INLEIDING
Voor u ligt Deel II van de Nota Jeugd, het actiepuntenprogramma. Het actiepuntenprogramma is
opgebouwd uit Hoofdstuk 1 en 2.
In Hoofdstuk 1 hebben wij de actiepunten nogmaals overzichtelijk weergegeven aan de hand van de
acht thema’s uit de beleidsnota.
In Hoofdstuk 2 is een vertaalslag gemaakt naar de uitvoering . Met het benoemen van de actiepunten
alleen zijn we er niet. Om een slag te maken van het beleidsinhoudelijke denken uit de nota naar
concrete actiepunten op uitvoeringsniveau is ervoor gekozen de thema indeling los te laten en te
kiezen voor een logische clustering. Deze clustering heeft geleid tot een uitvoeringsplan waarin de
actiepunten logischerwijs bij elkaar gebracht zijn tot twaalf werkvelden. De werkvelden zijn uitvoerig
beschreven in kaders, welke centraal staan in dit hoofdstuk.
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HOOFDSTUK 1
ACTIEPUNTENPROGRAMMA PER THEMA
Hieronder zijn de actiepunten uit de beleidsnota overzichtelijk weergegeven aan de hand van de acht
thema’s.

1.

Voorschoolse periode
1.1
1.2
1.3

2.

Onderwijs
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.

Beleid ontwikkelen en vaststellen aangaande peuterspeelzaalwerk.
De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen verbeteren.
Binnen het nog te ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin met nadruk aandacht
voor de groep 0 tot 4 jarigen.

Ontwikkelen van een effectieve en efficiënte overlegstructuur.
Onderwerpen op de Lokaal Educatieve Agenda benoemen en plaatsen binnen de
nieuwe overlegstructuur.
Uitwerken van de ingezette structuur om te komen tot verbeterde aansluiting tussen
onderwijs en zorg voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.
Brede School ontwikkeling betrekken bij de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd
en Gezin en een verbeterde aansluiting tussen onderwijs en zorg.
Leerplichtbeleid ontwikkelen en vaststellen.

Gezondheid en leefstijl
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Geven van voorlichting over schuldenproblematiek voor het onderwijs door de
Stadsbank Oost-Nederland.
Ontwikkelen van een jeugdmonitor met een hieraan gekoppelde jeugd database.
In beeld brengen van het aantal jeugdige mantelzorgers in de gemeente en de
problematiek bij deze specifieke groep. Aan de hand van de inventarisatie
bekijken of nader beleid nodig wordt geacht.
Ontwikkelen van een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Herstructureren van het aanbod van opvoedingsondersteuning voor verschillende
doelgroepen (bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen).
Gesprekken starten met JGZ instellingen (Thuiszorg en GGD) om te komen tot een
betere organisatorische eenheid. Een éénduidige organisatiestructuur verbetert de
ketenbenadering en afstemming met andere partijen (waaronder de gemeente).
Verder ondersteunen van alcoholmatigingsbeleid in regioverband als wel kijken naar
de lokale mogelijkheden om alcoholgebruik bij jongeren te verminderen.
Verder uitwerken van de sociale kaart ten behoeve van de jeugd. Deze sociale kaart
jeugd in overeenstemming brengen met andere sociale kaarten.
Uitbreiding van formatie voor jeugd- en jongerenwerk.
Nota lokaal gezondheidsbeleid evalueren en vaststellen.
Uitwerken plan van aanpak bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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4.

Vrije Tijd
Sport
4.1.
4.2
4.3
4.4
4.5

Mogelijkheden onderzoeken om een sportfonds voor specifieke doelgroepen in te
stellen.
Onderzoeken van mogelijkheden om breedtesport aan te bieden aan de jongste
groepen in het voortgezet onderwijs.
Mogelijkheden onderzoeken om sportaanbod te verbeteren.
Versterken en ondersteunen van het kader van sportverenigingen ondermeer op het
gebied van gezondheid ( alcohol, drugs, roken) en hangjongeren problematiek.
Meer aandacht voor het faciliteren ongeorganiseerde vormen van sportbeoefening
(bv. trapveld, scatebanen en crossbanen).

