Lokaal Jeugd- en Jongerenbeleid 2005-2008
Gemeente Beesel

Lokaal jeugd en jongerenbeleid 2005 – 2008 gemeente Beesel

januari 05

Inhoudsopgave
1.

Inleiding

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Evaluatie jeugd en jongerenbeleid 1997
Drie sporenbeleid
Jongerenparticipatie en communicatie
Regie jeugd en jongerenbeleid
Partners

3
3
4
5
5

2. Ontwikkelingen jeugd- en jongerenbeleid
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7

Wet op de jeugdzorg
BANS Jeugdbeleid in Balans
Wet kinderopvang
Regionale ontwikkelingen
Regionaal bestuursakkoord Jeugdzorg – Jeugdbeleid
Uitvoeringsprogramma Jeugdbeleid – Jeugdzorg (2004/ 2005)
Afstemming jeugdzorg – jeugdbeleid (onderzoek Symbiose)
Onderwijs/ GOA-beleid
Algemene ontwikkelingen
Visiedocument Brede Scholen Gemeente Beesel
Peuterspeelzaalwerk
Netwerken jeugd en jongeren
Netwerk jeugd- en jongeren
Buurtnetwerk Jeugdhulpverlening
Jeugd en cultuur

6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9

3. Speerpunten 2005 – 2008
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Speerpunt 1: Ontwikkelen van een sterk peuterspeelzaalwerk
Speerpunt 2: Netwerken rondom jeugd- en jongeren onderhouden/ versterken
Speerpunt 3: Rol Bureau Jeugdzorg binnen de gemeente uitzetten en versterken
Speerpunt 4: Creëren van voldoende voorzieningen voor de jeugd
Speerpunt 5: Behoud van een algemeen niveau van jeugd- en
jongerenvoorzieningen

10
10
11
11
12

4. Financieel hoofdstuk
4.1
4.2

‘Plaatselijk jeugdwerk’ voor de ongeorganiseerde jeugd 16 – 21 jaar
Overige budgetten voor een breed jeugd- en jongerenwerk 0 – 21 jaar

13
13

5. Evaluatie

15

6. Literatuur

16

Bijlagen:
Evaluatieformulieren jeugd- en jongerenbeleid 2005 e.v.

2

Lokaal jeugd en jongerenbeleid 2005 – 2008 gemeente Beesel

januari 05

Hoofdstuk 1 - Inleiding

1.1

Evaluatie jeugd en jongerenbeleid 1997

De raad is middels het voorstel van 19 juli 2004 geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de
destijds gestelde speerpunten. Uit deze evaluatie bleek dat nagenoeg alle gestelde speerpunten
behaald, dan wel in uitvoering waren.
Het landelijke jeugd- en jongerenbeleid is volop in beweging. Per 1 januari 2005 jaar treedt de Wet op
de Jeugdzorg in werking. Tevens gaat in januari 2005 de Wet kinderopvang van start. In het kader van
het BANS akkoord zijn reeds regionale afspraken gemaakt waarbij de gemeente Beesel aansluit bij de
regio Venlo. Dit overleg heeft geresulteerd in een Bestuursakkoord van de regio en een
uitvoeringsprogramma Jeugdzorg – Jeugdbeleid.
Ook lokaal wordt er hard aan de weg getimmerd voor de lokale jeugd- en jongeren. Zo is er in het
voorjaar 2004 een tijdelijke skatebaan gerealiseerd op het parkeerterrein van Bösdael en zijn de
ontwikkelingen rondom een jongerenruimte volop in gang. In december 2003 is een proefproject
‘inloopruimte jongeren’ van start gegaan. Ook heeft de raad in september 2003 ingestemd met een
visiedocument Brede Scholen. Er heeft in februari 2004 een onderzoek naar de partners en
overlegstructuren inzake de afstemming jeugdzorg – jeugdbeleid door onderzoeksbureau Symbiose
plaatsgevonden, waardoor de structuur rondom het jeugd- en jongerenbeleid binnen de gemeente
duidelijker zichtbaar geworden is.
Om een duidelijk beeld te schetsen en een kader te kunnen stellen voor toekomstig jeugdbeleid wordt
deze nieuwe jeugd- en jongerennota geschreven. Een nota die kort inhaakt op het verleden (evaluatie),
maar die verder kijkt dan dat. Een nota waarmee de Gemeente Beesel voor een periode van 4 jaar
nieuwe speerpunten opstelt, die gekaderd zijn op zowel landelijk als lokaal niveau. Hiermee krijgen de
momenteel veelal ad hoc ontwikkelingen een structurele plaats en kunnen op die manier verder en
beter uitgewerkt worden.
1.2

Drie sporenbeleid op het gebied van jeugd- en jongeren.

Het lokaal integraal jeugdbeleid van de gemeente Beesel omvat drie beleidssporen, te weten
1.
algemeen jeugdbeleid
2.
preventief jeugdbeleid;
3.
curatief of inhaalbeleid.
Ad 1. Algemeen jeugdbeleid
Algemeen jeugdbeleid beoogt de participatie van alle jeugdigen in de Beeselse samenleving te
bevorderen. Algemeen jeugdbeleid is voorwaardenscheppend beleid. Dat wil zeggen dat de gemeente
het initiatief neemt tot het creëren en instandhouden van (een aanbod van) algemene voorzieningen,
die toegankelijk zijn voor alle jeugdigen. Algemeen jeugdbeleid heeft geen specifieke preventie of
curatieve functies. Wel kunnen er - wanneer dat noodzakelijk blijkt -verbanden worden gelegd met die
twee beleidssporen.
Ad 2. Preventief jeugdbeleid
Preventief jeugdbeleid richt zich enerzijds op het voorkomen van achterstanden bij alle jeugdigen en
anderszins op het oplossen van reeds ontstane achterstanden of problemen van specifieke groepen
jeugdigen. Preventief jeugdbeleid kenmerkt zich door een specifieke, doelgroepgerichte, projectmatige
aanpak.
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Ad 3. Curatief of inhaalbeleid
Curatief of inhaalbeleid beoogt problemen en achterstanden van jeugdigen op te lossen die in een
(meervoudige) probleemsituatie terecht zijn gekomen, dan wel in een maatschappelijke
achterstandssituatie verkeren. Dit beleid wordt uitgevoerd met medewerking van professionele
instellingen, zoals jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en geestelijke gezondheidszorg.
Figuur 1: Schematisch weergave beleidssporen
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Jeugdparticipatie en communicatie

