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1. Inleiding
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het algemene jeugdbeleid en de preventieve
voorzieningen voor de jongeren die uit de boot dreigen te vallen.
De gemeente heeft er een aantal wettelijke taken bij gekregen na invoering van de wet op
jeugdzorg (per 1 januari 2005) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (invoering per 1
januari 2007). De wettelijke taken hebben betrekking op preventieve taken, die nog verder
ontwikkeld moeten worden. De rijksoverheid heeft door middel van “Operatie Jong”
vastgesteld welke zaken op het brede terrein van jeugdbeleid aangepakt moeten worden.
Operatie Jong is opgezet door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Financiën, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu en Sociale Zaken.
Doelen van de ”Operatie Jong” zijn:
- meer samenhang in het jeugdbeleid tot stand brengen
- knelpunten opsporen en aanpakken
- betere onderlinge samenwerking creëren.
Hoewel het vaak nog om adviezen gaat is het duidelijk dat de adviezen van operatie Jong in
rijksbeleid omgezet gaan worden. Om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen zal het
jeugdbeleid bijgesteld moeten worden. In de uitwerking van deze notitie wordt met de
wettelijke en beleidsveranderingen op landelijk niveau rekening gehouden.
We willen niet uit het oog verliezen dat het met verreweg de meeste kinderen en jongeren
goed gaat. Maar voor het gedeelte van de jongeren waarover wij ons zorgen moeten maken
zijn preventieve voorzieningen noodzakelijk. Daardoor wordt het mogelijk bedreigingen in
hun ontwikkeling zoveel mogelijk weg te nemen. Het gaat om een grote doelgroep, in
Castricum zijn er 8952 kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 0-19 jaar.
Voor deze groep is in de gemeente Castricum een breed aanbod aan jeugdvoorzieningen
zoals onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, een goede sport infrastructuur en diverse
vrijetijdsvoorzieningen; van brede school tot jongerencentrum. Daarnaast besteedt de
gemeente Castricum structureel aandacht aan de gezondheid van zijn jeugd in elke
leeftijdsfase, via de school, via de jeugdgezondheidszorg en via de gemeente zelf (bijv.
sportbeleid).
Deze voorzieningen bieden aanknopingspunten en mogelijkheden voor het uitwerken van
het preventieve jeugdbeleid.
Lokale aanleiding
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 juni 2004 om aanpassing van het
jeugdbeleid gevraagd. Dat is gebeurd naar aanleiding van een CDA motie, waarin gevraagd
werd het jeugdbeleid voor de onderscheiden groepen jeugd en jongeren te ontwikkelen. De
raad sprak zich daarbij uit om bij dat te ontwikkelen beleid nadrukkelijk de vraagkant
(behoefte) van de jeugd en jongeren te betrekken.
Er waren in 2004 echter meer aanleidingen om te starten met het herformuleren van het
jeugdbeleid:
Het oude beleid gold voor de gemeente Castricum van voor de fusie.
Na de fusie van de “CAL-gemeenten” in 2002 is het beleid van de voormalige
gemeenten deels voortgezet en deels is het beleid van de oude gemeente Castricum
gaan gelden voor de nieuwe gemeente Castricum. Bij de opstelling van een deel van
het oude beleid waren Akersloot en Limmen niet betrokken, waardoor het beleid voor
deze dorpskernen minder van toepassing is. Het oude beleid is op een aantal punten
achterhaald of voor een deel nog niet uitgevoerd. Heroverwegen en aanvullen van
bedoeld beleid is noodzakelijk.
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Daarnaast zijn de taken, uitgevoerd door de verschillende deelnemers in het
jeugdbeleid, aan een behoorlijke verandering onderhevig.
De landelijke politiek heeft van het jeugdbeleid een prioriteit voor gemeenten
gemaakt.
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2. De wettelijke en beleidsmatige kaders van
het jeugdbeleid
Wettelijke kaders:
WMO
Het kabinet heeft besloten de verantwoordelijkheid van gemeenten voor het realiseren van
de functies, zoals in dit hoofdstuk beschreven worden, vast te leggen in de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarin onder andere de Welzijnswet op zal gaan.
De Wet op de jeugdzorg
De gemeente heeft taken op gebied van opvoed-, opgroei - en gezinsondersteuning in de
preventieve sfeer. De Wet op de jeugdzorg vraagt van gemeenten dat zij dit lokale
hulpaanbod in onderlinge samenhang aanbieden en afstemmen met de provinciale
jeugdzorg. Hieronder worden de vijf functies beschreven, die het lokale jeugdbeleid in relatie
tot de jeugdzorg minimaal moet kunnen vervullen. Daarnaast wordt de onderlinge
samenhang tussen deze functies en de manier waarop ze voor burgers toegankelijk worden
gemaakt, beschreven.
1. Informatie en advies
Bij deze functie gaat het zowel om ongevraagde informatie over opvoeden en
opgroeien (voorlichting), als om het beantwoorden van specifieke vragen van ouders
en jeugdigen. Voor zowel ouders als jeugdigen is een groot assortiment algemene
opvoedingsvoorlichting beschikbaar, bijvoorbeeld via de media, openbare
bibliotheken en het internet. De rol van de gemeente blijft in principe beperkt tot het
opsporen en wegwerken van lacunes in het algemene voorlichtingsaanbod.
Informatiepunten, maar ook groepsvoorlichting en oudercursussen kunnen in dit
verband een rol vervullen.
2. Signalering
Hierbij gaat het om het vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en
opvoeders, ook als de betrokkenen die problemen zelf wellicht (nog) niet goed
onderkennen. Hierbij is ook aandacht voor (beginnende) delinquentie op zijn plaats.
Beroepskrachten van algemene voorzieningen, vooral die in de
jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, komen in hun dagelijks werk tal van
probleemsignalen tegen. De rol van de gemeente is er voor te zorgen dat de
betrokken instellingen in staat zijn tot signaleren en daartoe overgaan.
3. Toeleiding naar het hulpaanbod
Nadat een vraag of probleem is gesignaleerd, hetzij door een jeugdige of ouder, hetzij
door anderen, moet zo snel mogelijk hulp worden geboden. Dit vereist in de eerste
plaats dat het ondersteunings- en zorgaanbod inzichtelijk is, zowel voor hulpvragers
als voor beroepskrachten. Een onmisbaar hulpmiddel hierbij is een „sociale kaart‟. Dat
is een overzicht van alle beschikbare vormen opvoed- en opgroeihulp, inclusief die
van bureau jeugdzorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk. Medewerkers van
lokale voorzieningen moeten globaal kunnen inschatten welke problematiek aan de
orde is en welke hulp daarbij past. Vaak hebben zij behoefte hierover met andere
beroepskrachten te overleggen, bijvoorbeeld in een zorgadviesteam in het onderwijs.
Bureau jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg kunnen in dit verband een
consultatierol vervullen. Tot slot is het van groot belang goede afspraken te maken
over verwijzing van ouders en jeugdigen, zowel naar lokale vormen van opvoed- en
opgroeiondersteuning als - bij ernstige problemen - naar bureau jeugdzorg en het
advies- en meldpunt kindermishandeling. De rol van de gemeente is er voor te
zorgen dat instellingen in staat zijn tot snelle en adequate verwijzing naar het
hulpaanbod, maar ook om voor een sociale kaart te zorgen.
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4. Licht pedagogische hulp
Dit betreft kortdurende advisering en lichte hulpverlening op momenten dat de
opvoeding dreigt te stagneren. Pedagogische hulp bestaat in veel verschillende
vormen. Voor ouders wordt gedacht aan pedagogische spreekuren in bijvoorbeeld
een opvoedsteunpunt. Belangrijk is dat alle ouders daar bekend mee zijn en er
terecht kunnen, ongeacht de leeftijd van hun kind(eren). Ook het algemeen
maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijke werk kunnen pedagogische
hulp aanbieden. Nauwe samenwerking met bureau jeugdzorg kan zo nodig zorgen
voor een versnelde en „warme‟ overdracht van cliënten naar de jeugdzorg. Dit komt
de effectiviteit en slagvaardigheid van de hulpverlening ten goede. De rol van de
gemeente is zorg te dragen dat deze voorziening, afhankelijk van het ambitieniveau,
beschikbaar is.
5. Coördinatie van zorg op lokaal niveau
Hierbij gaat het om hulp aan gezinnen met meervoudige problematiek, die geen
greep hebben op de eigen situatie. Deze gezinnen hebben te maken met diverse
instanties en hulpverleners. Bijvoorbeeld in verband met schuldsanering, huisvesting,
verslaving en problemen op school. Vaak hebben de betrokken gezinnen
weerstanden tegen professionele hulpverlening. Het is de rol van de gemeente ervoor
te zorgen dat lokale instellingen afspraken maken over het bij elkaar brengen van
afzonderlijke probleemsignalen van/over het gezin en het onderling afstemmen van
de hulpverlening. Een aantal gemeenten experimenteert met een centraal meld- en
coördinatiepunt of staat op het punt tot invoering ervan. Als het een gezin betreft met
een indicatie voor jeugdzorg, gaat bureau jeugdzorg na wie de coördinatie het beste
op zich kan nemen. Belangrijk is dat degene die coördineert, het vertrouwen van het
gezin heeft.
Samenhang tussen de 5 functies
De gemeente heeft een regierol bij het aanbrengen van samenhang tussen de vijf genoemde
functies. Verschillende gemeenten werken met netwerken die signalerende en
coördinerende functies vervullen. Het meest effectief zijn netwerken rondom vindplaatsen
van (potentiële) problemen: consultatiebureaus, scholen en buurten. Daarnaast is het
mogelijk voor opvoed- en opgroeiondersteuning aan te haken bij multifunctionele voorzieningen, zoals een Centrum voor jeugd en gezin. De gemeentelijke regierol houdt in dat de
gemeente de betrokken voorzieningen bijeenbrengt met het doel een samenhangend
systeem van opvoed- en opgroeiondersteuning te realiseren. Dit systeem moet zijn
afgestemd op de lokale situatie en het jeugdzorgaanbod. De regierol beperkt zich niet tot
voorzieningen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, maar bestrijkt ook
voorzieningen waar de gemeente geen directe zeggenschap over heeft, zoals scholen,
politie, huisartsen en de strafrechtketen. Om goed te kunnen regisseren, moet de gemeente
een helder beeld hebben van de capaciteiten en (financiële) mogelijkheden van alle
betrokken voorzieningen. Op basis daarvan kunnen de instellingen afspreken wie welke
bijdragen levert. Hiervoor zal een “sociale kaart” worden opgesteld, waarin de mogelijkheden
van de instellingen beschreven worden.
Dit leidt tot de volgende conclusies:
Op dit moment ontbreekt voor een deel de samenhang in de plaatselijke
voorzieningen als het over de taken in het kader van de preventie gaat. Afspraken
tussen de ketenpartners daarover zijn noodzakelijk. Wat zij als hulpverleners doen
zal in een centraal kinddossier terecht moeten komen.
Daarnaast is de informatievoorziening over opvoeden binnen de gemeente
onvoldoende geregeld. Ook ontbreekt het aan de mogelijkheid tot verdergaande
opvoedondersteuning.
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Binnen de jeugdketen wordt nog onvoldoende gesignaleerd en weten niet alle
professionals in het veld waar ze met hun signalen terecht kunnen.
Beleidsmatige kaders:
Operatie Jong
In de inleiding is op hoofdlijnen aangegeven waar de operatie Jong voor staat. De operatie
geeft 25 aanbevelingen over de toekomstige inrichting van het jeugdbeleid op uitvoerend
niveau en bestuurlijke niveau. De aanbevelingen die op de lokale situatie betrekking hebben
worden zoveel mogelijk in het jeugdbeleid van Castricum geïncorporeerd.
De voor het jeugdbeleid van de gemeente Castricum belangrijkste aanbevelingen zijn:
1. Kind staat centraal.
2. Efficiënt en effectief beleid, gestreefd wordt naar:
Bundeling van taken.
Instrumenten afgestemd op resultaatsturing ( Het gaat om nieuwe
instrumenten, waarmee getoetst wordt of een product effectief bijdraagt aan
de gehele keten van diensten aan de kinderen en hun ouders.)
Horizontalisering van verantwoording. (Dit houdt in dat professionals en
uitvoerende diensten in het publieke domein zich veel meer moeten
gaan richten op burgers en op elkaar dan op de overheid.)
Optimale besteding van financiële middelen.
3. Overheidstaken moeten worden geordend op basis van de levensloop van het kind.
Opvang, educatie en werk
Opvoeding en bescherming
Gezondheidszorg
Veiligheid
Vrije tijd
4. Gemeenten krijgen de opdracht om het stelsel van voorzieningen en instellingen
zodanig te organiseren dat de taken gebundeld aan het kind en ouders worden
aangeboden.
5. Bundel de taken op het gebied van opvang, educatie en vrije tijd in brede scholen.
6. Bundel de taken op het gebied van opvoeding, preventieve gezondheidszorg en
bescherming in eerstelijns centrum.
7. Een sluitende signaleringsketen en afstemming van zorg moeten worden
gerealiseerd en gecoördineerd door het Centrum van jeugd en gezin.
8. Het elektronische kinddossier dient te worden gebruikt.
9. Het Centrum voor jeugd en gezin is verantwoordelijk voor de toeleiding c.q. de
geïntegreerde indicatiestelling en de „‟warme‟‟ (persoonlijke) overdracht naar de
gespecialiseerde zorg.
10. De gemeente is verantwoordelijk voor de algehele regie van het jeugdbeleid.