Ontmoeting en speelruimte
4.6.
4.7

Nieuw speelruimte beleid ontwikkelen en vaststellen in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten.
Jongerenwerk faciliteren voor deze doelgroep, met name gericht op de nietgeorganiseerde jongeren.

Cultuur en uitgaan
4.8

4.9
4.10

4.11
4.12

4.13

5.

Het versterken van cultuuraanbod voor de doelgroep jeugd waarbij de samenwerking
tussen bibliotheek, muziekschool en schouwburg verder ontwikkeld wordt. In overleg
met deze instellingen, de jeugd en eventuele andere partners komen tot een voorstel
en plan van aanpak.
Onderzoek naar multifunctionele voorzieningen ook voor de doelgroep jeugd
(bijvoorbeeld een brede school of kultuurhuus).
Binnen het sociaal cultureel werk jongerenparticipatie nader laten uitvoeren, waarvan
een activiteitenplan deel uitmaakt. Dit plan dient samen met de jeugd ontwikkeld te
worden en dynamisch te zijn (bijvoorbeeld in de vorm van een medewerkersgroep).
Voor de oudere doelgroep meer aandacht voor veilig verkeer (in overleg met
vervoersbedrijven).
Subsidiemogelijkheden scheppen voor vrijwilligersinitiatieven binnen de directe
woonomgeving van de jongeren (bv. kinderdisco, tienersoos). Hiervoor duidelijke
criteria stellen.
Gemeentelijk cultuurbeleid ontwikkelen en vaststellen. Hierbij specifieke aandacht
besteden aan jeugd en jongeren. Cultuureducatie zal hiervan onderdeel uitmaken
vanuit de gedachte dat betrokkenheid bij de wereld waarin de jongere leeft belangrijk
is in zijn of haar ontwikkeling.

Veiligheid
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Uitbreiden van de begeleide vrijetijdsbesteding en de groepsaanpak.
Voorlichting over veiligheidsrisico’s op het gebied van verkeer, alcohol, drugs,
criminaliteit en overlast.
Nadere uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Veiligheid in en om school verbeteren
Met partners, waaronder de horeca, een plan formuleren over terugdringen overmatig
alcoholgebruik onder jongeren.
Integraal veiligheidsbeleid nader vormgeven.
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6.

Wonen en leefomgeving
Actiepunten zijn het bouwen van meer levensloopbestendige woningen en meer woningen
voor starters. Deze actiepunten zijn reeds ingebed in de structuurvisie: ‘Bouwen in Lochem
2007-2015.’ Om deze reden zijn deze actiepunten niet apart opgenomen in dit jeugdbeleid.

7.

Arbeid en inkomen
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.

Nader uitwerken van een jongerenloket, bij voorkeur in Lochem.
Mogelijkheden onderzoeken van meer stageplekken ten behoeve van VMBO- en
ROC- leerlingen.
De werkgelegenheid voor hoger opgeleide jongeren verbeteren ondermeer door
kansen voor jonge ondernemers te stimuleren.
Betere aansluiting tussen de leerplicht en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie
(RMC).
Betere aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het Regionaal Opleidingen
Centrum (ROC).