Binnen de context van lokaal integraal jeugdbeleid is jeugdparticipatie een doel op zich. Uitgangspunt
is dat jeugdigen meer betrokken moeten worden bij het proces van beleidsvorming. Jeugdigen moeten
de gelegenheid krijgen om mee te denken en mee te praten over beleidskwesties die hen aangaan.
Tevens moeten zij de gelegenheid krijgen om mee te werken aan het traject van uitvoering van
aspecten van het lokale jeugdbeleid. Jeugdparticipatie houdt namelijk in dat er direct en indirect
geluisterd wordt naar de opvattingen, meningen en argumenten van jeugdigen. Binnen deze gemeente
wordt er momenteel ad hoc (projectmatig) met jeugdparticipatie gewerkt, wat tot dusverre goede
resultaten heeft opgeleverd.
Er bestaat binnen de gemeente Beesel dus geen structureel overleg met de jongeren. In het verleden
hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden ten behoeve van het jeugd en jongerenwerk. De raad
heeft in 2002 en 2003 op grote schaal met de jeugd gesproken, er is vanuit de scholen in 2003 een
jeugdraad georganiseerd, hebben skategroepen en hanggroepen hun weg naar het gemeenthuis
gevonden en overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder. Ook zijn er reeds diverse
informatiebijeenkomsten over jongerenvoorzieningen georganiseerd. Overigens zijn er diverse
pogingen ondernomen om een overlegstructuur met Jeugdcentrum de Bercken te realiseren. Deze
structuur is helaas nooit van de grond gekomen.
Binnen deze gemeente wordt ten behoeve van jeugd- en jongeren gewerkt met een structuur waarbij de
‘bottem-up’ -methode wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat initiatieven vanuit de jongeren zelf
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worden aangedragen. De gemeente maakt veelal gebruik van indirecte contacten: onder andere via het
jongerenwerk, de politie (gebiedsmentor) en bijvoorbeeld de basisscholen krijgt de gemeente ook
signalen binnen wat er speelt onder de jeugd.
Tot dusverre is deze methode succesvol geweest. Zo heeft bij voorbeeld in 2003 de wethouder met een
skate-belangengroep een tijdelijke skatelokatie gerealiseerd op het parkeerterrein Bösdael en is er in
2004 (onder leiding van een groep ouders) met een groep ‘hangjongeren’ een tijdelijke hangplek op
het Hondsterrein gecreëerd. In beide gevallen kwamen de initiatieven vanuit de jongeren zelf en heeft
de gemeente voornamelijk gefaciliteerd en ondersteund. Deze lijn willen we binnen het jeugd- en
jongerenbeleid blijven volgen.

1.4

Regie jeugd en jongerenbeleid

De gemeente is eerst- en eindverantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid, de beleidsvorming en de
beleidsbepaling. Vanuit haar verantwoordelijkheid ter zake voert de gemeente de regie (of coördinatie)
over het proces van beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid. Ook andere (lokale)
maatschappelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van (delen van) het lokaal
integraal jeugdbeleid. De gemeente dient hierover de regievoering te hebben. Mede op basis van
signalen uit de praktijk wordt visie en beleid ontwikkeld, wordt afstemming en samenwerking tussen
oud en nieuw beleid en tussen afzonderlijke instelling gerealiseerd en schept de gemeente
voorwaarden en faciliteiten.
1.5

Partners jeugd en jongerenbeleid

Voor de gemeente Beesel zijn veel actoren belangrijk binnen het jeugd- en jongerenbeleid. Partners
waarmee periodiek overleg wordt gevoerd zijn:
• Wel.kom: De gemeente heeft een aantal uren jongerenwerk ingekocht bij stichting Wel.kom.
Deze jongenwerker bemoeit zich met name met de ongeorganiseerde jongeren.
• Politie: Vanuit de politie is er een gebiedsmentor aangesteld voor de Gemeente Beesel.
• BOA: De gemeenteraad heeft in 2003 een Buitengewoon Opsporingsambtenaar
(BOA) aangetrokken die zich mede op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid beweegt.
Verder zijn er natuurlijk diverse (regionale) instellingen en organisaties actief, waaronder;
basisscholen, voortgezet onderwijs, peuterspeelzalen, JGZ Groen Kruis, GGD, Algemeen
Maatschappelijk Werk, schoolartsen, Sociaal Cultureel Werk, Bureau Jeugdzorg, de GOAcoördinator, BCO en de Thuiszorg.
Met deze partners vindt indien nodig op incidentele basis overleg plaats.
Tabel 1; Uitsplitsing actoren jeugd- en jongerenbeleid
Algemeen jeugdbeleid

Preventief jeugdbeleid

Curatief jeugdbeleid

Gericht op basisvoorwaarden
scheppen en deelname van
jeugd in deze gemeenschap

Gericht op preventieve
maatregelen en voorkomen van
achterstanden

Gericht op oplossen van
bestaande problemen en
achterstanden

Peuterspeelzaalwerk
Kinderdagopvang
Openbare speelvoorzieningen
Basisscholen
Verenigingsleven
Cultuur
Sport

Gemeentelijk Onderwijs
Achterstandenplan (GOA)
Netwerk jeugd- en jongeren
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
GGD
Bureau Jeugdzorg
Jongerenwerk

Politie
Bureau Halt
Bureau Jeugdzorg
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Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen in het jeugd en jongerenbeleid

Hoofdstuk 2 Algemene landelijke ontwikkelingen
2.1

Wet op de jeugdzorg

De nieuwe Wet op de Jeugdzorg wordt met ingang van 1 januari 2005 ingevoerd. Het doel van deze
nieuwe wet is om een omslag te maken van een versnipperd, aanbodgestuurd stelsel, naar een flexibel,
samenhangend en vraaggestuurd stelsel. Eén van de kernthema’s van deze wet is de afstemming tussen
de lokale voorzieningen en Bureau Jeugdzorg. In het belang van de cliënt moeten de geïndiceerde zorg
en voorliggende voorzieningen, waaronder in elk geval het onderwijs, intensiever gaan samenwerken.
Daarbij staan preventie en vroegtijdige signalering van problemen centraal.
De nieuwe wet vraagt ook een andere rol van de gemeenten. Deze dienen de instroom in de
gespecialiseerde jeugdzorg te beperken door te investeren in goede basisvoorzieningen voor alle
jeugdigen. Het gaat daarbij om de preventieve jeugdgezondheidszorg, voor- en vroegschoolse
educatie, gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, het algemeen maatschappelijk werk, het
peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang, opvoedingsondersteuning, het jongerenwerk, HALT,
leerplicht, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie en zorgstructuren. De Provincie, gemeenten en
de instellingen maken afspraken over de jeugdzorg in het wettelijk voorgeschreven Op
Overeenstemming gericht Overleg (OOGO).
2.2

