvoeders worden via bijeenkomsten geïnformeerd
over de effecten van overlast.
• Onderzoek wordt gedaan naar het afsluiten van het winkelcentrum en het
plaatsen van camera’s.
2. Prestatieafspraken worden gemaakt met de ketenpartners over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten.
Afname van klachten van overlast, in het bijzonder bij basisscholen.

Het aantal jongeren van 12-17 jaar dat overlast veroorzaakt (diegenen die
elkaar in openbare ruimte ontmoeten), neemt verder af.
• Het percentage geluidsoverlast neemt verder af.
• ″Rotzooi″overlast neemt verder af.
(Beleids)activiteit is gericht op implementatie, stabilisatie en waarborgen van…!!!
1. Prestatieafspraken worden gemaakt met de ketenpartners over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten.
2. De continuïteit van de ontmoetingsplaatsen wordt gewaarborgd (beleidsmatig
en financieel).

•

•
•
•

Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, het lokaal netwerk en de
jongerenraad.
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, Regionale
Omnibusenquête, GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. overlastklachten,
gevoel van veiligheid, etc..
De resultaten worden gemeten aan de hand van rapportages). Bij
achterliggende resultaten, worden de prestatie-indicatoren eventueel bijgesteld.
Zoals overeengekomen in de (subsidie)-uitvoeringsovereenkomst met de
ketenpartners.

Effecten zijn structureel!
• Verdere afname van klachten over overlast.
•
Toename van het aantal toegeleidde jongeren naar Hi-Five.
•
Toename van het aantal toegeleidde jongeren naar BJAA wegens overlast.
Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, BJAA, Halt-Z-W en het lokaal
netwerk en de jongerenraad.
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, Regionale
Omnibusenquête, GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. overlastklachten,
gevoel van veiligheid, etc.
De resultaten worden gemeten aan de hand van rapportages. Bij achterliggende
resultaten, worden de prestatie-indicatoren eventueel bijgesteld.
Zoals overeengekomen in de (subsidie)-uitvoeringsovereenkomst met de
ketenpartners.

Alle Landsmeerse hangjongeren van 12-17 jaar.
Ouders/opvoeders van jongeren van 12-17 jaar.
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Bijlage 3 Vandalisme
Doel

Doelgroep
Resultaten in het
kader van de
zorgelijke trend
(Beleids)activiteit
jeugdbeleid en
OOV

Prestatieindicatoren

Ketenpartners
Monitoring
Productevaluatie
Procesevaluatie

Korte termijn doelen = binnen 2 jaar
• Jongeren ontmoeten elkaar in de publieke ruimten zonder vandalisme te
plegen
• Ketenpartners besteden specifiek aandacht aan het voorkomen dan wel
verminderen van vandalisme door jongeren van 12-17 jaar.
• Ouders/opvoeders krijgen ondersteuning om jongeren van 12-17 jaar
zodanig te beïnvloeden dat zij geen vandalisme plegen.

•
•
•
•

Alle Landsmeerse hangjongeren van 12-17 jaar.
Ouders/opvoeders van jongeren 12-17 jaar.

Het aantal jongeren van 12-17 jaar dat vandalisme pleegt, is verminderd.
Vandalismekosten zijn afgenomen, in het bijzonder in de nacht van Luilak
en op de basisscholen.
• Hangen ontaardt minder in vandalisme.
1. Gericht op voorzieningen:
•
Afhankelijk van de resultaten uitbreiden van de mosquito’s
• Plaatsen van verbodsborden bij verschillende publieke ruimten waardoor
het politieteam Landsmeer beter kan handhaven.
•
Plaatsen van hoge en afsluitbare hekken bij gebouwen die regelmatig
getroffen worden door vandalisme.
2. Prestatieafspraken worden gemaakt met de ketenpartners over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten, bijvoorbeeld het verhogen van de pakkans.
• Afname van vandalisme(kosten) (zie ook vandalisme).
•
Toename van het aantal Halt Z-W afdoeningen (wegens vandalisme).
• Toename van het aantal jongeren naar Hi-Five (wegens vandalisme).

Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, het onderwijs en het lokaal
netwerk.
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, Regionale
Omnibusenquête, GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. vandalisme, etc..
De resultaten worden gemeten aan hand van rapportages. Het betreft: het
aantal jongeren bij Halt Z-W en Hi-Five, vandalismekosten, etc.. Bij
achterliggende resultaten, worden de prestatie-indicatoren eventueel bijgesteld.
Zie hangen.

Middellange termijn doelen = binnen 4 jaar
• Jongeren die vandalisme plegen worden gesignaleerd en voorgelicht over
de consequenties van vandalisme (ouders/opvoeders ook).
• Jongeren leren zich verbaal uiten in plaats van vandalisme te plegen.
• Potentiële jonge vandalen worden toegeleid naar lokaal netwerk.
• Jongeren die opgepakt worden wegens vandalisme worden toegeleid naar
Hi-Five en/of Halt Z-W.
• Alle Landsmeerse hangjongeren van 12-17 jaar.
• Ouders/opvoeders van jongeren 12-17 jaar.

•

Vandalismekosten nemen niet toe.
Het aantal jongeren dat vandalisme pleegt neemt niet toe.
• Vandalismekosten worden verhaald op de daders of hun ouders/opvoeders.
• Het gevoel van onveiligheid bij Landsmeerders is verlaagd.
(Beleids)activiteit is gericht op implementatie, stabilisatie en waarborgen van…!!!
1. Prestatieafspraken worden gemaakt met de ketenpartners over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten, bijvoorbeeld het verhogen van de pakkans.
2. De samenwerking tussen de ketenpartners en Landsmeer wordt gewaarborgd
door het afsluiten van (subsidie)-uitvoeringsovereenkomsten waarin
prestatieafspraken worden gemaakt.
•

Effecten zijn structureel!
•
Afname vandalisme(kosten).
•
Toename pakkans vandalen.
• Toename van de schadevergoedingen door de daders.
•
Verdere toename afdoeningen Halt Z-W wegens vandalisme.
•
Toename van het aantal toegeleidde jongeren naar Hi-Five wegens
vandalisme.
• Toename van het aantal toegeleidde jongeren naar BJAA.
Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, BJAA, Halt Z-W, het onderwijs en
het lokaal netwerk.
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, Regionale
Omnibusenquête, GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. vandalisme, etc.
De resultaten worden gemeten aan de hand van rapportages. Het betreft: het
aantal jongeren bij Halt Z-W en Hi-Five, vandalismekosten, etc.. Bij
achterliggende resultaten, worden de prestatie-indicatoren eventueel bijgesteld.
Zie hangen.
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Bijlage 4 Alcohol- en drugsgebruik
Doel

Doelgroep
Resultaten in
kader
van de zorgelijke
trend
Activiteiten
Jeugdbeleid en
OOV

Prestatieindicatoren

Ketenpartners

Korte termijn doelen = binnen 2 jaar
• Ketenpartners besteden aandacht aan het voorkomen dan wel verminderen
van schadelijk alcohol- en drugsgebruik door 12-17 jarige jongeren.
• Jongeren en ouders/opvoeders worden geïnformeerd over alcohol/drugs.
• Jongeren die schadelijk alcohol- en drugs gebruiken worden gesignaleerd
en voorgelicht over de consequenties hiervan. Ook de ouders/opvoeders
krijgen voorlichting en opvoedingsondersteuning.
• Alle Landsmeerse jongeren van 12-17 jaar.
• Ouders/opvoeders van jongeren 12-17 jaar.