Jongerenparticipatie
8.1
8.2.
8.3
8.4

Het ontwikkelen van een medewerkersgroep voor de woonkernen Lochem en
Gorssel, waarbij ook de omliggende kleinere woonkernen worden bediend.
Onderzoeken van mogelijkheden voor accommodaties waarbij ontmoeting en
recreatie het uitgangspunt vormen.
Verder uitwerken van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages in samenwerking
met het onderwijs, bedrijfsleven en vrijwilligers organisaties.
Het betrekken van de jongeren bij de ontwikkeling van aanbod op het gebied van
zowel cultuur als sport.
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HOOFDSTUK 2
UITVOERINGSPLAN

In hoofdstuk 1 van dit actiepuntenprogramma zijn de actiepunten per thema nogmaals overzichtelijk
weergegeven. Bij de ontwikkeling van de nota en dit bijbehorende actiepuntenprogramma bleek dat
veel actiepunten overeenkomsten met elkaar hadden, gelijkwaardig zijn of raakvlakken met elkaar
hebben. Om de vertaalslag naar de uitvoering goed te kunnen maken en ook in te kunnen spelen op
de beleidsgestuurde contractfinanciering hebben we actiepunten op een logische wijze geclusterd. De
clustering heeft geleid tot het onderstaande uitvoeringsplan waarin dertien werkvelden zijn benoemd
en nader uitgewerkt.

Werkveld 1

Beleid

1.1

Beleid peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Doelstelling

Beleidskader ontwikkelen en vaststellen voor peuterspeelzaalwerk

Inhoud

Beleidsnotitie geeft helderheid over de volgende onderwerpen:
1. Algemeen kader peuterspeelzaalwerk
2. Positie VVE bepalen in relatie tot peuterspeelzaalwerk
3. Positie kinderopvang nader uitwerken
4. Kwaliteitsbepaling peuterspeelzaalwerk, waaronder belang
derde dagdeel
5. Deskundigheid peuterspeelzaal leidsters
6. Zorgstructuur binnen peuterspeelzaal
7. Positiebepaling peuterspeelzaalwerk en sluitende keten
8. Aandacht voor segregatie / integratie
9. Mogelijkheden voor inbedding in brede school

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Peuterspeelzaalorganisaties (o.a De
Blokkentoren), onderwijsinstellingen en
aanbod voor 0 tot 4 jarigen

Fasering

Eerste helft 2008: opstellen beleidsnota

Garve en
organisaties

Tweede helft 2008: implementatie
Voorlopig begroot Eenmalig € 3.000,- (Incidenteel, met name voor het
interactieve proces)
bedrag
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1.2

Speelruimtebeleid

Doelstelling

Beleidskader ontwikkelen en vaststellen voor speelruimtebeleid

Inhoud

Beleidsnotitie geeft helderhei over de volgende onderwerpen:
1. Algemeen kader scheppen voor speelruimtebeleid dat
voldoet aan de landelijke richtlijnen
2. Harmonisatie van het beleid van de gemeenten oud-Gorssel
en oud-Lochem
3. Veiligheid

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs in
samenwerking met Afdeling Openbare Werken en Vastgoed.

Betrokkenen

Nijha, speeltuinverenigingen en de gemeente Lochem: afdeling
Welzijn en Onderwijs, Openbare Werken en Vastgoed.

Fasering

Eerste helft 2008: opstellen beleidsnota
Tweede helft 2008: implementatie

Voorlopig begroot
bedrag

€ 2.000,- (Incidenteel, met name voor interactieve proces)

Actiepunt 1.3

Cultuurbeleid

Doelstelling

Beleidskader ontwikkelen en vaststellen voor cultuur

Inhoud

Beleidsnotitie geeft helderheid over de volgende onderwerpen:
1. Algemeen kader cultuurbeleid
2. Specifieke aandacht voor jeugd en jongeren binnen het
cultuurbeleid
3. Helder maken hoe de gemeente zich wil profileren op het
gebeid van cultuur
4. Cultuureducatie ontwikkelen.