Jeugdbeleid in Balans

In 1999 ondertekenden het kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten(VNG) het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) 1999-2002. Het BANS is
erop gericht dat Rijk, provincies en gemeenten samen afspraken maken om maatschappelijke
problemen op te lossen die hen gezamenlijk raken.
In het BANS is jeugdbeleid een belangrijk thema. Afgesproken is om een gezamenlijke visie op het
jeugdbeleid op te stellen, dat richting geeft aan het beleid van de overheden. In dit akkoord,
Jeugdbeleid in Ba(la)ns, zijn afspraken gemaakt tussen de drie bestuurslagen om met behoud van
eigen bevoegdheden te bevorderen dat de beleidsmaatregelen van deze bestuurslagen onderling op
elkaar aansluiten. De overkoepelende doelstelling is om alle jeugdigen optimale ontwikkelingskansen
te bieden en eventuele problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Afgezien van de eigen
verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten, is het voor de jeugdigen van belang dat door
overheden gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een goede samenwerking en afstemming tussen lokaal
jeugdbeleid en jeugdzorg.
Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over het creëren van netwerken rondom onderwijs die
zorgdragen voor een goede doorgeleiding naar Bureaus Jeugdzorg, vroegtijdige signalering door
buurtnetwerken in relatie tot opvoedingsondersteuning, maatregelen ter voorkoming en opvang van
schoolverlaters, nazorg aan kinderen uit justitiële inrichtingen, ondersteuning bij het vinden van
opleiding en werk, et cetera.
Het is niet voldoende dat de jeugd(zorg)voorzieningen van de provincie en de gemeenten
samenwerken: de continuïteit van deze samenwerking en aansluiting dient gewaarborgd te worden
door bestuurlijke afspraken tussen de overheden over de inzet van ondersteuning en middelen. Deze
inzet tot beleidsafstemming via bestuurlijke afspraken in Jeugdbeleid in Ba(la)ns is tevens opgenomen
in de wet op de jeugdzorg. Hierin wordt verwezen naar te maken afspraken in een jaarlijks bestuurlijk
overleg tussen provincies en gemeenten over de inzet van beide partijen voor het bevorderen van de
aansluiting van het lokale jeugdbeleid met de jeugdzorg, om de continuïteit van de
afstemmingsmaatregelen te waarborgen. Een en ander heeft geleid tot een regionaal bestuursakkoord,
dat in paragraaf 2.4.1 verder uitgewerkt wordt.
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Wet kinderopvang (Wk)

De Wk zal op 1 januari 2005 in werking treden. Doel van de Wk is om het ouders makkelijker te
maken zorg en werk te combineren. Het wetsvoorstel heeft twee belangrijke uitgangspunten.
1. Ten eerste dat de kosten van de kinderopvang door ouders, werkgevers en overheid samen
worden gedragen. De inkomensafhankelijke tegemoetkoming aan ouders vindt plaats via de
Belastingdienst. Hierdoor hebben de ouders zelf zeggenschap over de keus voor een
kindercentrum. De verwachting is dat hierdoor meer marktwerking ontstaat en de kwaliteit
verbetert.
2. Ten tweede regelt de Wk de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop. In plaats van
lokale kwaliteitseisen zal er sprake zijn van eenduidige landelijke kwaliteitseisen.
Gemeentelijke taken per 1 januari 2005;
De gemeente dient vanaf 1 januari 2005 de volgende taken uit te voeren:
- uitvoering van het subsidieproces (verwerken aanvraag, toetsing, uitbetaling en
subsidievaststelling) voor de gemeentelijke Wk bijdrage aan ouders
- het inrichten en bijhouden van een openbaar register voor gemeentelijke kinderopvanglocaties
- het inrichten van toezicht en handhaving kwaliteit conform de nieuwe uniforme richtlijnen.
De raad is reeds middels een uitgebreid voorstel in het najaar van 2004 geïnformeerd over de
(invoering van) de Wet kinderopvang. Derhalve wordt in deze nota niet verder ingegaan op dit item.
Hoofdstuk 2 Regionale/ lokale ontwikkelingen
2.4.1

Regionaal bestuursakkoord Jeugdbeleid-Jeugdzorg

De gemeenten Venlo, Arcen en Velden, Maasbree, Helden, Kessel, Meijel en Beesel en de provincie
Limburg hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid om te voorkomen dat
kinderen en jongeren in hun ontwikkeling kunnen worden bedreigd. Op grond van de wettelijke
verplichting uit de toekomstige Wet op de jeugdzorg zijn de partijen in september 2003 overeen
gekomen dat:
- er gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de aanvullende inzet van de preventieve
functies van Bureau Jeugdzorg
- er afspraken worden gemaakt over de inzet van de lokale, algemene voorzieningen voor
jeugdigen en het onderwijs bij het vroegtijdig signaleren van problemen.
Hiertoe stellen de partijen zich ten doel dat dit Bestuursakkoord moet bijdragen aan:
- een kwalitatieve versterking van de signalering van de eerste problematiek door de algemene
voorzieningen voor jeugdigen en het onderwijs
- het realiseren van een sluitende keten van jeugd(zorg)aanbod waarbij kinderen, jongeren en
hun ouders centraal staan.
Om dit te realiseren vindt 4-maal per jaar een ambtelijk voorbereidend afstemmingsoverleg plaats (het
zogenaamde Op Overeenstemming Gericht Overleg of te wel OOGO) en 2-maal per jaar een
bestuurlijk afstemmingsoverleg. Het Bestuursakkoord heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. In het
ambtelijke OOGO-overleg zitten de ambtenaren jeugd- en jongerenbeleid om de tafel om regionale
afstemming te bereiken inzake het jeugd- en jongerenbeleid. In het bestuurlijk overleg zitten de
wethouders van de bovengenoemde gemeenten om de tafel om regionale afspraken ten aanzien van het
werkveld te maken. Ten behoeve van het bestuursakkoord is een uitvoeringsprogramma opgesteld, dat
hieronder nader wordt toegelicht.
2.4.2

Uitvoeringsprogramma Jeugdbeleid - Jeugdzorg (2004/2005)