De genoemde tekortkomingen in de wettelijke functies en de aanbevelingen van de Operatie
Jong zijn de basis voor visie en uitgangspunten van het gemeentelijke jeugdbeleid 20072010. Een concrete vertaling naar verbetering en aanpak zal plaatsvinden in de
uitvoeringsprogramma‟s voor de jaren 2007-2010.
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3. Visie op het lokale jeugdbeleid
Het nieuwe jeugdbeleid moet er voor zorgen dat de jeugd zich zo optimaal mogelijk kan
ontwikkelen en dat wanneer er belemmeringen in optreden, daar binnen de wettelijke
preventieve taken adequate antwoorden op gegeven worden. Mocht dat antwoord binnen de
gemeentelijke taken uitblijven of zijn de interventies in preventieve zin niet toereikend, dan
wordt er voor gezorgd dat de jongere en/of ouders naar de juiste zorg worden toegeleid.
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en evenwichtig opgroeien, zodat zij als
mondige, sociale en zelfredzame burgers in het leven staan en een bijdrage aan de (lokale)
samenleving zullen leveren.
Op basis van de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen tot twintig jaar
streeft de gemeente naar een jeugdbeleid dat iedere jongere zoveel mogelijk kansen biedt
om zich in een voor hem of haar aantrekkelijke leefomgeving te ontwikkelen als volwaardig
en zelfbewust lid van de gemeenschap. Het jeugdbeleid richt zich ook op socialisatie van de
jeugdigen waarvan het de bedoeling is dat jeugdigen niet alleen in staat zijn om hun eigen
belangen na te streven, maar zich ook kunnen inleven in algemene belangen en daarnaar
ook leren handelen.
Zo hebben zij een optimale kans om maatschappelijk goed te functioneren en wordt het
risico op afglijden naar een marginale positie kleiner.
Uitgangspunten en doelen
De gemeente is voor wat betreft de realisering van de ambities sterk afhankelijk van andere
partijen. Ouders hebben hun opvoedverantwoordelijkheid die zij, als zij werk, studie en
zorgtaken combineren, vaak delen met anderen. Andere partijen zoals het onderwijs, de
opvang, het welzijnswerk, de jeugdzorg, de politie en justitie vervullen belangrijke taken en
rollen. Regiefunctie is een lastige opgave, desondanks heeft de gemeente vooral als taak om
alle wettelijke mogelijkheden te benutten voor de lokale situatie. In het lokale jeugdbeleid
zullen wij in belangrijke mate de “Aanbevelingen Sturingsadvies Operatie Jong” volgen.
De volgende uitgangspunten en doelen worden in acht genomen bij invulling van het beleid:
Inhoudelijk uitgangspunten en doelen:
Het jeugdbeleid is uitnodigend en zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.
Het jeugdbeleid wordt gericht op jongeren tot 20 jaar.
Het jeugdbeleid is vraaggericht en er wordt gewerkt vanuit de eigen
verantwoordelijkheid.
De behoeften van de kinderen en jongeren staan centraal.
Prioriteit ligt vooral bij de jongste kinderen, omdat interventies bij de jongste kinderen
het meest effectief zijn.
Iedere jongere verdient dezelfde kansen.
De noodzakelijke hulp is laagdrempelig en goed bereikbaar. Het streven is er op
gericht om de hulp achter één loket te krijgen.
Vroegtijdige signalering door alle betrokken instanties moet verder “afglijden”
voorkomen.
Uitgangspunten mbt rollen en verantwoordelijkheden:
Ouders blijven primair verantwoordelijk voor de opvoeding.
Bij het te ontwikkelen jeugdbeleid wordt rekening gehouden met een ketenaanpak.
De gemeente vervult de regierol.
De gemeente is verantwoordelijk voor de algemene basisvoorzieningen, zoals
peuterspeelzalen, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, sport, cultuur, vrije tijd
voorzieningen.
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Daarnaast heeft de gemeente de taak om vroegtijdig risicogedrag te signaleren, om
zo te voorkomen dat jongeren in de problemen komen.
Voorzieningen en instellingen dienen bereid te zijn tot samenwerking en waar nodig
deel uit te maken van ketens. Dit kan alleen als vanuit een duidelijk gezamenlijk doel
wordt gewerkt en heel duidelijk wordt geformuleerd welke resultaten aan deze doelen
worden gekoppeld. De tijd dat voorzieningen los van elkaar tegemoet konden komen
aan de vragen en problemen die bij de jeugd en hun ouders spelen, ligt achter ons.
Daarvoor zijn de problemen vaak te complex en bestrijken meerdere domeinen
(thuis, school, werk, openbare ruimte, vrije tijd etc.)
Daar waar regionale samenwerking tot een beter voorzieningenniveau leidt wordt
regionale samenwerking nagestreefd.
Elke ketenpartner zal in staat zijn tot signaleren, tot het geven van enige
pedagogische hulp en verwijzing naar de juiste zorg.
Procesmatige uitgangspunten en doelen:
Er is goede en regelmatige communicatie naar instellingen, jongeren en ouders.
De invulling van het jeugdbeleid zal praktijkgericht zijn door middel van
uitvoeringsprogramma‟s om concrete resultaten tot stand te brengen onder
gebruikmaking van het SMART-principe.
Bij de interne gemeentelijke sturing zal gelet worden op integraliteit,
voortgangsbewaking en toetsing van resultaten.
Bij sturing van externe partners door de gemeente zal de aandacht vooral gericht
worden op het scherp formuleren van doelstellingen en het behalen van resultaten.
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4. Het proces tot nu toe
Netwerken en stuurgroep
Om tot nieuw jeugdbeleid te komen heeft het College in mei 2003 besloten tot het instellen
van twee netwerken (netwerk 12 min en netwerk 12 plus) en een stuurgroep.
De werkwijze van de netwerken berust op het plan van aanpak dat door het college is
vastgesteld in januari 2005. Het plan van aanpak voorzag ook in een startbijeenkomst, die in
februari 2005 in het gemeentehuis gehouden is. De startbijeenkomst ging over de
herontwikkeling van het jeugdbeleid. Op die bijeenkomst waren, naast de collegeleden en
raadsleden, veel organisaties aanwezig die op verschillende wijze met jeugd te maken
hebben. Op die avond is een toelichting gegeven op de startnotitie jeugdbeleid en werd
uitgelegd op welke wijze het nieuwe jeugdbeleid tot stand zou komen.
De startnotitie is voor de netwerken jeugdbeleid geschreven en diende als uitgangspunt voor
het advies dat de netwerken op moesten stellen.
De samenstelling van de netwerken was als volgt:
In het netwerk 12 min waren vertegenwoordigd: de kinderopvang, het basisonderwijs, de
jeugdgezondheidsinstellingen de politie.
Aan het netwerk 12 plus namen deel: de leerplichtambtenaar, de politie, het jeugd- en
jongerenwerk, bureau halt, algemeen maatschappelijk werk en bureau jeugdzorg.
Door middel van een vijftal discussiebijeenkomsten kwamen de netwerken tot een advies
over het nieuwe jeugdbeleid. Dit advies is aan de stuurgroep voorgelegd.
De stuurgroep is samengesteld uit bestuurders/leidinggevenden van die organisaties die in
de netwerken zitting hadden. De stuurgroep heeft het advies van de netwerken beoordeeld
en bijgesteld. In februari 2006 is het advies van de stuurgroep aangeboden aan het College.
De jeugd is begin 2005 door middel van een enquête gevraagd over bepaalde onderwerpen
zijn mening te geven. Deze informatie is in het advies van de stuurgroep opgenomen.
Het advies van de stuurgroep is als onderlegger gebruikt voor het voorliggende jeugdbeleid
2007-2010. De stuurgroep zal ook in de toekomst betrokken blijven bij het adviseren over de
uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid.
Coalitieakkoord 2006-2010, Voorjaarsnota 2006 en gemeentebegroting 2007
Over de uitwerking van het jeugdbeleid zijn richtinggevende uitspraken gedaan in het
collatieakkoord 2006, de voorjaarsnota 2006 en de gemeentebegroting 2007.
In het coalitieakkoord zijn in hoofdstuk VI “Een sociale en aantrekkelijke gemeente”
uitgangspunten opgenomen die zijn opgenomen in de paragraaf “Uitgangspunten en doelen”
van dit document.
In de voorjaarsnota 2006 staat het volgende over jeugdbeleid beschreven: Het jeugdbeleid dat ook andere beleidsvelden raakt - zal samen met de gemeenteraad worden ontwikkeld.
Het advies van de stuurgroep jeugdbeleid en de netwerken jeugdbeleid worden daarbij
betrokken.
In de gemeentebegroting 2007 worden de uitgangspunten van de andere twee hiervoor
genoemde documenten herhaald en verder uitgewerkt. De bedoelde uitgangspunten en
richtinggevende uitspraken zijn in deze kadernotitie opgenomen.
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5. De aanpak
De uitvoeringsprogramma’s
De uitwerking van het jeugdbeleid krijgt gestalte door zeven uitvoeringsprogramma‟s. De
uitvoeringsprogramma‟s zijn ingedeeld naar thema‟s, zoals die ook in operatie Jong zijn
gehanteerd. Uitzondering daarop is het thema participatie, dat de gemeente zelf als
programma heeft toegevoegd.
De eerder genoemde uitgangspunten en doelen zijn leidraad bij het uitvoeren van zeven
uitvoeringsprogramma‟s:
1. Opvoeding en bescherming
2. Opvang, educatie
3. Vrije tijd
4. Werk
5. Veiligheid
6. Preventieve Gezondheidszorg
7. Participatie
De indeling van uitvoeringsprogramma‟s is eenduidig en kent de volgende onderdelen:
De aanleiding van het programma.
Hoe is de huidige situatie.
Wat is de gewenste situatie. (Welk resultaat wordt nagestreefd)
Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand. (Wie zijn daarbij
betrokken en welke werkwijze wordt gehanteerd).
Op welk moment worden de veranderingen gerealiseerd.
Financiën: Wat zijn de financiële kaders. Hoe hoog zijn de kosten bij het behalen van
de doelstellingen. Wat zijn de financieringsbronnen en zijn die kostendekkend.
Over de voortgang van de uitvoeringsprogramma‟s wordt jaarlijks gerapporteerd. Dit gebeurt
in het eerste kwartaal. De voortgangsrapportage wordt gebruikt om verantwoording af te
leggen, bij te sturen of accenten te verleggen. De rapportage wordt tevens gebruikt om input
te leveren voor de Voorjaarsnota en de begroting.
Communicatie en interactie
Voor de communicatie zullen de volgende documenten/methode als leidraad worden
gehanteerd:
1. Het gemeentelijke communicatieplan.
2. De gemeentelijke handreiking interactieve beleidsvorming.
3. De stakeholders methode
Dat betekent voor de te onderscheiden groepen belanghebbenden de hieronder aangegeven
benadering:
Betrokkenheid jeugd:
- Vooraf aan de vaststelling van de kadernotitie lokaal jeugdbeleid:
De jeugd is na de voorlopige vaststelling van de kadernotitie door het college van
burgemeester en wethouders gevraagd om de gemeente over de kadernotitie te adviseren.
Hiervoor zijn bijeenkomsten gehouden in de drie jeugdsociëteiten.
- Na vaststelling van de kadernotitie lokaal jeugdbeleid door de gemeenteraad:
De jeugd wordt, d.m.v. panels betrokken bij de uitwerking van de diverse
uitvoeringsprogramma‟s.
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Voor de uitwerking van de uitvoeringsprogramma‟s zal per uitvoeringsprogramma moeten
worden vastgesteld voor welk niveau van interactie gekozen wordt. Het gaat dan om
adviseren of coproduceren als bedoeld in de handreiking interactief beleidsvorming.
Betrokkenheid stuurgroep en netwerken
Het is de bedoeling dat structureel van de aanwezige deskundigheid (uit de netwerken en
stuurgroep) gebruik gemaakt gaat worden.
Voor de vaststelling van de kadernotitie lokaal jeugdbeleid is het niveau van de interactie
voor de stuurgroep en de netwerken die van advies geweest zoals bedoeld in de handreiking
interactief beleidsvorming.
Voor de uitwerking van de uitvoeringsprogramma‟s zal per uitvoeringsprogramma moeten
worden vastgesteld voor welk niveau van interactie gekozen wordt. Het gaat dan om
adviseren of coproduceren als bedoeld in de handreiking interactief beleidsvorming.
Betrokkenheid ouders en instellingen
Voor zover ouders en instellingen al niet vertegenwoordigd zijn in de netwerken en
stuurgroep zal bij de uitwerking van de uitvoeringsprogramma‟s gebruik worden gemaakt van
de aanwezig deskundigheid en ervaring. Per uitvoeringsprogramma zal worden vastgesteld
voor welk niveau van interactie gekozen wordt. Het gaat dan om adviseren of coproduceren
als bedoeld in de handreiking interactief beleidsvorming.
Overige communicatie
Voor de overige belanghebbenden en belangstellenden vindt de communicatie als volgt
plaats:
Nieuwsbrieven (twee maal per jaar en indien noodzakelijk meer) aan alle betrokken
partijen.
Redactionele artikelen in de huis aan huis bezorgde kranten.
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Deel II
Uitvoeringsprogramma’s
lokaal jeugdbeleid
gemeente Castricum
2007 t/m 2010
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Overzicht van de uit te voeren aanpassingen/veranderingen in het jeugdbeleid voor de
periode 2007-2010
Uitvoeringsprogramma
1. Opvoeding
en bescherming