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Professionele en amateuristische cultuur verenigingen en
organisaties
Eerste helft 2008: opstellen beleidsnota

Fasering

Tweede helft 2008: implementatie
Voorlopig begroot
bedrag

€ 2.000,- (Incidenteel, met name voor interactieve proces)
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1.4

Leerplichtbeleid

Doelstelling

Beleidskader opstellen en vaststellen voor de leerplicht

Inhoud

Beleidsnotitie geeft helderheid over de volgende onderwerpen:
1. Positie van de leerplicht bepalen binnen de gemeente
Lochem en de regio
2. Rol bepalen die de gemeente Lochem wil innemen
(preventief of reactief)
3. Binnen het nieuwe beleid aandacht voor de nieuwe
leerplichtwet en de kwalificatieplicht
(schoolverlatersoffensief)

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Basisscholen, middelbare school en gemeenten in de regio
Stedendriehoek

Fasering

Eerste helft 2008: opstellen beleidsnota
Tweede helft 2008: implementatie

Voorlopig begroot
bedrag

€ 2.000,- (Incidenteel, met name voor interactieve proces)
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1.5

Lokaal gezondheidsbeleid

Doelstelling

Evalueren en vaststellen van lokaal gezondheidsbeleid

Inhoud

Beleidsnotitie geeft helderheid over de volgende onderwerpen:
1. Algemeen kader lokaal gezondheidsbeleid
2. Positie preventie en jongeren
3. Maatwerkprojecten
4. Coördinatie van zorg

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Organisaties die zich bezig houden met welzijn en gezondheid,
zoals de GGD en AMW

Fasering

Eerste helft 2008: opstellen beleidsnota
Tweede helft 2008: implementatie

Voorlopig begroot
bedrag

€ 2.000,- (Incidenteel, met name voor interactieve proces)

1.6

Integraal veiligheidsbeleid

Doelstelling

Opstellen en vaststellen van integraal veiligheidsbeleid

Inhoud

Beleidsnotitie geeft helderheid over de volgende onderwerpen:
1. Algemeen kader integraal veiligheidsbeleid
2. Positie preventie en jongeren

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Organisaties die zich bezig houden met integrale veiligheid (

Fasering

Eerste helft 2008: opstellen beleidsnota
Tweede helft 2008: implementatie

Voorlopig begroot
bedrag

€ 2.000,- (Incidenteel, met name voor interactieve proces)
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Werkveld 2

Sluitende keten

2

Sluitende keten jeugd

Doelstelling

Het verbeteren van de samenwerking, afstemming en informatie
uitwisseling tussen organisaties die zich bezig houden met jeugdbeleid.
Oftewel: het creëren van een sluitende keten voor de jeugd van 0 tot 23
jaar
1. Samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen verbeteren

Inhoud

Warme overdracht tussen peuterspeelzalen en primair
onderwijs
Zorgstructuur ontwikkelen voor voorschoolse periode in
evenwicht met zorgstructuur op het primair onderwijs
2. Structuur verbeteren voor overdracht van voorschoolse
voorzieningen naar het primair onderwijs
3. Verbeteren van de samenwerking tussen organisaties in het primair
onderwijs
Verdere uitwerking van de pilot om maatschappelijk werk
dichter bij school te brengen. De intentie is dat op termijn
kleine ZorgTeams binnen scholen functioneren en op afstand
een Zorg Advies Team gemeente breed
4. Verbeteren van de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet
onderwijs
5. Uitwerken van de ingezette kwaliteitsverbetering op het voortgezet
onderwijs om te komen tot een verbeterde aansluiting tussen
onderwijs en zorg (SOS)
6. Uitwerken van de ingezette structuur op het primair- en voortgezet
onderwijs om te komen tot verbeterde aansluiting tussen onderwijs
en zorg.
7. Verbeteren van de samenwerking tussen organisaties na het
voorgezet onderwijs
Verbeteren van het functioneren van het Regionale Melding en
Coördinatiefunctie
Aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en de Regionale
Opleidingen Centra (ROC's) verbeteren
Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Organisaties met aanbod voor de jeugd in de gemeente Lochem

Fasering

2008 (reeds in gang gezet)

Voorlopig begroot
bedrag

Jaarlijks € 30.000,- (structureel)
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Werkveld 3