•

Het aantal jongeren van 12-17 jaar dat op schadelijke wijze alcohol- en
drugs gebruikt, is verminderd.
• Toenemend bewustzijn bij jongeren van 12-17 jaar en hun
ouders/opvoeders over de schadelijke effecten van schadelijk alcohol- en
drugsgebruik.
1. Gericht op voorzieningen:
• Jongeren en ouders/opvoeders worden via bijeenkomsten geïnformeerd
over de effecten van schadelijk alcohol- en drugsgebruik.
•
Het alcoholverbod in het centrum blijft van kracht.
• Onderzoek wordt gedaan naar een blowverbod in het centrum.
2. Prestatieafspraken worden gemaakt met de ketenpartners over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten.
• Aantal jongeren en hun ouders/opvoeders, dat deelneemt aan
informatiebijeenkomsten over schadelijk alcohol- en drugsgebruik.
• Afname van het aantal jongeren dat schadelijk alcohol- en drugs gebruikt en
in het bijzonder het binge drinken.

Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, GGD Z-W, Halt Z-W, het lokaal
netwerk, het onderwijs, Stichting Brijder en Spirit (deze 2 laatste instellingen
worden mogelijkerwijs een nieuwe samenwerkingspartner).

Middellange termijn doelen = 4 jaar
• Potentiële jongere drinkers en drugsgebruikers worden toegeleid naar het
lokaal netwerk.
• Jongeren die opgepakt worden wegens schadelijk alcohol- en drugsgebruik
worden toegeleid naar Hi-Five.
• Jongeren die overmatig drinken en/of drugs gebruiken worden gesignaleerd
en toegeleid naar kortdurende pedagogische hulp of zorgcoördinatie.
• Alle Landsmeerse jongeren van 12-17 jaar.
• Ouders/opvoeders van jongeren 12-17 jaar.

•
•

Het aantal jongeren van 12-17 jaar dat op schadelijke wijze alcohol- en
drugs gebruikt, neemt verder af.
Toenemend bewustzijn bij jongeren van 12-17 jaar en hun ouders/opvoeders
over de schadelijke effecten van schadelijk alcohol- en drugsgebruik.

(Beleids)activiteit is gericht op implementatie, stabilisatie en waarborgen van…!!!
1. Prestatieafspraken worden gemaakt met de ketenpartners over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten, bijvoorbeeld het verhogen van de toeleiding van
jongeren die overmatig drinken en/of drugs gebruiken.
2. De samenwerking tussen de ketenpartners en Landsmeer wordt gewaarborgd
door het afsluiten van (subsidie)-uitvoeringsovereenkomsten waarin
prestatieafspraken worden gemaakt, dit geldt ook voor de nieuwe ketenpartners.
Effecten zijn structureel!
• Verdere toename van het aantal jongeren en hun ouders/opvoeders, dat
deelneemt aan informatiebijeenkomsten over schadelijk alcohol- en
drugsgebruik.
• Verdere afname van het aantal jongeren dat schadelijk alcohol- en drugs
gebruikt en in het bijzonder het binge drinken.
•
Toename van het aantal toegeleidde jongeren naar Hi-Five wegens
schadelijk alcohol- en drugsgebruik.
• Toename van potentiële jongere drinkers en drugsgebruikers naar het lokaal
netwerk.
• Toename van het aantal toegeleidde jongeren naar BJAA.
Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, BJAA, GGD Z-W, Halt-Z-W, het
lokaal netwerk, het onderwijs, Stichting Brijder, Spirit (deze 2 laatste instellingen
worden mogelijkerwijs nieuwe ketenpartners).
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Doel

Monitoren
Productevaluatie
Procesevaluatie

Korte termijn doelen = binnen 2 jaar
• Ketenpartners besteden aandacht aan het voorkomen dan wel verminderen
van schadelijk alcohol- en drugsgebruik door 12-17 jarige jongeren.
• Jongeren en ouders/opvoeders worden geïnformeerd over alcohol/drugs.
• Jongeren die schadelijk alcohol- en drugs gebruiken worden gesignaleerd
en voorgelicht over de consequenties hiervan. Ook de ouders/opvoeders
krijgen voorlichting en opvoedingsondersteuning.
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, de
gezondheidsenquête van de GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. schadelijk
alcohol- en drugsgebruik, etc.. met bijvoorbeeld de Brijder Stichting en Spirit.
Zie overige zorgelijke trends.
Zie overige zorgelijke trends.