Het bijbehorende uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van mei 2004 tot en met april 2005 en
geldt voor de regio Venlo. In het actieprogramma worden concrete punten aangehaald ter verbetering
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van de genoemde doelen. Het thema van het uitvoeringsprogramma voor de Gemeente Beesel is het
versterken van de lokale jeugd- en jongerennetwerken van 0 tot 21 jaar. Zo heeft de Provincie een
onderzoek laten uitvoeren door Stichting Symbiose om te komen tot een inventarisatie van het lokale
aanbod jeugdvoorzieningen en de bestaande overlegstructuren. Dit rapport wordt hieronder nader
beschreven.
2.4.3

Afstemming jeugdzorg – jeugdbeleid (onderzoek Symbiose)

Vanuit het OOGO-overleg heeft er in februari 2004 een onderzoek naar de afstemming jeugdzorg –
jeugdbeleid tussen de betrokken partners en overlegstructuren plaatsgevonden. Dit onderzoek diende
de structuur rondom het jeugd- en jongerenbeleid binnen de gemeente duidelijk inzichtelijk te maken.
Het rapport maakte duidelijk dat het aanbod in Beesel - op de meldcodes kindermishandeling en de
scholing hierin en de kortdurende begeleiding voor jongeren na - voldoet aan de minimumeisen van
het functionele model dat gehanteerd wordt in het onderzoek (zie bijlage onderzoek Symbiose). In de
Brede School (MFC De Meander) zijn voldoende vaardigheden en expertisen voor signalering van
opvoedingsproblemen. Er is opvoedingsondersteuning in de vorm van themabijeenkomsten voor
ouders in samenwerking met RIAGG. Boven de minimum eisen kan de Gemeente Beesel het concept
en netwerk Brede School De Meander en Home Start meerekenen.
Aanbevelingen vanuit het rapport van Symbiose
De belangrijkste partners binnen het jeugd- en jongerenveld zouden het aanbodoverzicht gezamenlijk
kunnen bespreken om te bekijken of er hiaten binnen het aanbod zijn en waar eventuele overlappingen
kunnen worden voorkomen. Vanuit Symbiose wordt aanbevolen om te kijken of het primaire
opbouwproces voor een goede afstemming tussen de partners van de jeugdzorg bruikbaar is voor de
huidige netwerken. Eveneens wordt aanbevolen om de aanwezige netwerken periodiek te evalueren:
hangen de partners nog dezelfde visie aan, heeft men nog dezelfde doelstellingen, zitten de juiste
partners aan tafel, worden de gewenste resultaten bereikt. Deze aanbevelingen zullen hun terugslag
vinden in de nieuw te formuleren actiepunten.
2.5

Onderwijs/ GOA-beleid

2.5.1 Algemene ontwikkelingen
Ook dit beleidsterrein is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Gemeenten dienen ook hier de regie te
voeren en te zorgen voor een sluitende aanpak. Ze dienen in overleg met schoolbesturen beleid te
voeren om onderwijsachterstanden en schooluitval te voorkomen. In het Gemeentelijk Onderwijs
Achterstandenbeleid (GOA) is bijzondere aandacht voor taalontwikkeling en het voorkomen van
voortijdig schoolverlaten. Op dit punt ontstaan er dwarsverbanden met de Leerplichtwet en de Wet op
de Regionale Meld- en Coördinatiecentra (RMC). Op grond van deze wetten moeten gemeenten in
regionaal verband samenwerken om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te bestrijden. Hiermee
dient het aantal jongeren dat zonder geldige startkwalificatie de arbeidsmarkt betreedt, drastisch
beperkt te worden. Om deze doelstellingen te realiseren, is intensieve samenwerking tussen
gemeenten, onderwijsinstellingen en hulpverlenende instanties noodzakelijk.
2.5.2

Visiedocument Brede Scholen Gemeente Beesel

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de Brede School Bösdael heeft de gemeenteraad op 15
september 2003 een visiedocument Brede Scholen Reuver vastgesteld, waarin wordt gesteld dat elke
basisschool in deze gemeente ontwikkeld wordt als (smalle) Brede School. Dit betekent dat er aan elke
basisschool een peuterspeelzaal wordt gekoppeld. Hiermee wordt de doorgaande leerlijn 0-12 jarigen
gewaarborgd. De stichting Agora/ Akkoord neemt de organisatorische aspecten op zich.
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Peuterspeelzaalwerk

Per 1 januari 2004 is het peuterspeelzaalwerk overgenomen van Stichting Peuterspeelzalen door
Stichting Agora/ Akkoord. Door de overname wordt het peuterspeelzaalwerk gewaarborgd. Er dienen
echter nog verdere (lange termijn) afspraken gemaakt te worden met de beide stichtingen. De raad
heeft in 2003 aangegeven 4 peuterspeelzalen te willen realiseren met een maximale groepsgrootte van
20 kinderen. Medio 2004 verschijnt er een modelconvenant van de VNG, die mogelijk gebruikt kan
worden voor deze afspraken. Professionalisering en vormgeving van de kwaliteit van het
peuterspeelzaalwerk vindt plaats vanuit de Gemeentelijke Onderwijs Achterstands-middelen. De
basisscholen hebben reeds uitgesproken een substantieel deel van deze middelen in te willen zetten
binnen de peuterspeelzalen. Er verschijnt een aparte notitie over dit onderwerp.

2.6

(Lokale) Netwerken jeugd- en jongeren

2.6.1

Netwerk jeugd- en jongeren (12 – 21 jaar)

Vanaf juli 2003 bestaat er een netwerk jeugd- en jongeren binnen deze gemeente. Deelnemers aan dit
periodiek overleg zijn de politie, de jongerenwerker, de BOA en de ambtenaar jeugd- en
jongerenbeleid. Doel van dit netwerk is om duidelijke, korte lijnen te creëren tussen de diverse
instanties om gezamenlijk ontwikkelingen binnen het lokale jeugd- en jongerenveld te bespreken. De
taak van het overleg is om bij problemen/ ontwikkelingen te signaleren, hierop te reageren en initiëren
vanuit de genoemde instanties. Tevens kan op deze manier een goed algemeen beeld verkregen en
behouden worden van de lokale Beeselse jeugd. De besproken zaken worden in een verslag vastgelegd
en hier vloeien actiepunten uit voort.
2.6.2

Buurtnetwerk Jeugdhulpverlening (4 – 12 jaar)