Monitoring jeugdbeleid

3

Monitoring jeugdbeleid

Doelstelling

Periodieke informatieverwerving over de situatie van de jeugd
in de gemeente in de vorm van een database. Informatie kan
gebruikt worden ten behoeve van evaluatie, beleidsvorming en
aansturing van het jeugdbeleid

Inhoud

1. De gemeente stelt vast welke meetbare indicatoren op welke
wijze periodiek verzameld dienen te worden om de effecten
van het jeugdbeleid te volgen en zo nodig bij te sturen
2. Inventariseren van omvang groep jeugdige mantelzorgers en
de bijbehorende problematiek
3. Samenwerkingspartners benoemen en subsidie
mogelijkheden onderzoeken (bijvoorbeeld de provincie
Gelderland, regiogemeenten en JGZ instellingen)
4. Afspraken maken met organisaties over processen rondom
de registratie (bijvoorbeeld het gewenste aanbod, indicatoren
en evaluatie momenten)

Initiatiefnemer

5. Ontwikkelen van monitor is afdelingsoverstijgend waarnaast
ook andere statische gegevens betrokken kunnen worden
in een monitor
Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs, Afdeling
Facilitaire Zaken

Betrokkenen

Organisaties die zich bezig houden met de jeugd in de
gemeente Lochem, de provincie Gelderland en andere
gemeenten.

Fasering

2008/2009

Voorlopig begroot
bedrag

Structurele middelen
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Werkveld 4

Overlegstructuur

4

Overlegstructuur jeugd ontwikkelen

Doelstelling

Ontwikkelen van een nieuwe overlegstructuur jeugd met thema
gerichte werkgroepen.

Inhoud

1. De te grote verscheidenheid aan overlegmomenten met vele
instanties structureren en herbundelen. Uitgangspunt hierbij is
effectiviteit en efficiency
2. Brede stuurgroep jeugd ontwikkelen dat kaderstellend optreedt.
Uitvoering en implementatie zal door deze stuurgroep jeugd
gedelegeerd worden naar bestuurlijke werkgroepen die thema
gerelateerd zijn
3. Een smalle Lokaal Educatieve Agenda (LEA) implementeren
binnen de nieuw te vormen overlegstructuur

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Organisaties die zich bezig houden met de jeugd in de gemeente
Lochem

Fasering

2008

Voorlopig begroot
bedrag

Eenmalig € 4.000,-

13

Werkveld 5

Centrum Jeugd en Gezin

5

Ontwikkelen Centrum Jeugd en Gezin

Doelstelling

Ontwikkelen van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Inhoud

1. Visie, missie en doelstellingen CJG bepalen
2. Positie van CJG bepalen binnen de gemeente en de regio
3. Positie van CJG bepalen ten opzichte van de brede school en
de Zorg Advies Teams. Hierin worden ontwikkelingen rondom
passend onderwijs in het primair onderwijs meegenomen
4. Kernpartners en indirecte partners vaststellen
5. Visie op opvoedingsondersteuning formuleren en een
dekkend aanbod creëren voor verschillende doelgroepen (Met
specifieke aandacht voor sociale vaardigheidstrainingen)
6. Invulling van de 5 gemeentelijke taken
7. Binnen CJG nadruk op preventie en de groep 0 tot 4 jarigen
8. Aanbod CJG opnemen in de sociale kaart

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

BJZ, JGZ, provincie Gelderland, regiogemeenten en andere
instellingen voor jeugdigen

Fasering

2008-2010

Voorlopig begroot
bedrag

Co-financiering, waarbij gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is.
Schatting: € 300.000,- (structurele middelen)
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Werkveld 6

Onderwijs

6.1

Breedtesport

Thema

Onderwijs, gezondheid en leefstijl, vrije tijd

Doelstelling
Inhoud

Sporten en het zoeken naar `de sport die bij je past´ (ZAPP
sport)
1. In overleg met onderwijs en de Gelderse Sport
Federatie kijken naar mogelijkheden om ZAPP SPORT
aan te bieden aan de onderbouw op het Staring College