Middellange termijn doelen = 4 jaar
• Potentiële jongere drinkers en drugsgebruikers worden toegeleid naar het
lokaal netwerk.
• Jongeren die opgepakt worden wegens schadelijk alcohol- en drugsgebruik
worden toegeleid naar Hi-Five.
• Jongeren die overmatig drinken en/of drugs gebruiken worden gesignaleerd
en toegeleid naar kortdurende pedagogische hulp of zorgcoördinatie.
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, de
gezondheidsenquête van de GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. schadelijk
alcohol- en drugsgebruik, etc.. met bijvoorbeeld de Brijder Stichting en Spirit.
Zie overige zorgelijke trends.
Zie overige zorgelijke trends.

Bijlage 5 Opvoeden en opgroeien
Doel

Doelgroep

Resultaten in
kader
van de zorgelijke
trend
Activiteiten
Jeugdbeleid en
OOV

Korte termijn doelen = 2 jaar
• Ouders/opvoeders kunnen met algemene vraagstukken aangaande het
opgroeien en opvoeden van 12-17 jarigen terecht bij de daartoe geëigende
voorzieningen en voelen zich daardoor gesteund.
• Ouders/opvoeders van jongeren van 12-17 jaar die (dreigen te) ontsporen,
krijgen gerichte ondersteuning bij de opvoeding.
• Jongeren met algemene vragen aangaande hun ontwikkeling kunnen
daarvoor terecht bij daartoe geëigende voorzieningen.
• Ouders/opvoeders van jongeren van 12-17 jaar die ondersteuning nodig
hebben bij opgroeien en opvoeden van hun kinderen doordat zij dreigen te
ontsporen.
• Jongeren 12-17 jaar die vraagstukken hebben over opgroeien.

Middellange termijn doelen = 4 jaar
•
Jongeren en hun ouders/opvoeders hebben geen moeite met het vragen en
krijgen van opvoedingsondersteuning.
•
Voorzieningen zoals het CJG zijn laagdrempelig voor jongeren en hun
ouders/opvoeders.

10% ouders/opvoeders worden bereikt met opvoedingsondersteuning.
10% van jongeren van 12-17 jaar krijgt informatie&advies over opgroeien.
10% van ontsporing wordt vroegtijdig opgespoord en worden toegeleid naar
lichtpedagogische hulp en zorgcoördinatie.
1. Gericht op voorzieningen:
• Jongeren en ouders/opvoeders worden via bijeenkomsten geïnformeerd
over de functie van een CJG’s.
• Jongeren en ouders/opvoeders worden via bijeenkomsten geïnformeerd
over de mogelijkheid van opvoedingsondersteuning.
2. Prestatieafspraken worden gemaakt met de ketenpartners over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten.

25% ouders/opvoeders wordt bereikt met opvoedingsondersteuning.
25% van jongeren van 12-17 jaar krijgt informatie&advies over opgroeien.
25% van ontsporing wordt vroegtijdig opgespoord en worden toegeleid naar
lichtpedagogische hulp en zorgcoördinatie.
(Beleids)activiteit is gericht op implementatie, stabilisatie en waarborgen van…!!!
1. Prestatieafspraken worden gemaakt met de ketenpartners over hun bijdrage
aan de beoogde resultaten, bijvoorbeeld het verhogen van de vraag naar
opvoedingsondersteuning.
2. De samenwerking tussen de ketenpartners en Landsmeer wordt gewaarborgd
door het afsluiten van (subsidie)-uitvoeringsovereenkomsten waarin
prestatieafspraken worden gemaakt, dit geldt ook voor de nieuwe ketenpartners.

•
•
•

Alle jongeren van 12-17 jaar en hun ouders/opvoeders.

•
•
•
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Prestatieindicatoren

•
•

Ketenpartners
Monitoren
Evaluatie (wat)
Evaluatie (hoe)

Aantal ouders/opvoeders dat ondersteuning vraagt bij opgroeien en
opvoeden van hun kinderen.
Aantal jongeren dat informatie en advies vraagt over opgroeien en
vraagstukken op dat gebied.

Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, GGD Z-W, Halt Z-W, het lokaal
netwerk, het onderwijs, Stichting Brijder en Spirit (deze 2 laatste instellingen
worden mogelijkerwijs een nieuwe samenwerkingspartner).
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, de
gezondheidsenquête van de GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. schadelijk
alcohol- en drugsgebruik, etc.. met bijvoorbeeld de Brijder Stichting en Spirit.
Zie overige zorgelijke trends.
Zie overige zorgelijke trends.

Effecten zijn structureel!
• Toename van het gevoel bij ouders/opvoeders dat zij er niet alleen
voorstaan als het gaat om vraagstukken over opgroeien en opvoeden van
hun kinderen van 12-17 jaar.
• Toename van het aantal ouders/opvoeders dat ondersteuning bij opgroeien
en opvoeden van hun kinderen vragen.
• Toename van toeleidingen betreffende licht pedagogische hulp&
zorgcoördinatie.
Het jongerenwerk, het politieteam Landsmeer, BJAA, GGD Z-W, Halt-Z-W, het
lokaal netwerk, het onderwijs, Stichting Brijder, Spirit (deze 2 laatste instellingen
worden mogelijkerwijs een nieuwe samenwerkingspartner).
Cijfers van het politieteam Landsmeer, het jongerenwerk, de
gezondheidsenquête van de GGD Z-W, prestatieafspraken, etc. m.b.t. schadelijk
alcohol- en drugsgebruik, etc.. met bijvoorbeeld de Brijder Stichting en Spirit.
Zie overige zorgelijke trends.
Zie overige zorgelijke trends.

Bijlage 6 Overzicht samenwerkende partners
Het onderstaande schema geeft inzicht in de samenwerkende partners en de inbedding van de 5 gemeentelijke functies
5 gemeentelijke functies → / Voorzieningen en
samenwerkende partners ↓
Stichting Welsaen; jongerenwerk
Stichting Welsaen; lokaal netwerk
Diverse (sport)verenigingen
Kunst en cultuur (vb bibliotheek, muziek- en
verenigingen)
Speelvoorzieningen
JOP’s en JOC
Primair- en voortgezet onderwijs
Leerplicht
Samenwerkingsverband Waterland;
schoolmaatschappelijkwerk en ZorgAdviesTeam
RMC
Politieteam Landsmeer
Halt Z-W en STOP-project
GGD Z-W / Evean JGZ (JGZ 0-19 jaar)

Informatie&advies

Signalering

Toeleiding

x

x
x

x (eventueel naar Netwerk)
x (eventueel naar kort. ped. hulp
of zorgcoördinatie)

Kortdurende ped. hulp

Zorgcoördinatie

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
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5 gemeentelijke functies → / Voorzieningen en
samenwerkende partners ↓
Diverse vormen van opvoedingsondersteuning
Opvoedspreekuur
BJAA
RAAK
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening;
Algemeen Maatschappelijk Werk
Spirit; Nieuwe Perspectieven
Brijder Stichting

Informatie&advies

Signalering

Toeleiding

Kortdurende ped. hulp

x

x

x
x

x

x
x

x
x

Zorgcoördinatie

x
x

x

x
x

x

NB: De jongerenraad is geen ketenpartner maar kan ook een functie hebben in de informatie&advies en signaleringsfunctie
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Bijlage 7 Overzicht instellingen, verenigingen en organisaties
Onderstaande voorzieningen hebben betrekking op de leeftijd 12-17 jaar. Namen van middelbare scholen zijn niet genoemd omdat het om
verschillende scholen in de regio Z-W, Amsterdam of omliggende gemeenten gaat.
Jeugdhulpverlening en JGZ
SMD ten behoeve van het AMW
Dr. M.L. Kingstraat 2B
1121 CP Landsmeer