Binnen Multi Functioneel Centrum (MFC) de Meander bestaat een buurtnetwerk Jeugdhulpverlening.
Dit netwerk is een kleinschalig gestructureerde vorm van samenwerking tussen personen die met
kinderen van 0-12 jaar en hun ouders werken. Deelnemers aan dit netwerk zijn medewerkers van de
zogenaamde vindplaatsen en eerstelijnsvoorzieningen, waaronder basisscholen, peuterspeelzalen,
groene Kruis, Algemeen Maatschappelijk Werk, schoolartsen, Bureau Jeugdzorg en andere
instellingen die betrokken zijn bij de leefwereld van de 0-12 jarigen.
Het netwerk stelt zich onder andere tot doel;
- problemen te signaleren en deze vervolgens te bespreken in onderling overleg;
- samenhangende lichte hulp en/of ondersteunende activiteiten uit te voeren;
- preventieve activiteiten aan te bieden
De coördinatie van dit netwerk is in handen van een medewerker van Stichting Wel.kom.
2.7 Jeugd en cultuur
Deze gemeente levert ook een bijdrage aan de culturele ontwikkeling van haar jeugd. De gemeente
subsidieert stichting Eskacé. Deze stichting organiseert vanaf schooljaar 1996 - 97 jaarlijks het
programma Kunsteducatie (voorheen Kunstconfrontatie). Iedere leerling zal in de onder- en
bovenbouw minstens twee presentaties worden aangeboden uit de zes verschillende kunstdisciplines
(dans, muziek, beeldend, audiovisueel, toneel en literair). Dit betekent dus dat elke leerling gedurende
zijn/haar schoolloopbaan minstens twaalf keer wordt geconfronteerd met de verschillende
kunstvormen.
Ook organiseert stichting Eskacé elk najaar kunstworkshops voor kinderen, waarbij kinderen onder
leiding van een professioneel kunstenaar zelf kunstvoorwerpen kunnen maken. Deze workshops
dragen ook bij aan de culturele ontwikkeling van jeugdigen.
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Hoofdstuk 3 Speerpunten 2005 - 2008

Een nota jeugd- en jongerenbeleid is natuurlijk geen doel op zich, maar een middel. Een middel om
een goed en effectief beleid neer te zetten waarbinnen ontwikkelingen en activiteiten een plaats krijgen
en op een goede, verantwoorde manier uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor zijn in overleg met
diverse betrokken instanties concrete actiepunten geformuleerd die periodiek geëvalueerd worden en
waar nodig bijgesteld. Hieronder worden 5 speerpunten benoemd.
Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangegeven gaan we uit van een drie sporenbeleid ten aanzien van jeugden jongeren. Om een goed en compleet jongerenwerk uit te zetten dienen alle drie de componenten,
algemeen, preventief en curatief jeugdbeleid aan bod te komen. In de onderstaande speerpunten zal per
speerpunt concreet aangegeven worden welk beleidsspoor bij welk speerpunt behoort.
Speerpunten
1) Ontwikkelen van sterk peuterspeelzaalwerk
2) Netwerken rondom jeugd- en jongeren onderhouden en versterken
3) Rol Bureau Jeugdzorg binnen gemeente uitzetten en versterken
4) Creëren van voldoende voorzieningen voor jeugd- en jongeren
5) Behoud van een algemeen niveau van jeugd- en jongerenvoorzieningen
3.1

Speerpunt 1 – Ontwikkelen van een sterk peuterspeelzaalwerk

Doel
In het kader van algemeen en preventief jeugdbeleid is het uitermate belangrijk kwalitatief goed
peuterspeelzaalwerk binnen de gemeente te hebben. Het peuterspeelzaalwerk is in handen van
stichting Agora/ Akkoord. De overname heeft ervoor gezorgd dat het peuterspeelzaalwerk
gecontinueerd wordt binnen deze gemeente. Er is nog geen formeel convenant afgesloten tussen de
gemeente en de stichting. Gewacht wordt op een modelconvenant peuterspeelzaalwerk dat in het
najaar gepresenteerd gaat worden door de vakgroep MO (landelijke belangenorganisatie voor
peuterspeelzaalwerk). Op basis hiervan worden nadere afspraken gemaakt met de stichting alsmede
afspraken gemaakt over de vorm van het peuterspeelzaalwerk.
Concrete actiepunten
- afsluiten raamconvenant/ budgetovereenkomst peuterspeelzaalwerk;
- behoud 4 peuterspeelzalen;
- maximale groepsgrootte 20 kinderen per groep;
- waarborging goede aansluiting/ overdracht met het primaire onderwijs.
Betrokkenen;
Kartrekker:
Middelen:
3.2

gemeente, stichting Agora/ Akkoord, peuterspeelzaalwerk
gemeente Beesel, stichting Agora/ Akkoord
regulier budget peuterspeelzaalwerk/ GOA-gelden

Speerpunt 2- Netwerken rondom jeugd- en jongeren onderhouden/ versterken

Doel
Netwerken rondom jeugd en jongeren hebben een preventieve functie binnen dit beleidsterrein. Het
rapport van Symbiose heeft aangegeven dat er diverse netwerken op het gebied van jeugd- en jongeren
binnen deze gemeente actief zijn. Van belang is dat de huidige netwerken blijven bestaan en daar waar
mogelijk uitgebreid. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden van koppelingen en indien
mogelijk informatie-uitwisseling tussen verschillende netwerken.
Concrete actiepunten
- instandhouden van de huidige netwerken;
- koppeling realiseren van netwerken met Bureau Jeugdzorg.

10

Lokaal jeugd en jongerenbeleid 2005 – 2008 gemeente Beesel

Betrokkenen:

Kartrekker:
Middelen:

3.3
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gemeente, politie, jongerenwerk, Groene Kruis, peuterspeelzaalwerk, basisscholen,
Wel.kom, kinderdagverblijf, jeugdgezondheidszorg, jeugdarts van de GGD, Bureau
Jeugdzorg.
gemeente Beesel
uit reguliere budgetten