Onderwerp

idem

1. Pilot buurtnetwerk , mogelijk
gevolgd door invoering van
buurtnetwerken

idem
2. Opvang en
Educatie
idem

1.3 Begeleidingstrajecten
multiprobleemgezinnen
2.1 Beleidsnotitie
peuterspeelzaalwerk
2.2 Invoering Zorgadviesteams

idem

2.3 Beleidsnotitie brede school

idem
3. Vrije Tijd

2.4 Uitbreiding leerplichtfunctie
3.1 BOS-impuls

idem

3.2 Jeugd en jongerenwerk:
Doelgroepenbeleid, eenheid
van beleid, ambulant
jongerenwerk, onderzoek naar
noodzakelijke omvang
jongerenwerk,
productafspraken, toename
vrijwilligerswerk
mogelijkheden/onmogelijkheden
1 ruimte in Discovery
3.3 Invoering
speelruimtebeleidsplan
3.4 Ontmoetingslocaties
hanggroep jongeren inrichten
4.1 Verdere ontwikkeling van
het jeugdloket tot sluitende
aanpak is gerealiseerd.
4.2 Invulling diplomakaart
VMBO eindexamenkandidaten
5.1 Blauwdruk aanpak
hanggroep jongeren

idem
idem
4. Werk
idem
5. Veiligheid

1.1 Realiseren Centrum voor
Jeugd en gezin

Externe
betrokkenen
Jeugdgezondheidsinstellingen,
Bureau Jeugdzorg (BJZ),
Algemeen Maatschappelijk
Werk (AMW) , zorgloket
WMO
Basisscholen, Kinderopvang,
Jeugdgezondheidszorg JGZ,
BJZ, politie, AMW, Stichting
Welzijn Castricum (SWC)
BJZ, GGD
Peuterspeelzalen
Scholen,
BJZ, (JGZ)
Samenwerkingsverbanden
Basis en Voortgezet Onderwijs
(BO en VO)
JGZ, BJZ, kinderopvang,
peuterspeelzalen,
sportorganisaties,
kunstzinnige vorming
Nvt.
scholen, SWC,
sportverenigingen,
sportservice bureau NH
Forte kinderopvang
Bestuurders van de
jeugdsociëteiten
SWC
politie

Wanneer
Gefaseerde
invoering
vanaf
2007-2008.
Gereed
2010
Gefaseerd
vanaf 2007
2007
2e kwartaal
2007
2007
2e kwartaal
2007

2008
1 sept 2007

2007/2008

Buurtbewoners, jongeren.

2007

Jongeren, buurtbewoners,
SWC
Afd. WIZ, RMC, CWI

2007/2008

RMC

2007

Politie, SWC

2007
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idem
idem
idem

5.2 Onderzoek naar noodzaak
tot uitbreiding jeugd/ en
jongerenwerk
5.3 Veiligheidsbeleid binnen
scholen
5.4 Alcohol en drugscampagne

idem

5.5 Verkeersveiligheid rondom
scholen
idem
5.6 Het dode hoek project veilig
op weg
Idem
5.7 Invoering Way Out
6. Jeugdge6.1 Eén organisatie
zondheidszorg verantwoordelijk voor
doorgaande lijn 0-19 jaar.
idem
6.2 Jaarlijkse afstemming JGZ
met jeugdbeleid van de
gemeente
idem
6.3 Regionale afstemming
Van het beleid
idem
6.4 Informatie
gezondheidstoestand jeugd
idem
6.5 Transparante begrotingen
JGZ-instellingen
idem
6.6 Elektronisch kinddossier
7. Participatie

7.1 invoeren jeugdpanels

idem

7.2 invoering project
kindergemeenteraad
7.3 Maatschappelijke
participatie

idem
idem

7.4 Een jongerensite

idem

7.5 Het houden van enquêtes

Conquista en De Storey Club,
SWC, Politie.

2007

Convenantpartners veilige
school
BJZ , JGZ, Brijder stichting,
scholen, SWC, Conquista en
De Storey Club
Ouders, scholen

2008

3VO, scholen
Horeca, scholen
JGZ instellingen

Tweede
helft 2007
2008
2008

JGZ instellingen

Vanaf 2007

Regionaal ambtelijk en
bestuurlijk, JGZ-instellingen
JGZ instellingen

Vanaf 2007

JGZ instellingen

Vanaf 2007

JGZ instellingen

Uiterlijk
2009
Vanaf 2007

SWC, Conquista, De Storey
Club, scholen en jongeren
scholen
SWC, scholen VO, Conquista,
De Storey Club,
sportverenigingen
De jongeren, afd. MO en afd
Communicatie
De jongeren, afd. MO en afd
Communicatie
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1. Uitvoeringsprogramma Opvoeding en Bescherming
Aanleiding
Het kind verdient bescherming van de overheid in opvoedingssituaties die bedreigend of
schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Op het moment dat ouders zodanig in
gebreke blijven bij de opvoeding, dat de veiligheid van het kind en zijn ontwikkeling ernstig in
het gedrang komen, moet de overheid (provincie en rijk )ingrijpen.
Maar voordat het zover komt heeft de gemeentelijke overheid een taak in preventieve zin.
Om te voorkomen dat zich bedreigende situaties ontwikkelen moet het voor ouders mogelijk
zijn informatie in te winnen of (lichte) opvoedondersteuning te krijgen. Dat daar een
noodzaak toe bestaat blijkt wel uit het aantal gevallen waarmee het noodteam van de
gemeente te maken heeft, waarbij ook kinderen betrokken zijn. In het noodteam zijn
medewerkers vertegenwoordigd van de gemeente van de afd. WIZ, de leerplichtambtenaar,
algemeen maatschappelijk werk, de woningstichting, de politie, het ziekenhuis Dijk en Duin
en GGZ (vangnet, advies) . Het doel is om inwoners die in een noodsituatie zijn
terechtgekomen bijstand te verlenen. Het gaat om uiteenlopende situaties als
schuldsanering, huisuitzettingen, huiselijk geweld, buurtoverlast.
Vaak gaat het om multiprobleemgezinnen. Het accepteren van deze hulp geschiedt op
vrijwillige basis. Binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op gemeentelijk niveau
bestaan geen mogelijkheden om dwangmiddelen toe te passen. Ondertoezichtstelling is een
zaak voor de rechter op advies van de Raad van de kinderbescherming.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat een behoorlijk aantal ouders en jongeren informatie wenst of
opvoedondersteuning nodig heeft.
Een kind dat dreigt te ontsporen geeft daar vaak op een bepaalde wijze blijk van door
bijvoorbeeld signalen af te geven (plotselinge agressie, teruggetrokken houding). Deze
signalen worden vaak wel opgemerkt door zijn directe leefomgeving, zoals leerkrachten, het
jongerenwerk enz. Maar deze signalen worden niet altijd op hun waarde geschat. De
ontvangers van de signalen overleggen niet met elkaar, zodat er onvoldoende een beeld van
de situatie ontstaat.
Als een kind/jongere door verschillende hulpverleners wordt behandeld, spreken deze
hulpverleners elkaar niet of te weinig. Afstemming van de verschillende handelingsplannen
e.d. vindt dan niet plaats, terwijl als dat wel gebeurt, het eindresultaat gunstig wordt
beïnvloed.
Huidige situatie
Informatieverstrekking en opvoedondersteuning vinden nu vooral plaats in het kader van de
jeugdgezondheidszorg. Daarvoor worden bijvoorbeeld de „maatwerkgelden‟ ingezet. Dat is
budget dat de gemeente van het ministerie van volksgezondheid ontvangt, om diensten bij
de jeugdgezondheid instellingen in te kopen. Het gaat dan om diensten die oplossingen
bieden voor de plaatselijke problematiek. Jeugdgezondheidszorg (Consultatiebureau‟s,)
schoolartsen e.d. houden zich met informatieverstrekking en opvoedondersteuning bezig.
Er worden ook ouderavonden gegeven met een bepaald (opvoed)thema voor het onderwijs,
de kinderopvang en peuterspeelzalen.
Er is op dit moment in de gemeente geen loket waar mensen terecht kunnen met hun vragen
en problemen over de opvoeding. De opvoedwinkel in Beverwijk is onlangs gesloten, zodat
alle inwoners van Castricum aangewezen zijn op Alkmaar. Van een laagdrempelige
voorziening is daardoor geen sprake.
Welzijnsinstellingen, scholen, gemeentelijke gezondheidsdiensten, politie en justitie zijn met
de jeugd bezig.
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Deze ketenpartners zijn echter onvoldoende op de hoogte van alle ontvangen signalen en
van elkaars handelen. Het jeugdbeleid is daardoor nog erg versnipperd. Er wordt op dit
moment niet met een coördinator gewerkt als meerdere hulpverleners tegelijkertijd hulp aan
een gezin verstrekken.
Het gemeentelijk noodteam is niet specifiek met jongeren bezig en functioneert meer reactief
en minder preventief. Dat betekent dat het noodteam vaak in actie komt als de gezinssituatie
van het aangemelde gezin al zodanig slecht is dat de kinderen door opeenstapeling van
risico- factoren (schulden, dreiging huisuitzetting, huiselijk geweld e.d.) daarvan schade
kunnen ondervinden.
Gewenste situatie
De gewenste situatie is dat:
Gezinnen met latente vragen en problemen preventief geholpen worden, zodat er
niet ingegrepen hoeft te worden.
Er in een vroeg stadium kan worden ingegrepen.
De instellingen gezamenlijk en effectief optreden.
Eén centraal punt wordt ingericht waar ouders, jongeren, instellingen terecht kunnen
voor informatie, hulp e.d.
Om dit te bereiken wordt gewerkt aan het realiseren van:
1. Centrum voor jeugd en gezin.
2. Een buurtnetwerk
3. Het beschikken over enkele begeleidingstrajecten per jaar voor multiprobleem
gezinnen. (Zoals “Helpende hand, kind in de knel”)