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Wildenborch 9
1112 XB Diemen

GGD Z-W JGZ 5-19 jaar
Waterlandlaan 65
1441 RS Purmerend

Bureau Jeugdzorg
Waterlandlaan 51
1441 RS Purmerend

Jeugdwelzijnswerk
Interjel Landsmeer
Dorpsstraat 53
1121 BV Landsmeer

Jeugdvereniging Vrij&Blij
M.L. Kingstraat 2c
1121 CP Landsmeer

Stichting Welsaen (jongerenwerk)
Jufferstraat 4
1508 GE Zaandam

Stichting Welsaen (lokaal netwerk)
Jufferstraat 4
1508 GE Zaandam

Primair onderwijs (4-12 jaar)
obs De Stap (openbaar)
Dr. M.L. Kingstraat 2d
1121 CP Landsmeer

obs De Wagemaker (openbaar)
Poortwachterweg 1-3
1121 JX Landsmeer

obs De Fuik (openbaar)
Den Ilp 88
1127 PH Den Ilp

bbs Montessorischool (Bijzonder)
Burgemeester Postweg 88
1121 JC Landsmeer

bbs St. Augustinus (katholiek)
De Gouwe 21
1121 GC Landsmeer

bbs De Hoeksteen (PKN)
Calkoenstraat 15
1121 XA Landsmeer

Overige voorzieningen
Bureau Halt Z-W
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Samenwerkingsverband Waterland
Postbus 811
1440 AV Purmerend

Brijder Stichting
Kees Boekestraat 20
1800 AK Alkmaar

Muziekvereniging Amicitia
Zuideinde 78
1121 DG Landsmeer

Toneelver. TOP Purmerland
Purmerland 98
1451 MJ Purmerland

Vrijetijdsinstellingen; kunst en cultuur
Bibliotheek Landsmeer
Calkoenstraat 27
1121 XA Landsmeer
Sportverenigingen

Muziekvereniging De Eendracht
Den Ilp 112
11217 PK Den Ilp
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Hengelsportvereniging Landsmeer-Den Ilp
Kaaskoper 24
1121 LR Landsmeer

Badmintonvereniging Landsmeer
Varenstraat 29
1121 BD Landsmeer

Atletiek Club Waterland
Postbus 116
1120 AC Landsmeer

Basketballvereniging ProBuildLions
Roopkoper 34
1121 MB Landsmeer

Sportclub Purmerland
Purmerland 21a
1448 MD Purmerland

Handboogsportvereniging Pijlsnel
Akkerwindestraat 8
1121 BH Landsmeer

Damclub Ons Genoegen
Den Ilp 134
1127 PM Den Ilp

Gymnastiekvereniging Wilskracht
Nijenrode 41
1121 HR Landsmeer

Tennisvereniging Heb Durf
Postbus 143
1120 AC Landsmeer

Judo Club Landsmeer
Harpoenier 70
1121 MR Landsmeer

IJsclub Den Ilp
Kanaalweg 25b
1121 DR Landsmeer

Ilper Sportvereniging (jeugdgymnastiek)
Den Ilp 112a
1127 PK Den Ilp

Volleybalclub Waterland
Van Beekstraat 81 A
1121 NH Landsmeer

IJsclub Hard gaat ie
Noorderbreek 88
1121 KJ Landsmeer

Manage Twiske
Den Ilp 56a
1127 PE Den Ilp

Stichting Zwembad De Breek
Sportlaan 1
1120 AD Landsmeer

WSV De Breek
Turfsteker 18
1121 PE Landsmeer

Zwemvereniging de Breekers
Meervalweg 36
1121 JP Landsmeer

Voetbalvereniging IVV
Zuideinde 51
1121 CK Landsmeer

Ilper Sportvereniging ISV (tafeltennis)
Melkkruidstraat 6
1121 XL Landsmeer

Sporthal ICL
Zuideinde 6
1121 CL Landsmeer

Korfbalvereniging Waterland
Aalscholverstraat 44
1121 EN Landsmeer
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