Speerpunt 3 -Rol Bureau Jeugdzorg binnen gemeente uitzetten en versterken

Doel
Bureau Jeugdzorg is een belangrijke actor binnen het preventieve en curatieve jeugd- en
jongerenbeleid. Op grond van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg heeft de gemeente de taak om algemene
voorzieningen en het onderwijs met consultatie en deskundigheidsbevordering te ondersteunen en
versterken. Provincie en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden
om het versterken van de algemene voorzieningen vorm te geven. Dit vindt plaats in het OOGO
overleg dat voorgezeten wordt door regiogemeente Venlo. Om dit goed en gestructureerd vorm te
geven heeft het eerder genoemde onderzoek van Symbiose (zie pag. 7) plaatsgevonden. Momenteel
worden de functies van het algemeen maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg goed in kaart
gebracht. Middels het uitvoeringsprogramma wordt ervoor gezorgd dat de extra inzet van Bureau
Jeugdzorg op de goed plek terecht komt.
Concrete actiepunten
- de Provincie en de gemeente maken in het bestuurlijke OOGO afspraken over de inzet van de
functies consultatie en deskundigheidsbevordering van BJZ;
- opstellen van een uitvoeringsprogramma waarbij inzichtelijk wordt waar binnen deze
gemeente lacunes zijn of ontstaan ten aanzien de rol van BJZ en hoe de diverse opgroeiopvoedfuncties binnen het jeugd- en jongerenbeleid en deze lacunes (regionaal) opgevuld
kunnen worden;
- de mogelijkheden van het realiseren van een jongereninformatiepunt (JIP) bekijken.
Betrokkenen:
Kartrekker;
Middelen:

3.4

gemeente, jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, provincie, regiogemeenten.
gemeente Beesel, gemeente Venlo als regio-gemeente en de provincie
budgetten van de Provincie

Speerpunt 4 - Creëren van voldoende voorzieningen voor jeugd- en jongeren

Doel
Jongeren hebben ruimte nodig voor zichzelf. Hiervoor dienen binnen dit beleidskader algemene
voorzieningen gerealiseerd te worden. De laatste jaren blijkt het ‘hangen op straat’ en skaten een
populaire vrijetijdsbesteding te zijn. Een vrijetijdsbesteding die bij weggebruikers en omwonenden
veelal overlast en stress veroorzaakt. Inmiddels zijn goede afspraken gemaakt met jongerenwerk en
politie om de jeugdproblematiek te beheersen. De gemeente heeft enerzijds met name een rol in de
regie van het verminderen van overlast en anderzijds door voldoende faciliteiten te creëren waardoor
het voor de handhavende instanties mogelijk wordt jeugd(overlast) te verplaatsen. De komende jaren
dient bekeken te worden waar de gemeente georganiseerde hangplekken gaat creëren. De gemeente is
bezig om de JOP van terrein Bösdael naar een centrale plek binnen de gemeente te verplaatsen.
Het project ‘inloopruimte jongeren’ loopt momenteel in De Schakel. Tot dusverre zonder problemen
en met groot succes. Echter; de ruimte kent haar beperkingen. De ruimte is vrij hoogdrempelig. De
ruimte kan niet aangepast worden om er een echte jongerenruimte van te maken. Dit komt doordat er
geen buitenlocatie of trapveld in de buurt is en het is één centrale ruimte waarbij de jongerenwerker
zeer beperkt wordt in de mogelijkheden tot individuele begeleiding van jongeren.
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Door structureel aandacht voor jongerenoverlast te hebben, te coördineren en te houden, kan de
gemeente in haar preventieve rol ervoor zorgen dat (toekomstige) problemen voorkomen kunnen
worden. Dit speerpunt gaat specifiek in op de procesmatige kant van het overlast verminderen.
Met name in de zomermaanden staan grote groepen jongeren buiten op straat te recreëren. Het
zogenaamde ‘hangen’ in grote groepen neemt een structurele vorm aan. Het hangen zorgt voor
ongewenste effecten zoals gevoelens van onveiligheid bij de omwonenden, geluidsoverlast, rotzooi en
vernielingen. Het doel is om te komen tot een vermindering van deze overlast en het realiseren van een
concrete, structurele aanpak van dit verschijnsel.
Concrete actiepunten;
- realiseren van een skatebaan;
- realiseren van vermindering van overlast en het realiseren van ten minste één georganiseerde
hangplek op een centrale plek in deze gemeente;
- realiseren van een jongerenruimte;
- het verminderen van overlast voor omwonenden van hangplekken;
- goede afspraken maken en vastleggen met jongerenwerk en politie en eventuele overige
betrokkenen;
- structureel overleg met de betrokken instanties;
- het actief bestrijden van alle vormen van (het toenemende) rechts-extremisme onder jongeren.
Betrokkenen;
Kartrekker;
Middelen;

3.5

gemeente, politie, jongerenwerk, jongeren, ouders, omwonenden, woningstichting,
BOA
gemeente Beesel
reguliere inzet vanuit de begroting

Speerpunt 5 - Behoud van een algemeen niveau van jeugd- en jongerenvoorzieningen

Doel
Algemeen jeugdbeleid betekent dat niet alleen aandacht wordt besteedt aan overlastbestrijding, maar
dat in de gemeente een totaal pakket van voorzieningen in stand wordt gehouden. Voor een gezond en
bloeiend (jeugd)verenigingsleven is het van wezenlijk belang dat er een gedegen voorzieningenniveau
bestaat van sportverenigingen, cultuur- dans en zangverenigingen, onderwijs, bibliotheekwerk,
peuterspeelzaalwerk, voldoende speelgelegenheden, jeugdverenigingen zoals scouting en Jong
Nederland, enzovoort, enzovoort. Een opsomming van deze voorzieningen wordt gegeven in het
volgende hoofdstuk. Dit zijn primaire voorzieningen die ertoe bijdragen dat jeugd zich in allerlei mate
fysiek en mentaal goed kan ontwikkelen.
Concrete actiepunt
- minimaal behoud van het huidige voorzieningenniveau ten aanzien van jeugdigen;
- nieuwe initiatieven ten aanzien van algemeen jeugdbeleid stimuleren.
Betrokkenen:

Kartrekker:
Middelen:

Gemeente, sportverenigingen, culturele verenigingen, scholen, bibliotheekwerk,
peuterspeelzaalwerk, GOA-coördinator, jeugdverenigingen, muziekonderwijs,
buurtverenigingen, etc.
Gemeente Beesel
begroting 2005 en volgende
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Hoofdstuk 4 Financieel hoofdstuk

Binnen het jeugd- en jongerenbeleid kan er qua financiën een onderscheid gemaakt worden tussen
enerzijds financiële stromen voor de ongeorganiseerde jeugd en anderzijds algemene, brede financiële
stromen voor algemene jeugd- en jongerenvoorzieningen. Voor de duidelijkheid worden beide
stromen in beeld gebracht. Hierdoor wordt duidelijk inzichtelijk gemaakt wat deze gemeente allemaal
doet voor haar jeugd- en jongeren