1.1 Realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin
Een oplossing om de versnippering tegen te gaan en samenwerking te bevorderen is het
realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het gaat dan om een zodanige
organisatiestructuur, waardoor medewerkers van de verschillende zorgorganisaties die zich
bezighouden met de zorg rond het kind, hun werkzaamheden effectief en sluitend op elkaar
afstemmen. Op dit moment is het niet duidelijk:
of de gemeente een volledig zelfstandig centrum krijgt,
of dat er sprake zal zijn van een dependance, waarvan de hoofdvestiging in Alkmaar
gevestigd is,
of dat het centrum (of delen van het dienstverleningspakket daarvan) ondergebracht
wordt in het zorgloket.
Het gaat dus nadrukkelijk om de functie Centrum voor Jeugd en Gezin.
Om de versnippering tegen te gaan worden de volgende taken ondergebracht bij een
Centrum voor Jeugd en Gezin:
Het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.
Beheren van Elektronisch Kind Dossier (instellingen jeugdgezondheidszorg)
Ontwikkeling- en opvoedondersteuning d.m.v.:
Informatieverstrekking.
Lichtere vormen van advies, ondersteuning en hulp.
Coördinatie van hulp.
Ondersteuning zorgteams scholen (voor omschrijving zorgteam zie uitvoeringsprogramma 2
Opvang en Educatie).
Betrokken instellingen te laten samenwerken in een externe zorgstructuur rond de scholen
die door het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt aangestuurd.
Ambulante en gezinsgerichte hulpverlenen.
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Mogelijke nadere invulling op termijn
De regering wil de gemeenten ook verantwoordelijk maken voor de meer lichte zorg, naast
de preventieve taken.
Verder wordt er over gedacht direct vanuit deze centra de indicatiestelling voor jeugdzorg te
laten plaatsvinden.
Periodieke screening van jeugdigen –gezinnen op risicoprocessen, individuele en
groepsgerichte opvoedingondersteuning.
Bovengenoemd takenpakket zal gefaseerd ingevoerd worden.
Op welke wijze komt het Centrum voor Jeugd en Gezin tot stand
In een regionale samenwerking van ambtenaren en de desbetreffende instellingen
wordt een advies opgesteld over de noodzakelijke omvang van de basisvoorzieningen in plaatselijke centra.
B&W nemen een besluit op basis van het regionale advies. Gemeente en instellingen
zullen vervolgens de plaatselijke mogelijkheden onderzoeken en realiseren.
De nieuw op te richten WMO-raad wordt betrokken bij de advisering over of de
diensten van het centrum voor jeugd en gezin al dan niet onder te brengen zijn bij het
gemeentelijke Zorgloket.
De betrokken instanties
Voor de eerste opzet van dit centrum zijn in eerste instantie de volgende partijen
noodzakelijk:
1. Jeugdgezondheidszorg instellingen
2. Bureau jeugdzorg voor de specialistische zorg.
3. Algemeen maatschappelijk werk.
4. De nieuw op te richten WMO-raad
5. GGZ Dijk en Duin
Tijdpad
Wordt mede bepaald door de regionale samenwerking en is daarom op dit moment globaal
te geven, 2007/2008.
Financiële bronnen
Reguliere middelen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.
Maatwerkdeel:
€ 28.736,-JGZ Rsu:
€ 386.503,-- (specifieke uitkering jgz)
Begroting GGD
€ 543.000 ,-- ( bedrag per inwoner € 15,31 ,prijspeil
2006) Deze middelen worden nu voor bepaalde afgesproken doeleinden ingezet en
kunnen voor een deel voor het Centrum jeugd en gezin ingezet worden.
Middelen „ motie Verhagen‟ : vooralsnog tweemaal een jaarvergoeding van rond de
€ 18.500 per jaar, in te zetten als bijdrage voor de opvoedondersteuning.
Provinciale middelen voorzover van toepassing.
Inzet tijdelijke regionale aansluitingsgelden voor een aanbod aan jeugdzorg binnen
de scholen. ( bijvoorbeeld: helpdesk bij specifieke vragen van een school over gedrag
van een leerling)
Inzet tijdelijke provinciale middelen voor gemeentelijke preventieve taken in het kader
van jeugdzorg, vertaald in 1 formatieplaats bureau jeugdzorg voor de regio Noord
Kennemerland.
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Gemeentelijke middelen:
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat voor een groot deel van de kosten ruimte is te
vinden binnen de huidige gemeentelijke begroting.
Het is gezien het standpunt van het kabinet over het Centrum van Jeugd en Gezin
denkbaar dat extra rijksmiddelen ingezet gaan worden. Mochten extra gemeentelijke
middelen noodzakelijk zijn dan zullen die via de voorjaarsnota aangevraagd worden.
1.2 De invoering van buurtnetwerken
Een buurtnetwerk is een samenwerkingsverband dat er op gericht is om zo vroeg mogelijk
de problemen van kinderen te signaleren en in onderling overleg te bepalen wat de beste
oplossing is voor het kind en de ouders of verzorgers. Door informatie uit te wisselen
ontstaat een vollediger beeld van een kind of gezin en kan voor de beste benadering of
aanpak van het probleem worden gekozen. Op deze manier worden de omstandigheden die
problemen veroorzaken op school, op straat of ergens anders snel en dichtbij aangepakt.
Een buurtnetwerk wordt gevormd door beroepskrachten uit verschillende invalshoeken, die
regelmatig met de kinderen en de ouders in de buurt te maken hebben: de basisscholen, de
leerplichtambtenaar, de kinderopvang, het jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg (Evean 0-4
jaar en GGD 4-19 jaar), maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg/Onderwijshulpverlening,
de Wijkpolitie, het Sociaal Cultureel Werk. De coördinatie zal bij één van de deelnemers
worden ondergebracht.
In de gemeente Castricum functioneert een noodteam, maar dat wordt er vooral bij geroepen
als de situatie zo slecht is dat direct ingrijpen noodzakelijk is. Het is beter om in een eerder
stadium in te grijpen als er nog preventief gehandeld kan worden.
Een buurtnetwerk is een zinvolle aanvulling gebleken binnen de preventieve structuur voor
jeugdzorg in bijvoorbeeld de gemeente Bergen. De gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard
werken ook met buurtnetwerken. Om met dit fenomeen ervaring op te doen is een pilot
gewenst.
Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand
Voordat een definitief besluit wordt genomen over de invoering van buurtnetwerk(en) zal
gestart worden met een pilot.
Bij de pilot worden in ieder geval de hierboven genoemde partijen betrokken. Zij zullen
samenkomen in een werkgroep die zal worden aangestuurd door een partij die al ervaring
heeft in het coördineren van buurtnetwerken, zoals bureau jeugdzorg of Kern 8 uit Alkmaar.
De werkgroep krijgt opgedragen de volgende vragen te beantwoorden:
Welke partijen nemen deel aan het buurtnetwerk
Wat zijn de taken en doelen
Hoe vaak komt het buurtnetwerk samen
Wie coördineert het netwerk (3 a 4 uur per week)
Zijn er extra kosten boven de reguliere gelden en hoe hoog zijn die dan.
Welke afdeling en welk collegelid worden aangewezen als regievoerders namens de
gemeente.
Op welk moment worden de veranderingen gerealiseerd
Het uitwerken van de organisatiestructuur moet uiterlijk in het eerste half jaar van 2007
worden afgerond en kan het buurtnetwerk starten. Na een jaar wordt geëvalueerd en indien
blijkt dat het buurtnetwerk voldoet aan de vooraf vastgestelde criteria dan worden er meer
buurtnetwerken ingesteld. Het noodzakelijke aantal buurtnetwerken zal uit de pilot moeten
blijken.
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Financiën
Reguliere middelen jeugdgezondheid en jeugdzorg.
Provinciale middelen voorzover van toepassing (Voor bijv. de coördinatiefunctie)
Bestaande gemeentelijke middelen. Indien dit onvoldoende blijkt zal een aanvraag
worden ingediend bij de Voorjaarsnota.
1.3 Het starten van begeleidingstrajecten voor multiprobleemgezinnen. (Helpende
hand, kind in de knel)
Het betreft hier bemoeizorg voor multiprobleem gezinnen. Een netwerk van instellingen
bespreekt de binnengekomen risicosignalen van een bepaald gezin. Een
jeugdzorgorganisatie, die aangewezen is om met de desbetreffende signalen actie te
ondernemen, zorgt voor afstemming en het inzetten van (intensieve, outreachende)
jeugdzorgtrajecten.
Op welk moment komen deze trajecten voor de gemeente beschikbaar
Er wordt op dit moment in regioverband gesproken met bureau jeugdzorg over mogelijke
uitbreiding van dit taakonderdeel voor de gehele regio (nu doet alleen Alkmaar aan dit soort
begeleidingstrajecten mee). De subsidieaanvraag bij de provincie voor extra middelen maakt
daar onderdeel van uit. De invoering is daardoor nog onzeker, maar kan bij groen licht van
alle partijen, in 2007 beschikbaar zijn.
Ook zullen andere aanbieders betrokken worden om de behoefte aan begeleidingstrajecten
in te vullen.
Financiën/faciliteiten
De provinciale aansluitgelden voor de inzet van 1,4 formatieplaats voor deze taak in
de gehele regio Noord Kennemerland.
Een subsidieverzoek is ingediend bij de provincie door bureau jeugdzorg om deze
intensieve begeleidingstrajecten voor de gehele regio mogelijk te maken.
Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat er binnen de gemeentelijke begroting
ruimte te vinden is om eventuele extra kosten op te vangen. Mocht blijken dat er toch
extra gemeentelijke middelen noodzakelijk zijn dan zullen die bij de voorjaarsnota
aangevraagd worden.
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2. Uitvoeringsprogramma Opvang en Educatie
Aanleiding
Opvang en educatie zijn als taken goed te bundelen, juist als het om de uitvoering van de
gemeentelijke preventieve taken gaat. Dit zijn de vindplaatsen van kinderen en leerlingen
met bepaalde achterstanden in hun ontwikkeling en het is dan wenselijk dat er preventieve
interventies (gemeentelijke wettelijke taken) plaatsvinden. Het gaat dan om signaleren,
pedagogische hulp verstrekken en verwijzen naar de juiste hulp. De bedoeling is om de
achterstanden te verkleinen c.q. weg te werken. Voorzover er al sprake is van een goede
invulling van deze functies binnen de afzonderlijke voorzieningen, is de onderlinge
samenhang daarvan nog lang geen feit.
Gezien het uitgangspunt dat op gemeentelijk terrein prioriteit komt te liggen bij de jonge
kinderen staat de gemeente verdergaande professionalisering van het peuterspeelzaalwerk
voor. Het streven is daarom gericht op een hoger deelnamepercentage van peuters aan
peuterspeelzalen. De uitwerking van de professionalisering zal in een nieuwe notitie over
peuterspeelzalen beleid terug te vinden zijn.
Naast het signaleren is het noodzakelijk dat de partijen in de opvang en educatie zelf in staat
zijn problemen zelf op te lossen of goed te verwijzen.
De ontwikkeling van de brede school draagt aan deze ontwikkeling bij. Vaak bestaat een
brede school uit basisonderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang. Bij brede scholen is het
mogelijk om de informatieuitwisseling en signalering beter tot stand te brengen. Regelmatig
komt het voor dat er vanuit de brede school contacten worden gelegd met vrijetijdsvoorzieningen zodat er sprake is van dagarrangementen.
Elke voorziening is op zich een vindplaats voor het signaleren van risico‟s en/of problemen
van jeugdigen en hun opvoeders. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat alle voorzieningen
altijd in het zelfde gebouw zijn ondergebracht, maar enige nabijheid van elkaar is wel
gewenst.
Spijbelgedrag in vooral het voortgezet onderwijs is vaak ook een signaal dat er iets mis is
met een leerling. Het gaat dan vaak om risicokinderen die, als er tijdig en effectief wordt
ingegrepen, voor schooluitval kunnen worden behoed. Een zorgteam van een school speelt
daarbij een belangrijke rol. De leerplichtambtenaar heeft in dergelijke zorgteams een
wezenlijke rol te vervullen, voor advies, maar ook om na te gaan of de school alles doet wat
in haar vermogen ligt om de leerling -al dan niet in de eigen school- te behouden.

Opvang
De huidige situatie
Lang niet alle peuters bezoeken de peuterspeelzalen. Op de peildatum van 1 oktober
2006 en uitgaande van percentages van het totaal aantal peuters is het beeld in de
woonkernen van Castricum als volgt:
o In Castricum bezoekt rond de 35% de peuterspeelzalen, in Limmen rond de
70% en in Akersloot rond de 75% Een groot aantal peuters gaat naar de
kinderopvang en daarvan zal zeker een deel niet ook nog naar een
peuterspeelzaal gaan. Het is niet duidelijk hoeveel % van de peuters geen
gebruik van beide voorzieningen maken.
Voor een deel zijn de peuterspeelzalen en de kinderopvang in staat tot signalering,
maar voor een deel ook niet. Er is onvoldoende zicht op de mate van signalering
binnen de oudergestuurde speelzalen. Het is onduidelijk of bij signalering door de
voorzieningen de juiste stappen worden gezet om de bedreiging van de ontwikkeling
weg te nemen.
Een deel van de kinderopvang en peuterspeelzalen vult overdrachtformulieren
t.b.v.het basisonderwijs in.
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In Noord Kennemerland wordt gewerkt aan een voorschoolse zorgadviesteam, waar
ook de JGZ en de Stichting MEE aan deelnemen
Er is in Castricum geen aparte opvang voor peuters met geconstateerde
achterstanden.
Wat is de gewenste situatie
Het peuterspeelzaalwerk beschikt over een visie vastgelegd in een beleidsnotitie, met in
ieder geval aandacht voor:
Het vergroten van het deelnamepercentage van de peuters.
Verdere professionalisering van de peuterspeelzalen en kinderopvang.
In hoeverre en op welke wijze peuterspeelzalen (en kinderopvang) in staat moeten
zijn tot signaleren en verwijzen naar de juiste instanties.
De invulling door de peuterspeelzalen en de kinderopvang van het overdrachtformulier.
Hoe de kinderopvang en de peuterspeelzalen tot op zekere hoogte in staat zijn een
oplossing aan te bieden ter bestrijding van de gesignaleerde achterstand.
In het verlengde van het vorige punt zal de vraag beantwoord worden of er behoefte
bestaat aan een aparte groep voor peuters met bepaalde achterstanden.

Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand
De beleidsnotitie peuterspeelzaalwerk zal in samenwerking met de betrokken
peuterspeelzalen worden opgesteld.
Op welk moment worden de veranderingen gerealiseerd
Het tijdpad van de veranderingen wordt in de beleidsnotitie geformuleerd.
De beleidsnotitie peuterspeelzalen wordt in het tweede kwartaal van 2007 verwacht.
De financiële middelen
De reguliere middelen voor peuterspeelzaalwerk € 122.064,-- (Subsidie)
De reguliere middelen voor kinderopvang
€ 11.000,-- (GGD-controle)
Provinciale middelen (tijdelijk) voor deskundigheidsbevordering vertaald in 0,7 formatieplaats
voor de regio Noord Kennemerland.
Extra gemeentelijke middelen indien die noodzakelijk zijn zullen worden aangevraagd bij de
Voorjaarsnota.

Educatie
Huidige situatie
Er zijn binnen Castricum een viertal brede scholen, die gebaseerd zijn op het
accommodatieprofiel en deels op het opvangprofiel. Die brede scholen zijn niet
ontstaan n.a.v. een vastgestelde gemeentelijke visie brede school.
Binnen het onderwijs zijn zorgstructuren ontstaan die in staat zijn een deel van de
voorkomende ontwikkelingsachterstanden weg te werken. Maar met sommige
achterstanden worstelen de scholen, omdat ze de expertise missen. Deze expertise
zou door externe deskundigen geleverd kunnen worden en een geëigende manier
om dat te doen is dat zij ingepast worden in de Zorgadviesteams van de scholen. Dit
probleem speelt vooral binnen het basisonderwijs. Zorgadviesteams zijn werkzaam
aan scholen en daaraan nemen interne en externe deskundigen deel om
risicoleerlingen te bespreken en handelingsplannen voor die leerlingen op te stellen.
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De scholen van voortgezet onderwijs bouwen zorgteams op en dragen zelf
verantwoording voor de volledige expertise binnen de zorg adviesteams.
Binnen het samenwerkingsverband voor het Voortgezet Onderwijs bestaat sinds kort
een opvangmogelijkheid voor leerlingen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Het gaat
dan om jongeren die tijdelijk uit de eigen groep gehaald moeten worden
(Reboundvoorziening). Aan schoolgebonden Reboundvoorzieningen wordt gedacht.
De leerplichtambtenaar heeft het de afgelopen jaren drukker gekregen, vooral ook
om dat de taakopvatting sterk veranderd is. De uitkomst daarvan is dat het aantal
uren dat nu in Castricum voor leerplicht beschikbaar is, niet meer voldoende is om die
taakinvulling goed te kunnen realiseren. De landelijke richtlijnen leerplichtfunctie
geven dat ook aan. Een verdere verzwaring van die functie zal worden veroorzaakt
door de aankomende kwalificatieplicht voor 16/17 jarigen. Dat betekent dat jongeren
tot hun 18-de jaar onderwijs moeten volgen, tenzij eerder een startkwalificatie wordt
behaald.
Gewenste situatie
De gemeente voert de regie over de zorg advies teams (ZAT) van de scholen. En
streeft naar een aanvulling daarvan met externe expertise, zoals
schoolmaatschappelijke werk, een ggd-arts en de leerplichtambtenaar.
De gemeente heeft een visie op de brede school. Kader voor die visie is het
uitgangspunt dat de brede school een netwerk is van onderwijs en andere
voorzieningen voor kinderen en ouders, zoals opvang, zorg, welzijn, cultuur, sport
etc. met als doel de actieve deelname van kinderen aan de samenleving te
bevorderen, kinderen een goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden van
kinderen weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten.
De leerplichtfunctie heeft een zodanige omvang dat die naar behoren kan worden
uitgevoerd, waarbij het takenpakket duidelijk is vastgesteld.
Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand
Zorgadviesteams
De gemeente zal met de scholen, bureau jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg
overleggen:
Om te bepalen voor welke gedragsproblematiek een reguliere school zich
verantwoordelijk weet, in samenwerking met de inzet van externe deskundigen.
Om in kaart te brengen wat de scholen in hun zorgstructuur aan deskundigheid
hebben en hoe die deskundigheid georganiseerd is.
Om in kaart te brengen wat de ontbrekende deskundigheid is en hoe deze in de
zorgteams ingebracht kan worden.
De visie op de brede school
De visie op de brede school zal tot stand komen in overleg met instellingen als:
Scholen voor voortgezet, primair en speciaal onderwijs
De samenwerkingsverbanden WSNS en voor VO
De jeugdgezondheidszorg
Bureau jeugdzorg
De gemeente
Kinderopvang
Peuterspeelzalen
Sportorganisaties
Kunstzinnige vorming
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De leerplicht
De functie leerplichtambtenaar wordt uitgebreid aan de hand van een nieuwe
functieomschrijving, waarin ook rekening wordt gehouden met de op handen zijnde
kwalificatieplicht (de plicht tot het behalen van een startkwalificatie tot en met 18 jaar) en de
deelname aan zorgteams en buurtnetwerken.
Op welk moment worden de veranderingen gerealiseerd
De zorgteams gaan van start in het vierde kwartaal 2007.
De visie op de brede school wordt in het tweede kwartaal van 2007 aan de
Gemeenteraad voorgelegd.
Het besluit over de inhoud van leerplichtfunctie zal in 2007 plaatsvinden en een
eventueel besluit tot uitbreiding van deze functie wordt in 2008 geëffectueerd.
Financiën
Reguliere schoolmiddelen *
W.S.N.S. middelen, die geoormerkt zijn voor het schoolmaatschappelijk werk *
Middelen van het samenwerkingsverband VO*
Reguliere middelen jeugdgezondheidszorg (zie uitvoeringsprogramma opvoeding en
bescherming)
Provinciale middelen: Het gaat hier om aansluitingsgelden die bureau jeugdzorg aan
formatie besteedt ter ondersteuning van preventieve taken van de regiogemeenten,
in dit geval de 0,7 formatieplaats voor deskundigheidsbevordering.
Gemeentelijke middelen: Salariskosten m.b.t. de leerplichtfunctie die bij de
voorjaarsnota 2007 zal worden ingebracht. Dan vindt de afweging plaats of
uitbreiding van de functie wordt toegestaan en zo ja om hoeveel uur het gaat. Een
volledige leerplichtfunctie kost € 49.500,--, in de begroting is een bedrag
opgenomen van € 22.500,--. voor de 16 uur die thans voor de leerplichtfunctie
(exclusief de leerplichtadministratie) beschikbaar is.
Van de met een * aangegeven financieringsbronnen zijn de bedragen op dit moment niet
bekend. De bedragen zullen t.z.t. in overleg met de desbetreffende instellingen worden
ingevuld.
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3. Uitvoeringsprogramma vrije tijd
Aanleiding
De meeste jongeren weten zich goed te vermaken. Zij vervelen zich niet zo vaak, doen vaak
aan georganiseerde vrije tijdsbesteding in de sport en cultuur. Er is echter een groep
jongeren die minder in staat is om zich te vermaken, met als gevolg verveling. Deze groep
gaat vaak de straat op om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Deze hanggroepjongeren
veroorzaken in meerdere en mindere mate overlast. In dit programma gaat het niet zozeer
over de overlast. Dit programma gaat over hoe deze jeugd gestimuleerd kan worden een
deel van hun vrije tijd op een andere manier in te vullen. De overlast wordt behandeld in het
uitvoeringsprogramma over veiligheid.
Hoe is de huidige situatie
Er is een ruim aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden voor de jongeren in Castricum.
Er zijn veel sportverenigingen met jeugdafdelingen. Deze verenigingen ontvangen
een subsidie speciaal bedoeld om activiteiten voor de jeugd te organiseren.
Vanuit de toegekende BOS-impuls subsidie wordt bewegen als vrijetijdsbesteding
nog meer gestimuleerd voor de basisschoolleerlingen. Dit project zit in de
opstartfase.
De jongeren die cultureel actief willen zijn kunnen bij o.a. Toonbeeld terecht. Het gaat
dan o.a. om muzieklessen en cursussen beeldende kunst. Er bestaat de mogelijkheid
om een oefenruimte voor muziekbands van Toonbeeld s te huren.
De Stichting Plus activiteiten biedt voor alle jongeren culturele activiteiten aan.
In de zomervakantie staan sport- en culturele activiteiten geprogrammeerd in de
vakantiecocktail.
Er zijn drie jeugdsociëteiten, één in elk van de woonkernen Castricum, Akersloot en
Limmen. De jeugdsociëteiten programmeren veel activiteiten, waar meestal ook een
behoorlijke belangstelling voor bestaat. Deze sociëteiten ontvangen subsidie en zijn
redelijk zelfstandig in hun keuze van de programmering.
Die programmering ziet er bij de jeugdsociëteiten als volgt uit:
Discovery (kern Castricum):
Voor tieners: Ontmoeting en recreatie, spelmiddagen en inloopmiddagen.
Voor de jongeren: Vorming en educatie, cultuur en creativiteit, muziek, film, themaavonden. De programmering van Discovery wordt in een jaarlijks werkplan
vastgesteld.
Conquista (kern Limmen):
Verschillende soorten activiteiten voor:
Tieners tot 13 jaar op de woensdagmiddag.
Kindergroep op de zaterdagochtend.
Voor de jongeren vanaf 16 jaar op de vrijdag en zaterdagavond
bijeenkomsten.
Diverse activititeiten voor de verschillende leeftijdsgroepen.
De Storey Club (kern Akersloot):
De Story club heeft een vergelijkbare programmering als Discovery en is bijna elke
avond open. In het weekend is de Storey Club open in de avonduren voor de oudere
jeugd. De Storey Club stelt ruimte beschikbaar voor een toneelvereniging en voor
activiteiten van Toonbeeld.
Discovery kan niet alle groepen voldoende bedienen. Dat komt omdat de sociëteit, in
tegenstelling tot die van Limmen en Akersloot, over één ruimte beschikt in plaats van
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twee. Niet alle groepen verdragen zich goed tot elkaar, waardoor groepen elkaar
ontwijken.
Het jongerenwerk in de kern Castricum wordt belast met beheerderstaken (zoals
bardienst, schoonmaken, orde handhaven, inkoop en administratie) van de
Discovery, waardoor te weinig tijd overblijft voor de hoofdtaken van het jongerenwerk,
namelijk programmering activiteiten, informatie en adviseren en ambulant
jongerenwerk.
In Limmen weten vooral de 12 tot 16 jarigen de weg moeizaam naar de jeugdsociëteit
te vinden. De groep in de basisschoolleeftijd doet het echter juist goed.
In Akersloot gaat het al jaren goed met de opvang van verschillende groepen, maar
ook hier geldt dat niet alle groepen gebruik maken van de jeugdsociëteit.
In Akersloot bestaat het jongerenwerk uit vrijwilligers .In Limmen wordt, net als in
Castricum, met professionele jongerenwerkers gewerkt.
Eenheid van beleid is om deze genoemde factoren nog niet van de grond gekomen.
De gemeente stuurt niet vraaggericht aan. Daardoor worden kansen onbenut gelaten
om een aanbod neer te zetten dat jongeren nog meer aanspreekt dan nu het geval is.
De uitvoering van de taken die aan het jongerenwerk worden toegeschreven worden
in de gemeente Castricum niet volledig uitgevoerd. Dit zou o.a. het gevolg kunnen
zijn van het feit dat het aantal uren professionele jongerenwerk (64 uur per week voor
de gehele gemeente) dat beschikbaar is, onvoldoende is om die taken uit te voeren.
Vooral het ambulante jongerenwerk wordt onvoldoende uitgevoerd.
Er zijn onvoldoende vrijwilligers beschikbaar in het jongerenwerk van Castricum en
Limmen.
Er zijn voor de jongeren te weinig aangewezen plekken in de publieke ruimte om
samen te komen. Ze worden vaak, vanwege overlast, weggestuurd en gaan dan naar
de volgende locatie waar de geschiedenis zich herhaalt.
In de publieke ruimte zijn veel speelveldjes beschikbaar, waar ook speeltoestellen
opgesteld staan. Een deel van de speelveldjes zijn niet goed ingericht voor de
doelgroep die rondom zo een speelveld woont of zijn de toestellen
verouderd/afgeschreven.
Wat is de gewenste situatie
1. Meer jongeren gaan bewegen, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Dit
wordt nagestreefd dmv de uitwerking van de BOS-impuls. Samenwerking
tussen het voortgezet onderwijs en de sportverenigingen wordt intensiever, het
sportplatform fungeert als intermaidiar.
2. Het aanbod van de activiteiten vanuit het jeugd- en jongerenwerk zal zich meer
gaan richten op de 12 tot 16 jarigen (doelgroepenbeleid) i.p.v. de oudere jeugd.
3. De georganiseerde activiteiten en de openingstijden, sluiten zoveel mogelijk
aan bij de behoefte van de jongeren.
4. Er moet meer eenheid van beleid komen binnen de drie woonkernen van de
gemeente ten aanzien van het jeugd- en jongerenwerk. De jongerenwerkers
komen hiervoor enkele keren per jaar samen om de programmering op elkaar
af te stemmen en met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen.
5. De jongerenwerkers worden in staat gesteld veel meer de jeugd op straat te
benaderen (ambulant jongerenwerk)
6. Gezien de uitgangspunten van de gemeente over het jongerenwerk (meer
ambulant, meer doelgroepenbeleid en eenheid van beleid voor de drie
dorpskernen) en de uitvoerbaarheid daarvan ook in Limmen en Akersloot is
een bepaalde mate van verdere professionalisering van het jongerenwerk
noodzakelijk. Een onderzoek zal moeten aantonen of het aantal uren
beschikbare jongerenwerk daarvoor toereikend is.
7. Via het vastleggen van productafspraken zal het jongerenwerk
geprofessionaliseerd worden. Dat houdt tevens in dat er een overlegstructuur
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komt tussen de gemeente en de besturen van de jeugdsociëteiten over de
jaarlijkse programmering.
8. Het aantal vrijwilligers neemt binnen het jongerenwerk toe.
9. Voor de Discovery zal een oplossing bedacht moeten worden om meerdere
groepen tegelijkertijd aanwezig te kunnen laten zijn. (programmering, sobere
interne verbouwing, eventueel een kleine externe verbouwing).
10. Om tot betere verdeling van de speelveldjes over de woonkernen met een
juiste inrichting te komen wordt het speelruimtebeleidsplan uitgevoerd.
11. Voor de hanggroep jongeren worden extra hangplekken ingericht.
12. In het nieuwe cultuurhuis wordt “Toonbeeld” ondergebracht, waarbij ook wordt
voorzien in oefenruimtes.

Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand
1. Het BOS-impulsproject wordt voorbereid in samenwerking met de scholen,
sportverenigingen en Sport Service Noord-Holland. Er is sprake van ambtelijke inzet
en de inzet van een stagiair.
2. Een werkgroep van ambtenaren, vertegenwoordigers van de besturen van de
jeugdsociëteiten, de politie en de jongerenwerkers gaan, binnen vastgestelde kaders,
adviezen opstellen over de gewenste veranderingen in het jeugd en jongerenwerk
zoals omschreven bij de hierboven aangeven punten 2 tot en met 8.
3. De jeugd wordt betrokken bij de programmering van de jeugdsociëteiten, het
aanwijzen van nieuwe ontmoetingslocaties en de (her) inrichting van
ontmoetingslocaties.
Op welk moment worden de veranderingen gerealiseerd
1. Een groot deel van de activiteiten m.b.t. de BOS-impuls zal 1 september 2007
starten.
2. Met de aanpassing van het doelgroepenbeleid en de aanpassing van de
programmering (productafspraken) van de jeugdsociëteiten wordt in 2007 een start
gemaakt. In 2008 wordt het ingevoerd.
3. In de tweede helft van 2007 komen de jongerenwerkers samen voor de eerste
afstemmingsbijeenkomst.
4. Het ambulante jongerenwerk krijgt in de tweede helft van 2007 vaste structuren.
5. De problematiek m.b.t. de te geringe bijdrage van vrijwilligers heeft continu de
aandacht, maar zal in 2008 grondiger worden aangepakt.
6. De problematiek van de Discovery, m.b.t. het bedienen van meerdere groepen
tegelijkertijd wordt uiterlijk in 2008 aangepakt.
7. Het speelruimtebeleid wordt in 2007 van kracht.
8. Aan de inrichting van een aantal ontmoetingsplaatsen wordt in 2007 gewerkt.
Financien
Subsidies tbv:
Het jongerenwerk aan:

Eenmalig:

Stichting Welzijn Castricum
Conquista
De Storeyclub
Scouting
Speel-O-Theek
Speelterreinen
Jeugdsportsubsidies
Inrichting hangplekken
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138.345,-36.342,-8.045,-15.740,-2.685,-142.398,-59.164,-40.000,-28

4. Uitvoeringsprogramma werk
Aanleiding
De schooluitval is de laatste jaren toegenomen en krijgt daarom prioriteit van de landelijke
politiek. Dit blijkt onder andere uit het feit dat scholen meer verplichtingen hebben gekregen
ten aanzien van de bij hen ingeschreven leerlingen. De scholen zijn mede verantwoordelijk
voor de schoolloopbaan van de bij hen ingeschreven leerlingen en dat is tot en met het
herplaatsen van een leerling op een andere school. Ook zijn de zorgstructuren binnen het
voortgezet onderwijs versterkt mede om signalen van risicoleerlingen te bespreken en daar
een gepast antwoord op te geven zodat (definitieve) schooluitval voorkomen wordt. Mocht
het tot schooluitval komen dan wordt dat opgepakt door de leerplicht ambtenaar of de RMC
functie, afhankelijk van of de leerling nog leerplichtig is. De Regionale Meld en Coördinatie
functie (hierna RMC genoemd) wordt landelijk gestimuleerd om begeleidingstrajecten uit te
voeren.
Huidige situatie
Bij het RMC Alkmaar waar de gemeente Castricum onder valt, wordt aan
trajectbegeleiding gedaan.
De situatie in Castricum is dat er niet veel jongeren bij de afdeling werk, inkomen en
zorg bekend zijn. Maar dat neemt niet weg dat de gemeente zich verantwoordelijk
voelt voor elke jongere die niet in staat is zelfstandig tot een startkwalificatie te komen
of secundair regulier werk te vinden. Daar zal het beleid zich de komende tijd op
richten
Bij schooluitval (bedoeld wordt: zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten) is het
principe omarmd dat het behalen van een startkwalificatie prioriteit heeft boven het
snel aan een baan helpen. Er is een virtueel jeugdloket actief, waarbij de afdeling
werk, zorg en inkomen (hierna afd. WIZ genoemd, het centrum voor werk en inkomen
en de RMC Alkmaar samenwerken, ter voorkoming van schooluitval. Dit jeugdloket
moet er voor zorgen dat er geen jongeren aan de aandacht ontsnappen op het
moment ze geen werk c.q. geen startkwalificatie hebben. Het aantal schooluitvallers
in Castricum bedroeg in het schooljaar 2005/2006 27.
De afdeling WIZ realiseert voor hun cliënten een sluitende aanpak, waar ze binnen
zes maanden voor jongeren in behoren te voorzien. D.w.z. dat de afdeling WIZ de
jongeren op basis van maatwerk richting werk en/of onderwijs begeleidt en biedt
indien van toepassing zorg op maat met medewerking van BJZ en GGZ. Het
leer/werk loket te Alkmaar (Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) wordt daarbij
ook ingeschakeld.
Het leerwerkloket in Alkmaar bemiddelt c.q. geleidt door naar de verschillende
trajecten. Hiermee wordt uiteindelijk gerealiseerd dat gedurende de looptijd van het
project de doelstelling van 500 EVC‟s (Erkenningen Verworven Competenties) wordt
gehaald.

Gewenste situatie
De gewenste situatie is dat elke jongeren over een startkwalificatie beschikt als hij de
arbeidsmarkt betreedt.
Voor de jongeren waarvoor het behalen van een startkwalificatie in een leertraject onmogelijk
is, worden leer- en werktrajecten aangeboden.
Er komt een sluitende aanpak, zodat geen van de jongeren aan de aandacht van de
gemeente en de samenwerkende partners (CWI en RMC, scholen) op dit terrein ontsnapt.
Met de scholen van voortgezet onderwijs zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten
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worden over hun bijdrage ter voorkoming van de schooluitval en doorverwijzing naar
instellingen die een vangnet voor deze jongeren zouden kunnen zijn.
Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand
De gemeente krijgt de regie over de zorgteams van de scholen en zal de inhoudelijke
kant daarvan bespreken met de scholen voor voortgezet en basisonderwijs. Daarbij
zal duidelijk naar voren komen op welke wijze de scholen hun verantwoordelijkheid
invullen ten aanzien van schooluitvallers. De centrale vraag daarbij is of scholen
voldoende mogelijkheden hebben om de schooluitval tegen te gaan.
De gemeentelijke afd. Werk, Inkomen en Zorg zal in samenwerking met de partners
van het jeugdloket het beleid verder ontwikkelen om het vangnet rond de
schooluitvallers verder sluitend te krijgen. Het aanbod leer- werktrajecten moet gaan
aansluiten op de aanwezige behoeften.
Het RMC gaat meer zijn aandacht richten op begeleidingstrajecten.
De leerplichtambtenaar zal de vergaderingen van de zorgteams voortgezet onderwijs
gaan bijwonen. Doel is het bespreken van risicoleerlingen en deze te behoeden voor
schooluitval zonder dat een startkwalificatie wordt behaald.
Vanuit het RMC wordt geregeld dat VMBO examenkandidaten bij het behalen van het
diploma een diplomakaart invullen. Daar wordt op aangegeven wat de jongeren na
het behalen van het diploma gaan doen. De risicoleerlingen (blijkt uit de door de
leerlingen opgegeven informatie) worden er uitgehaald en begeleid naar bijvoorbeeld
middelbaar beroeps onderwijs. Het aantal risicoleerlingen neemt daardoor drastisch
af.
Tijdpad
De afdeling WIZ middelt sinds kort jongeren naar het Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid.
De regie over de zorgteams wordt in 2007 ter hand genomen.
Het RMC zal in 2007 het aantal begeleidingstrajecten schooluitval uitbreiden.
Het RMC zal in 2007 met het preventieproject overgang vmbo-mbo in Castricum
starten.
Financiën
Reïntegratie- en zorgtrajecten van jongeren in de bijstand worden betaald uit het budget
werkdeel (er bestaat ook een inkomensdeel) van de wet werk en bijstand. Totaal budget van
het werkdeel bedraagt in 2007 € 750.000,--.
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5. Uitvoeringsprogramma Veiligheid
Aanleiding
De gemeente Castricum werkt continu aan het vergroten van de veiligheid op verschillende
terreinen, zoals openbare orde, verkeer en milieu. De gemeente heeft hiervoor veiligheidsbeleid vastgesteld en stelt hiervoor middelen beschikbaar. Jongeren zijn een aparte
doelgroep in dat beleid, omdat ze meer dan gemiddeld risico´s lopen hun veiligheid op het
spel te zetten. Dat komt mede doordat ze grenzen willen verleggen, erbij willen horen. Ze
veroorzaken zelf ook onveilige situaties door stoer gedrag. Daarbij kan gedacht worden aan
rondhangen en verveling, aan onveiligheid bij het uitgaan en in het verkeer, aan wangedrag
op school enz.
Vroegtijdig signaleren en het doorbreken van een negatieve spiraal, is winst voor zowel de
jongeren als voor de samenleving.
Toereikende en tijdige interventies voorkomen verder afglijden en bieden perspectief voor de
toekomst. De politie heeft veel contacten met hanggroepjongeren, maar dat is zeker geen
waarborg tot het voldoende terugdringen van de problematiek van de overlast.
Wat nodig is is actieve voorlichting aan ouders van “meeloopjongeren”, het signaleren en in
beeld brengen van hanggroep jongeren en ze aanspreken op hun gedrag, gecombineerd
met belonen van goed gedrag. Hier is structurele samenwerking van gemeente, politie,
stichting welzijn Castricum, scholen e.d. noodzakelijk.
Uitgaan is ook niet altijd zonder gevaar, mede door het stevige alcoholgebruik van de
jongeren. Het alcohol- en drugsgebruik zijn belangrijke thema‟s in het veiligheidsbeleid van
de gemeente. De gemeente Castricum zoekt aansluiting bij regionale beleidsontwikkelingen,
zoals geëntameerd door het Regionaal College van de Politie Noord-Holland Noord.1 Het
Regionaal College constateert dat uitgaansgeweld op landelijk en regionaal niveau
toeneemt. Een belangrijk deel van dit geweld komt voor rekening van jongeren onder de 23
jaar. Het geweld is veelal het gevolg van alcohol- en drugsgebruik. In de regionale Nota Plan
van Aanpak Veilig uitgaan, is voorlichting aan jongeren, over genotmiddelengebruik en veilig
uitgaan, een belangrijke pijler.
De jeugdreclassering –bedoeld om ontspoorde jongeren te helpen- is een taak die door
bureau jeugdzorg wordt uitgevoerd en zal verder binnen dit uitvoeringsprogramma buiten
beschouwing worden gelaten.
Huidige situatie
Binnen de gemeente zijn verschillende groepen hangjongeren actief die overlast
veroorzaken. De gemeente, de politie en het jongerenwerk zijn, om de overlast tegen
te gaan, samen proefprojecten begonnen. Dit is een bescheiden begin omdat het
ambulante jongerenwerk nog niet voldoende is ontwikkeld.
Op dit moment gaat het om twee projecten, één in Limmen en één Castricum.
In Limmen worden omwonenden, de jongeren en ouders nadrukkelijk betrokken bij
het oplossen van de problemen. Dit project is nog in volle gang, de uitkomsten tot nu
toe zijn zeer bemoedigend. De jongerenwerker speelt hierbij een grote rol.
In Castricum gaat het om de hanggroep jongeren bij het Raadhuisplein. Deze groep
zal op een vergelijkbare wijze benaderd worden als de groep in Limmen.
Voor beide groepen worden in samenwerking met de jongeren ontmoetingslocaties
uitgekozen en sober ingericht.
De jongerenwerkers zijn nog teveel in de jeugdsociëteiten actief en te weinig op
straat te vinden.