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Gelderse Sport Federatie, lokale sportverenigingen en het
onderwijs (Staring College)

Fasering

Eerste helft 2008

Voorlopig begroot
bedrag

€ 20.000,- naar verwachting is dekking binnen GSF middelen
mogelijk

6.2

Stimuleren vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages

Doelstelling

Maatschappelijke participatie van jongeren

Inhoud

1. Plan ontwikkelen voor participatie van jongeren aan
maatschappelijke projecten, organisaties of instellingen
2. Relatie tussenonderwijs en maatschappelijke stages
uitwerken
3. Positie bepaling van vrijwilligers steunpunt in dit project

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Onderwijs, vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen en het
bedrijfsleven

Fasering

2008

Voorlopig begroot
bedrag

€ 5.000,- (Structurele middelen)
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6.3

Voorlichting schuldenproblematiek

Doelstelling

Voorkomen dat jongeren in de financiële problemen komen

Inhoud

1. Voorlichting over schuldenproblematiek door de Stadsbank
Oost Nederland in het kader van de schuldhulpverlening
2. De voorlichting indien mogelijk in een zo vroeg mogelijk
stadium in de ontwikkeling van een kind starten (vanaf groep
8 basis onderwijs)

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs en Afdeling
Handhaving, Werk en Inkomen

Betrokkenen

Het onderwijs, Stadsbank Oost Nederland

Fasering

2008

Voorlopig begroot
bedrag

Preventie is opgenomen in het takenpakket van de Stadsbank.
In beginsel is de voorlichting dan ook kosteloos. Indien wij
uitbreiding van het standaard takenpakket wensen dan dient dit
voortijdig te worden aangevraagd. Extra structurele kosten
worden geschat op € 3.000,-
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Werkveld 7

Multifunctionele accommodaties

7

Multifunctionele accommodaties

Doelstelling

Onderzoeken van mogelijkheden om jeugdigen binnen
multifunctionele accommodaties een ontmoetingsplek en/of
recreatieplek te bieden
1. Specifieke aandacht voor de jeugd, waarbij zowel ruimte is
voor zowel georganiseerde als niet-georganiseerde vrije
tijdsbesteding. Deze ruimte dienen ze zelf in te richten en zich
eigen te maken
2. Betrekken van de jeugd bij de invulling van een
multifunctionele accommodatie in het kader van
jeugdparticipatie (organisatie van activiteiten, invulling van
ruimtes, beheerszaken etc.)

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs, Afdeling
Vastgoed

Betrokkenen

Belangenverenigingen, welzijnsinstellingen, het onderwijs,
voorschoolse voorzieningen en culturele instellingen

Fasering

2008-2012

Voorlopig begroot
bedrag

€ 3.000,00 incidentele middelen ten behoeve van onderzoek en
interactieve proces
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Werkveld 8

Sport

8.1

Jeugdsportfonds

Doelstelling

Alle kinderen moeten kunnen sporten, ongeacht de inkomens
positie van de ouders

Inhoud

1. Gesprekken initiëren met het Nationale Jeugdsportfonds over
de mogelijkheden om een jeugdsportfonds in de gemeente
Lochem op te richten
- criteria bepaling
- sponsormogelijkheden (ondernemers)
- subsidiemogelijkheden (bv. provincie Gelderland)
- toeleidingsprocedure
- onderzoeken omvang doelgroep

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Het Jeugdsportfonds, Gelderse Sport Federatie, provincie
Gelderland en sportverenigingen

Fasering

2009

Voorlopig begroot
bedrag

Structurele middelen

8.2

Versterken kader sportverenigingen

Doelstelling

Versterken van het kader van sportverenigingen

Inhoud

1. In samenwerking met sportverenigingen de behoeften naar
kaderondersteuning onderzoeken
- bepalen welke verenigingen hiervoor in aanmerking
willen komen
- thema’s benoemen binnen de kaderondersteuning
- uitvoering
2. Huidige kaderondersteuning ombuigen naar uitkomsten nota
jeugd en wensen sportverenigingen.