4.1 ‘Plaatselijk jeugdwerk’ voor de ongeorganiseerde jeugd 16 – 21 jaar
Deze post is tweeledig:
1) voor 2005 en volgende jaren is er structureel een bedrag van € 5.000 beschikbaar voor
inloopactiviteiten/ budget jongerenwerk
2) Tevens is er een bedrag van € 20.061 beschikbaar (overgeheveld van 2004) voor exploitatie
inloopruimte, aanschaf ruimte jongerenwerk en/of extra uren jongerenwerk (opzetten
vrijwilligerskader e.d.).
De raad heeft in januari 2004 een bedrag van € 10.000 toegezegd voor extra uren jongerenwerk. Dit
bedrag is verwerkt in de overeenkomst met Wel.kom. Hierdoor kunnen 18 uur jongerenwerk in stand
gehouden, ondanks de bezuiniging op het budget van Wel.kom.
Momenteel wordt er door de komst van de inloopruimte een bedrag van ongeveer € 11.500 uitgegeven
aan het plaatselijke jeugdwerk. Gelet op het feit dat er voor 2005 een bedrag is overgeheveld voor het
jongerenwerk, is er feitelijk geen sprake van overschrijding van het budget. Dit dient echter nader
onderbouwd te worden. Gelet op het budget in de huidige begroting wordt de post met ongeveer
€ 6.500 overschreden. Dit schept verwachtingen op langere termijn. Het overschot van 2004 wordt
overgeheveld voor 2005 en volgende jaren. Met de huidige inloop is een basis gecreëerd die op
termijn moet leiden tot eventueel een eigen jongerenruimte met een vrijwilligerskader.
Indien er zaken geregeld dienen te worden die niet binnen de huidige geldstromen vallen, zullen
afzonderlijk voorstellen naar het college gaan om incidenteel financiën te vragen.
4.2 Overige budgetten voor breed jeugd en jongerenwerk 0- 21 jaar
De gelden die besteed worden aan de ongeorganiseerde jeugd staan momenteel het meest in de
belangstelling. Deze groep is namelijk het meest duidelijk aanwezig in het straatbeeld en bepalen
veelal het ‘gezicht’ van de jeugd. Echter, in de gemeente begroting staan meerdere posten genoemd
die raakvlakken hebben met het lokale jeugd- en jongerenbeleid; zo blijkt dat deze gemeente
behoorlijk investeert in haar jeugd. Een totaalbedrag van boven de € 500.000 wordt jaarlijks
uitgegeven aan organisaties, instellingen en clubs waardoor de jeugdigen kunnen sporten, lezen,
opgevangen worden, kunnen leren en hun vrijetijd kunnen doorbrengen. Hieronder wordt een kort
overzicht aangeboden.
Budget/ post
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenplan

Openbaar bibliotheekwerk

Peuterspeelzaalwerk

Inhoudelijke uitleg budget
Het verbeteren van de leerprestaties en
schoolloopbanen van kinderen en jongeren in
achterstandssituaties
Het bevorderen van een openbare, laagdrempelige
voorziening die zich richt op informatie, cultuur
en educatie voor jong en oud
Peuterspeelzaalwerk biedt aan 2 – 4 jarigen een
opvangmogelijkheid, waarbij aan de kinderen
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Kunst- en cultuurbudget (Eskacé)

Jeugdgezondheidszorg Zorggroep NoordLimburg

Skatebaan

Subsidies jeugdwerk
Speelgelegenheden jeugd
Productenaanbod GGD (jeugd)

Sportorganisaties

Muziekonderwijs
St. Jeugdactie Beesel

Buurtverenigingen
Subsidie Wel.kom
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zoveel mogelijk ontplooiingskansen worden
geboden
Vanuit het budget kunst- en cultuur wordt een
aanzienlijk deel door stichting Eskacé besteedt
aan Kunsteducatie waarbij schoolgaande jeugd
diverse disciplines van kunst en cultuur
voorgeschoteld krijgen
Dit budget wordt doorgesluisd naar de zorggroep
Noord Limburg die preventieve functies verricht
in de gezondheidszorg van 0- 4 jarigen op basis
van een door de gemeente goedgekeurd
bestedingsplan
Het realiseren van een skatevoorziening in het
kader van veiligheid, beweging en
overlastvermindering
De gemeente subsidieert Jong Nederland, de
scouting en de Speel-o-theek
Het creëren en instandhouden van
speelvoorzieningen voor de jeugd
Dit gemeente koopt preventieve producten in bij
de GGD ten behoeve van de gezondheidszorg van
4 - 19 jarigen
Het aanbieden van binnensport – en
buitensportaccommodaties, het ondersteunen van
sportverenigingen en het stimuleren van sporten
bij de doelgroep jeugd.
Jeugdigen de mogelijkheid bieden om via
verenigingsverband muziekonderwijs te volgen
Diverse leuke en verantwoorde activiteiten
organiseren voor de kinderen van de basisschool
te Beesel.
Nationale straatspeeldagen door
buurtverenigingen
Bij stichting Wel.kom wordt een aantal uren
jongerenwerk ingekocht. De jongerenwerker
begeleidt de ongeorganiseerde jeugd middels een
inloopavond en straathoekwerk.

Conclusie
De ongeorganiseerde jeugd staat momenteel volop in de belangstelling. Het milieu lijkt zich te
verharden en er dient adequaat en snel gereageerd te worden op deze ontwikkelingen. Hierdoor lijkt
het algemeen jeugdbeleid op de achtergrond te geraken. Hiervoor dient de gemeente behoedzaam te
zijn. Een algemene en brede basis zoals boven geschetst is een essentiële voorwaarde om problemen
met jeugd in grote mate te voorkomen. Het is de taak van de gemeente om voor beide
aandachtsgebieden voldoende aandacht te hebben. Van de ene kant dient er snel en daadkrachtig
opgetreden te worden tegen vormen van ongeorganiseerd ‘hangen’, van de andere kant dient het
huidige voorzieningen niveau minimaal behouden te blijven en waar nodig versterkt.
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Hoofdstuk 5 Evaluatie jeugd- en jongerenwerk
Zoals reeds eerder in de notitie “Evaluatie jeugd- en jongerenbeleid” is aangegeven, is het van belang
om het college en de raad periodiek te informeren over de stand van zaken van het jeugd- en
jongerenwerk.
Om de raad structureel op de hoogte te houden zal er jaarlijks een korte evaluatie verschijnen, waarin
elk van de genoemde speerpunten beschreven wordt en welke stappen er ondernomen zijn om dat
speerpunt te behalen. Indien een speerpunt behaald is en derhalve van de lijst verwijderd zou kunnen
worden, wordt dat aan de raad voorgelegd. Zij besluiten of een speerpunt voldoende uitgewerkt/
behaald is. Er kan vanuit de raad en het college een nieuw(e) speerpunt(en) worden benoemd.
De evaluatie wordt kort en bondig aan de raad aangeleverd in schemavorm. Als bijlage is een
voorbeeld van een evaluatieformulier bijgevoegd. De raad ontvangt de eerste evaluatie voor het einde
van 2005 (4e kwartaal) en vervolgens ieder jaar omstreeks deze tijd. De rapportages van andere
instanties, waaronder Wel.kom zullen integraal worden opgenomen in deze evaluatie.