1

Dit college vormt het politiebestuur van de regio. Hierin hebben de burgemeesters van de
regiogemeenten, waaronder Castricum, zitting.
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De jongerenwerkers die in de gemeente werkzaam zijn werken nog onvoldoende
samen. Daardoor ontbreekt het op dit moment aan eenheid van beleid binnen het
totale jongerenwerk in de gemeente Castricum.
Binnen het onderwijs is aandacht voor een veilige leeromgeving. De partners van het
convenant veilige school werken hieraan. Dit convenant is op 13 oktober 2006 voor
zowel het basis als voortgezet onderwijs getekend. Dit convenant biedt niet de
volledige waarborg voor een veilige school, maar is wel een belangrijk onderdeel om
veiligheid te vergroten.
In het najaar van 2006 is een proefproject Way Out uitgevoerd. Dat is een
lesmethode die mede door horeca Nederland is ontwikkeld. Eén school voor
voortgezet onderwijs was deelnemer. Het project Way Out is één van de
voorlichtingsinstrumenten die door het Regionaal College wordt aanbevolen in het
genoemde plan van aanpak.
Bureau Halt Alkmaar heeft Castricum als werkgebied. De intentie van dit bureau is
om jongeren, die voor het eerst een licht strafbaar gepleegd hebben voor verder
“afglijden” te behoeden en de kans te geven om aan een strafblad te ontkomen. Dat
gebeurt d.m.v. een taakstraf i.p.v het opleggen van een boete of gevangenisstraf.
In het kader van de verkeersveiligheid van jongeren worden de volgende activiteiten
ondernomen:
Er worden Verkeersexamens in het basisonderwijs afgenomen, die bestaan uit een
schriftelijk- en praktijk deel.
De verkeersveiligheid rondom scholen wordt beoordeeld en zo nodig aangepast.
De fietsroutes richting school worden op veiligheid onderzocht en zo nodig
aangepast.
De gewenste veranderingen
Er komt een blauwdruk voor de aanpak van hanggroep jongeren. Basis van de
aanpak is:.
1. Het vertrouwen van de desbetreffende groepen jongeren winnen.
2. Opbouw van goede contacten tussen samenwerkende partners en jongeren.
3. Een goed beeld van de samenstelling van de groep krijgen.
4. Verantwoordelijk gedrag jongeren bijbrengen dat tot minder vernielingen en
minder overlast leidt.
De jongerenwerkers moeten voldoende ambulant jongerenwerk kunnen verrichten.
Het ambulante jongerenwerk zal zoveel mogelijk binnen de reguliere uren van de
jongerenwerkers plaats dienen te vinden. Dat kan nu niet omdat de beschikbare uren
jongerenwerk opgaan aan het programmeren, het aanwezig zijn in de
jeugdsociëteiten tijdens de openingstijden.
Er wordt nadrukkelijker gekeken naar de competenties van jongerenwerkers.
De jeugdsociëteiten draaien voor een groter deel dan thans het geval is op
vrijwilligers, waardoor de jongerenwerkers meer ambulant werk kunnen doen.
Een landelijke vergelijking geeft aan dat het aantal uren jongerenwerk in Castricum
laag ligt. Het aantal beschikbare uren jongerenwerk moet in overeenstemming zijn
met het nog vast te stellen takenpakket.
De scholen gaan samen met de gemeente werken aan verhoging van de veiligheid
binnen de scholen door benchmarking, gericht op een blijvend goed leerklimaat. (Als
uitvloeisel van het convenant veilige school). De leerlingen worden daarbij
betrokken.
Er komt een structurele alcoholcampagne met als doel een bewustwording van het
gebruik en misbruik van alcohol. Deze campagne wordt regionaal opgezet.
Meer aandacht voor drugsgebruik onder jongeren door informatiebijeenkomsten met
medewerking van ex gebruikers o.a. in de jeugdsociëteiten te organiseren.
De verkeersveiligheid rondom de basisscholen wordt, zover noodzakelijk, vergroot.
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Alle groepen 8 van de basisscholen gaan deelnemen aan het door 3VO
georganiseerde “het dode hoek project „Veilig op weg‟, waardoor leerlingen
beter/veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.
Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand
De blauwdruk aanpak hanggroep jongeren wordt door de samenwerkende partners
als politie, gemeente en jongerenwerkers verder ontwikkeld .
Een werkgroep van ambtenaren, vertegenwoordigers van de besturen van de
jeugdsociëteiten, de politie en de jongerenwerkers gaan, binnen de vastgestelde
kaders, adviezen uitwerken over de gewenste veranderingen in het jeugd en
jongerenwerk. Het gaat om de gewenste veranderingen zoals die hierboven
beschreven staan.
Het veiligheidsbeleid van de scholen komt tot stand door de samenwerkende
partners van het convenant veilige school bijeen te roepen.
Way Out zal in overleg met de scholen en horeca worden uitgebreid naar de drie
scholen voor voortgezet onderwijs en zal een structurele voorziening worden.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de afspraak in het Convenant Veilige School
om leerlingen en ouders voorlichting te geven over het voorkomen van
overlastgevend en crimineel gedrag. Met de scholen zal gesproken worden over een
specificatie van de afspraak in het convenant op het gebied van voorlichting over
alcohol- en drugsgebruik.
In overleg met deJGZ, BJZ en Brijder , het onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk
worden drugs- en alcohol programma‟s vastgesteld c.q. ingekocht door de gemeente.
Directies en schoolbesturen zullen door de gemeente worden benaderd om de
verkeersveiligheid rondom de scholen te monitoren en indien noodzakelijk wordt de
verkeerssituatie aangepast.
Op welk moment worden de veranderingen gerealiseerd
De blauwdruk aanpak hanggroep jongeren wordt in 2007 verder uitgewerkt.
De problematiek rondom het ambulante jongerenwerk wordt in 2007 opgelost.
In 2007 wordt aandacht besteed aan de risico‟s van alcohol en drugsgebruik.
De veiligheid binnen de scholen wordt in 2008 aangepakt.
De verkeersveiligheid rondom de scholen wordt vanaf tweede helft van 2008 met de
scholen en ouders besproken.
Het verkeersproject “het dode hoek project „Veilig op weg‟, wordt in tweede helft van
2007 ingevoerd.
Structurele Invoering van Way Out vindt in 2008 plaats.
Financiële middelen
Way Out 1.500, -- Zal in de voorjaarsnota 2007 worden aangevraagd.
Reguliere middelen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.
Maatwerkdeel:
€ 28.736,-O.a. ingezet voor voorlichting over drugs en alcohol.
Reguliere middelen Jongerenwerk: voor de financiële informatie wordt u naar het
uitvoeringsprogramma vrije tijd verwezen.
Reguliere verkeersbudgetten.
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6. Uitvoeringsprogramma jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Aanleiding
Sinds januari 2003 is de gemeente op basis van de wet Collectieve Preventie
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de gehele
jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar. Om de gemeentelijke regierol goed te kunnen
uitvoeren is het noodzakelijk dat wij weten hoe de jeugdgezondheidszorg in Castricum er uit
dient te zien afhankelijk van de doelen en effecten die daarbij bereikt moeten worden.
Daarbij is het van groot belang te weten wat de behoeften van ouders/opvoeders en
jongeren zijn en welke middelen we daarvoor ter beschikking kunnen stellen. Op dit moment
is hier gedeeltelijk sprake van, hetgeen ook door de uitvoerders van de
jeugdgezondheidszorg onderkend wordt.
Huidige situatie
Vanuit de instellingen zijn de eerste pakketten voorzieningen aangeboden m.b.t. de
doorlopende lijn van 0 tot 19 jaar en daarbij is rekening gehouden met de ideeën die
daar binnen de gemeenten over bestaan. De nadruk ligt daarbij op preventieve taken,
zoals voorlichtings- en signaleringsactiviteiten activiteiten.
De volgende stap die gezet wordt is dat deze instellingen meer vraaggestuurd gaan
aanbieden en dat doen ze onder andere door meer in gesprek te gaan met de
afzonderlijke gemeenten, om zo tot maatwerkplannen te komen.
Een probleem bij de jeugdgezondheidszorg Castricum is dat er drie organisaties bij
de dienstverlening betrokken zijn. Het gaat om twee organisaties die vanuit Noord
Kennemerland opereren en één organisatie uit Midden Kennemerland. Dat is
ongunstig, omdat dat extra inspanningen vraagt om de eenheid van beleid en van
aanbod mogelijk te maken. Voor het overgrote deel van de hulpverlening is
Castricum op Noord Kennemerland aangewezen. Het is daarom noodzakelijk dat de
jeugdgezondheidszorg dan ook vanuit Noord Kennemerland wordt aangestuurd.
De drie organisaties werken nu samen op basis van een convenant, dat slechts twee
jaar geldig is.
De jeugdgezondheidszorg is er vooral voor bedoeld om invulling te geven aan de vijf
gemeentelijke preventieve taken: informatie en advies, signalering, toeleiding naar
het hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg op lokaal niveau.
Dat gebeurt op dit moment, maar of dat in voldoende mate gerealiseerd wordt zal bij
de besprekingen over de maatwerkplannen van de instellingen aan de orde komen.
De “maatwerkgelden” (voor een uitleg over de maatwerkgelden zie het
uitvoeringsprogramma 1) worden voor een deel ingezet als onderdeel van de BOSimpuls arrangementen. “De Klas beweegt” wordt voor 50% daaruit gefinancierd.
Hoewel de GGD verbeteringen heeft aangebracht is de begroting nog niet geheel
transparant en ontbreekt de mogelijkheid volledig inzicht te krijgen in wat de
producten kosten.
De jeugdgezondheidsinstellingen zoeken samenwerking met de jeugdzorg, om zo
samen na te gaan wie wat zou kunnen doen als het om opvoedvraagstukken gaat.
Het is de bedoeling dat deze partijen elkaar gaan aanvullen en overlappingen in het
aanbod elimineren. Dat neemt niet weg dat er nu nog gefragmenteerd gewerkt wordt
door de verschillende instellingen, die dat doen vanuit verschillende locaties, zonder
dat daar coördinatie over wordt gevoerd binnen onze gemeentegrenzen op een
daarvoor centraal ingericht punt.
Om de preventieve taken goed uit te kunnen voeren moeten de kinderen/jongeren
regelmatig gezien worden door de deskundigen werkzaam in de JGZ. Er zijn twijfels
of het aantal contactmomenten per kind toereikend zijn om een goed beeld van ieder
afzonderlijk kind te kunnen hebben.

nota lokaal jeugdbeleid 2007-2010 gemeente Castricum
vastgesteld in de raadsvergadering van 19 april 2007

34

De enquêtes die onder scholieren worden gehouden bieden een aanvulling op de
kennis over de gezondheidstoestand van de jongeren. Er bestaat echter enige twijfel
of dat voldoende kennis oplevert om de behoefte aan jeugdgezondheidszorg te
kunnen vaststellen.
Gewenste situatie
1. De aansturing van de doorlopende lijn 0-19 jaar wordt structureel de verantwoordelijkheid van één organisatie in Noord Kennemerland op basis van afspraken.
2. De invulling van de JGZ wordt (jaarlijks) afgestemd met het integrale jeugdbeleid. De
JGZ zal daarbij voldoen aan de behoefte die vanuit de samenleving naar voren komt.
Dat gebeurt aan de hand van ingewonnen informatie bij of over de doelgroep, zodat
de organisaties van JGZ weten welk aanbod zij moeten leveren.
3. De begroting wordt transparant, zodat de kosten van de producten inzichtelijker
worden.
4. Het aantal contactmomenten zal voldoende zijn om de JGZ van de juiste informatie te
voorzien.
5. Er gaat gewerkt worden met een elektronisch kinddossier (EKD).
6. Om de eenheid van ketenbenadering te benadrukken wordt gestreefd naar een
centrum voor jeugd en gezin. De coördinatie van zowel de verticale samenhang,
d.w.z. de doorlopende lijn van jeugdgezondheidsvoorzieningen van 0 tot 19 jaar , als
de horizontale samenhang, namelijk de kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen
zal in dit centrum samenkomen.
Voor het overige verwijzen wij u naar het uitvoeringsprogramma Opvoeding en
bescherming, omdat daar verder op het Centrum jeugd en gezin wordt ingegaan.
Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) instellingen worden gevraagd om een plan uit te
werken waardoor de gemeente Castricum nog met één instelling van de JGZ te
maken heeft.
Het basispakket en het maatwerkplan wordt zowel regionaal als lokaal besproken en
voorbereid op ambtelijk niveau en vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders.
De JGZ-instellingen worden gevraagd voor voldoende informatie te zorgen over de
gezondheidstoestand van de jeugd.
De JGZ-instellingen worden gevraagd een transparante begroting op te stellen.
De JGZ-instellingen worden gevraagd actief deel te nemen aan de totstandkoming
van het centrum jeugd en gezin (zie uitvoeringsprogramma opvoeding en
bescherming).
De invoering van het elektronisch kinddossier is een taak voor de JGZ-instellingen.
Op welk moment worden de veranderingen gerealiseerd
In 2008 zal een besluit vallen over de eindverantwoordelijkheid van de JGZ.
De gesprekken over het takenpakket, de begroting en monitoring van de JGZ is een
continue proces.
De JGZ wordt in 2007/2008 betrokken bij de invoering van het Centrum voor jeugd en
gezin
De invoering van het electronisch kinddossier zal per 1 januari 2008 plaatsvinden.
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Financiële bronnen
Reguliere middelen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.
Maatwerkdeel:
€ 28.736,-JGZ Rsu:
€ 383.363,-- (specifieke uitkering jgz)
Totale Begroting GGD
€ 543.000,-- ( bedrag per inwoner € 15,31)
Deze middelen worden nu voor bepaalde afgesproken doeleinden ingezet.
Middelen motie Verhagen

€ 18.500 op jaarbasis inzetten t.b.v. de opvoedondersteuning.

Gemeentelijke middelen:
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de extra kosten uit de huidige begroting te dekken
zijn.
Het is gezien het standpunt van het kabinet omtrent het Centrum van Jeugd en Gezin
denkbaar dat extra rijksmiddelen ingezet gaan worden.
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7. Uitvoeringsprogramma participatie
Aanleiding
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben als leidend
principe dat burgers bij de bestuurlijke besluitvorming betrokken worden. Dat gaat verder dan
alleen door het gemeentebestuur te worden geïnformeerd. Het gaat er om dat de
gemeentelijke besluitvorming door de burgers wordt beïnvloed d.m.v. inspraak, advisering en
voor een deel meebeslissen. Dat geldt ook voor jongeren. Het is belangrijk dat jongeren
meebeslissen over de voorzieningen die voor hen in het leven worden geroepen en/of voor
hen in stand worden gehouden.
Naast bestuurlijke participatie is het voor de ontwikkeling van de jongeren van belang dat zij
maatschappelijk participeren, o.a. door middel van vrijwilligerswerk. Gebleken is dat jongeren
daardoor competenties aanleren die zij eerder niet bezaten.
Hoe is de huidige situatie
De jeugd heeft in 2005 middels een enquête aangegeven wat ze wensen en wat ze
vinden van het huidige niveau van de voorzieningen.
Uit de enquête kwam naar voren dat de jongeren van mening zijn dat er te weinig
informatie voor de jeugd beschikbaar is en dat de gemeentelijke website niet op de
jeugd is gericht. Daardoor is de website niet uitnodigend voor de jongeren om te
raadplegen.
Uit de enquête kwam naar voren dat de jongeren een jeugdraad willen. Het optuigen
van een jeugdraad is in het verleden al eens gebeurd in Castricum. Na aanvankelijk
een succes te zijn, bleek toch vrij snel dat het in stand houden ervan lastig is. Bij
gebrek aan onderwerpen of het ontbreken van directe belangen van de leden van de
jeugdraad verdween al snel de drang om lid te blijven of om alle vergaderingen bij te
wonen.
Op dit moment is er onvoldoende aandacht voor de participatie van jongeren in de
maatschappij. De scholen voor voortgezet onderwijs kunnen daarin een belangrijke
rol in spelen. Dat willen ze ook wel. Maar nog niet alle scholen van voortgezet
onderwijs hebben kans gezien dit uit te werken, hoewel ze wel bewust zijn van het
belang voor hun leerlingen. Stichting Welzijn Castricum (SWC) probeert ook jongeren
te betrekken bijvoorbeeld door vrijwilligers te vragen om mee te werken in het jeugden jongerenwerk. Dit lukt in Castricum onvoldoende, in Limmen en Akersloot lukt dat
wel.
Jongeren worden op dit moment betrokken bij het zoeken en inrichten van Jops
(Jongeren Ontmoetingsplekken) , in zowel Castricum als Limmen.
De jongeren zijn niet betrokken bij de opbouw van de dienstverlening vanuit de WMO
Wat is de gewenste situatie
1. Participatie in het besluitvormingsproces
Jongeren kunnen meepraten via jeugdpanels
Er is structurele participatie van jongeren nodig op onderwerpen die de jeugd van belang
vindt. Daarbij is de vraag hoe die participatie het beste georganiseerd kan worden. Het
optuigen van een jeugdraad is in het verleden al eens gebeurd in Castricum. Het in stand
houden ervan bleek lastig. Deze gang van zaken wordt ook landelijk bevestigd.
De meest praktische uitvoering is die waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van
de jongeren op het moment dat een beleidswijziging in het jeugdbeleid wenselijk is. Het is
dan noodzakelijk om een representatieve groep jongeren bijeen te roepen, die meedenkt
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over de hoofdlijnen van het te veranderen beleidsonderdeel en die meebeslist over de
uitwerking, voorzover het onderwerp zich daar voor leent. Als de jeugd op deze wijze bij het
beleid betrokken is, wordt er van jeugdpanels gesproken.
Leerlingen hebben kennis van bestuurlijk besluitvormingsproces en werkwijze
gemeente via project „ kindergemeenteraad‟
Door kinderen van groep 7/8 mee te laten doen in het besluitvormingsproces, worden zij zich
bewuster van de taken van de gemeente en wordt de drempel om later mee te denken en te
praten lager.
De jongeren krijgen een stem bij het bepalen van het voorzieningenniveau in het
kader van de WMO.
De jongeren kunnen informatie vinden op een speciale jongerensite.
2. Maatschappelijk participatie
De gewenste situatie is dat de scholen voor voortgezet onderwijs maatschappelijke
participatie binnen hun onderwijs stimuleren door de mogelijkheid van stageplaatsen aan te
bieden. Daarbij valt te denken aan stages in jongerencentra. Daarnaast zou het
vrijwilligerswerk door jongeren binnen het onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk meer
gestimuleerd kunnen worden.
Op welke wijze komen de gewenste veranderingen tot stand
1. Participatie in het besluitvormingsproces
De participatie van jongeren wordt in de volgende onderdelen opgesplitst:
A: De participatie tijdens de uitwerking van de uitvoeringsprogramma‟s.
Op onderdelen van de uitvoeringsprogramma‟s zullen jeugdpanels bijeengeroepen worden.
Werving vindt plaats via de scholen, sportverenigingen en het jeugd- en jongerenwerk. Het
moet voor de jongeren aantrekkelijk zijn om aan dergelijke bijeenkomsten mee te doen.
Gewoon droge informatie verstrekken en daarover praten is niet voldoende. De jongeren
zullen naar de voor hen aantrekkelijke werkvorm(en) gevraagd worden. Het moet vooraf aan
de inspraak duidelijk zijn wat de invloed van de jongeren is. De jongeren moeten reële
invloed op de uitvoering van het beleid hebben.
Naast het inschakelen van jeugdpanels gaat de gemeente zelf actief binnen de
scholen informatie verzamelen.
B. Invoering kindergemeenteraad
Voor de kinderen van groep 7/8 van de basisscholen zal een kindergemeenteraad worden
ingesteld. De kindergemeenteraad wordt binnen de scholen voorbereid via een bepaalde
lesmethode, waarna op een middag in het gemeentehuis de kindergemeenteraad wordt
gehouden. De jongeren besluiten tot uitvoering van een bepaald project, waar de gemeente
zorg voor draagt.
C. De invoering van een werkgroep jongeren die ressorteert onder de nieuw op te richten
WMO-raad
Jongeren hebben belang bij de dienstverlening die vanuit de WMO beschikbaar is of komt.
Om de jongeren te laten meebeslissen over de dienstverlening wordt een werkgroep met
jongeren opgezet die onderdeel uitmaakt van de WMO-raad.
D. Het opzetten van een jeugdsite
Er komt een jeugdsite die m.m.v. jongeren tot stand komt. De site wordt of onderdeel van de
gemeentelijke site of wordt gekoppeld aan de sites van de jeugdsociëteiten. De gemeente
zal deze site gebruiken om de mening van de jongeren over bepaalde onderwerpen te
vragen. Een vrijwilligersvakaturebank wordt op de jeugdsite geplaatst.
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E. Het houden van een periodieke jeugdenquête
De jeugdenquête is een middel om te weten te komen of het beleid nog aansluit bij de
wensen van de jeugd. De jeugdenquête wordt bij regelmaat, zo mogelijk eenmaal per jaar,
gehouden.

2. Maatschappelijke participatie
Voorgesteld wordt om een werkgroep samen te stellen die een actieplan opstelt en daarbij
de volgende vragen beantwoordt:
Maatschappelijke stages:
Wat zijn de doelstellingen van maatschappelijke stages georganiseerd vanuit de
scholen en wat is de doelgroep.
Hoe komen de scholen aan voldoende maatschappelijke stages die voor de
doelgroep noodzakelijk zijn?
Vrijwilligerswerk
Wat zijn de doelstellingen van het vrijwilligerswerk door jongeren en welk
vrijwilligerswerk sluit daar het beste bij aan.
Hoe krijgen we jongeren zover zich meer voor het vrijwilligerswerk te interesseren.
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen (zowel onderwijsgevenden als
leerlingen), het sportplatform, de jeugdsociëteiten, SWC en de jongeren zelf. De werkgroep
kan gebruik maken van de notitie die de stichting welzijn Castricum over dit onderwerp heeft
geschreven.
Op welk moment worden de veranderingen gerealiseerd
Participatie in het besluitvormingsproces
Voor de participatie van de jongeren bij de besluitvorming rond de voorliggende nta
jeugdbeleid wordt u verwezen naar bijlage 5 (verslagen bespreking concept nota
jeugdbeleid in de 3 jeugdsociëteiten) .
Voor elk onderwerp in de uitvoeringsprogramma‟s is aangeven wanneer de
uitwerking daarvan plaatsvindt. Dat is ook het moment waarop de jongeren wederom
gevraagd worden te adviseren over de uitvoering. Dit zal gebeuren dmv jeugdpanels.
.Invoering kindergemeenteraad: 2008.
Maatschappelijke participatie
Gezien de prioritering op andere vlakken van het jeugdbeleid wordt voorlopig ingezet op
tweede helft 2007 en eerste helft van 2008 als moment van uitwerking van dit onderdeel van
het jeugdbeleid.
Financien
Begrotingspost jeugd- en jongerenwerk, kostensoort platform jeugd € 1.275,-Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2007 zal een bedrag van rond de € 3.000,-voor de kindergemeenteraad worden gevraagd.
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