15

Lokaal jeugd en jongerenbeleid 2005 – 2008 gemeente Beesel

januari 05

Literatuurpagina
-

-

Notitie verduidelijking gemeentelijke taken. Op het terrein van opvoed-, opgroei- en
gezinsondersteuning geschakeld aan de Jeugdzorg. Juni 2003; Werkgroep Gemeentelijke
Taken.
Jeugd- en jongerenwerk in Nederland. Huidige stand van zaken vanuit gemeentelijk
perspectief. Mei 2003; Vereniging der Nederlandse Gemeenten.
Groeinota. Jong zijn in Helden. Lokaal integraal jeugdbeleid van de gemeente Helden. 17
februari 2001; Sittard.
Startnotitie Jeugdbeleid Gemeente Echt – Susteren. Maart 2004; gemeente Echt –Susteren.
Nota jeugdbeleid “Jeugd Dichtbij” 2003; gemeente Steenbergen
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenplan 2002 – 2006. September 2002; Gemeente Beesel
Beleidskader samenhangend jeugdbeleid Gemeente Beesel. Mei 1997; Gemeente Beesel
Visiedocument Brede Scholen Gemeente Beesel. September 2003; Gemeente Beesel.
Offerte peuterspeelzaalwerk Gemeente Beesel. Juli 2003; stichting AgorA/ Stichting Akkoord
Een appeltje te schillen! Lokaal gezondheidsbeleid 2004 – 2007. Juli 2004; Gemeente Beesel

16

Lokaal jeugd en jongerenbeleid 2005 – 2008 gemeente Beesel

januari 05

Bijlage 1: Evaluatieformulier jeugd- en jongerenbeleid 2005 e.v.

Speerpunt 1: ontwikkeling van een sterk peuterspeelzaalwerk
Actiepunten

Voortgang

Actiepunt afgerond

1) Afsluiten
convenant
peuterspeelzaalwerk
2) Goede aansluiting
PSZ en Basisschool
3) Behoud 4
peuterspeelzalen

Speerpunt afgerond?
Ja/ nee, en waarom wel/
niet…………………………………………………………………………………

Speerpunt 2 : netwerken rondom jeugd- en jongeren onderhouden/ versterken
Actiepunten

Voortgang

Actiepunt afgerond

1) Instandhouden
Buurtnetwerk
2) Instandhouden
Netwerk Jeugd &
Jongeren
3) Koppeling BJZ
met netwerken
realiseren

Speerpunt afgerond?
Ja/ nee, en waarom wel/
niet…………………………………………………………………………………

Speerpunt 3 : de rol van Bureau Jeugdzorg binnen deze gemeente uitzetten en versterken
Actiepunten

Voortgang

Actiepunt afgerond

1) Bestuurlijke
afspraken maken
binnen het OOGO
2) Uitvoeringsprogramma
uitvoeren en
uitwerken
3) Deelname BJZ in
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netwerk Jeugd &
Jongeren
4) Aansluiting BJZ
bij het jongerenwerk
5) Realiseren JIP

Speerpunt afgerond?
Ja/ nee, en waarom wel/
niet…………………………………………………………………………………

Speerpunt 4 : creëren randvoorzieningen voor de jeugd
Actiepunten

Voortgang

Actiepunt afgerond

1) JOP
2) Jongerenruimte
3) Skatebaan
4) Verminderen van
overlast
5) Werkafspraken
maken met politie en
jongerenwerk
6) Actief bestrijden
van vormen van
rechts-extremisme

Speerpunt afgerond?
Ja/ nee, en waarom wel/
niet…………………………………………………………………………………

Speerpunt 5 : Behoud van een algemeen niveau van jeugd- en jongerenvoorzieningen
Actiepunten
1) Behoud van
huidig
voorzieningenniveau
2) Stimuleren
initiatieven ten
aanzien van
algemeen
jeugdbeleid

Voortgang

Actiepunt afgerond

Speerpunt afgerond?
Ja/ nee, en waarom wel/
niet…………………………………………………………………………………
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Bijlage 2: tabel voorlopige planning uitwerken actiepunten nota jeugd- en jongerenbeleid
2005 - 2008

Speerpunten

Actiepunten

Tijdspad

Speerpunt 1

1) Afsluiten convenant peuterspeelzaalwerk
2) Goede aansluiting PSZ en Basisschool
3) Behoud 4 peuterspeelzalen

2e kwartaal 2005
2005 – 2006

doorlopend

Speerpunt 2

1) Instandhouden Buurtnetwerk
2) Instandhouden Netwerk Jeugd & Jongeren
3) Koppeling BJZ met netwerken realiseren

doorlopend
doorlopend
2005 – 2006

Speerpunt 3

1) Bestuurlijke afspraken maken binnen het OOGO
2) Uitvoeringsprogramma uitvoeren en uitwerken
3) Deelname BJZ in netwerk Jeugd & Jongeren
4) Aansluiting BJZ bij het jongerenwerk
5) Realiseren JIP

Doorlopend
doorlopend
1e helft 2005
1e helft 2005
2005

Speerpunt 4

1) verplaatsen JOP
2) haalbaarheidsonderzoek jongerenruimte
3) Skatebaan
4) Verminderen van overlast
5) Werkafspraken maken met politie en jongerenwerk
6) Actief bestrijden van vormen van rechtsextremisme

2005
2005
2005
Doorlopend
1e helft 2005
Doorlopend

Speerpunt 5

1) Behoud van huidig voorzieningenniveau
2) Stimuleren initiatieven ten aanzien van algemeen
jeugdbeleid

doorlopend
1e kwartaal 2005
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