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Gelderse Sport Federatie en sportverenigingen

Fasering

2008-2009

Voorlopig begroot
bedrag

€ 16.000,- voorlopig gedekt binnen GSF middelen
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Actiepunt 8.3

Kwantiteit en kwaliteit sportaanbod

Doelstelling

De kwantiteit en kwaliteit van het sportaanbod blijven
waarborgen en verbeteren.

Inhoud

1. De hoge kwantiteit en kwaliteit van het sportaanbod dient
behouden te worden. Dit dient aandachtspunt te zijn binnen
het reguliere sportbeleid en het nieuw te formuleren
subsidiebeleid
2. Het sportaanbod kan verbeterd worden door met name voor
de groep jongeren tussen de 12 en 17 jaar meer vormen van
en ongeorganiseerde sportbeoefening aan te bieden. Te
denken valt hierbij aan scatebanen, crossbanen en
trapveldjes
3. Inventarisatie en plan van aanpak maken voor de bij punt 2
benoemde ongeorganiseerde vormen van sportbeoefening
4. Inhoud geven aan jongerenparticipatie, ondermeer door
middel van het WhoZnext project van de Gelderse Sport
Federatie

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs, Openbare
Werken en Ruimtelijke Ontwikkeling

Betrokkenen

Gelderse Sport Federatie, sportverenigingen,
speeltuinverenigingen, woningbouwcorporaties

Fasering

2008-2012

Voorlopig begroot
bedrag

Naar alle waarschijnlijkheid dekking binnen GSF middelen
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Werkveld 9

Jeugd- en jongerenwerk

Actiepunt 9

Jeugd- en jongerenwerk

Doelstelling

Met welzijnsinstellingen nieuw jeugd- en jongerenwerk
formuleren met bijbehorende producten

Inhoud

1. Jeugd en jongerenwerk nader uitwerken aan de hand van de
volgende thema´s
- georganiseerde vrije tijdsbesteding
- begeleiding van ongeorganiseerde vrije tijdsbesteding
- overlast jeugd
- voorlichtingsactiviteiten
- jeugdparticipatie door middel van medewerkersgroep
- dynamisch activiteitenplan voor de jeugd
- nader te bepalen onderwerpen
2. Positiebepaling jongerenwerker en straathoekwerker.

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Sociaal cultureel werk, jongeren en andere welzijnsinstellingen

Fasering

Eerste helft 2008

Voorlopig begroot
bedrag

€ 60.000 (Uitbreiding met 1 fte) Structurele middelen

20

Werkveld 10

Cultuur

10

Cultuur

Doelstelling

Het stimuleren van de participatie van jongeren bij het culturele
aanbod waarbij betrokkenheid op de maatschappij onderdeel
uitmaakt

Inhoud

1. Projectplan opstellen in samenspraak met de muziekschool,
schouwburg en bibliotheek voor een breed cultuuraanbod
voor jongeren
2. Kijken naar mogelijkheden om cultuuraanbod binnen het
onderwijs te stimuleren
3. Jongeren betrekken bij het projectplan

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Muziekschool, schouwburg, bibliotheek, andere
cultuurinstellingen, welzijninstellingen en het onderwijs

Fasering

Projectplan 2008
Implementatie 2009-2010

Voorlopig begroot
bedrag

€ 2.000,- structureel (structureel)
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Werkveld 11

Werkgelegenheid

11

Werkgelegenheid

Doelstelling

Het vergroten van de mogelijkheden van jongeren op de
arbeidsmarkt

Inhoud

1. Verdere uitwerking geven aan het reeds ingezette proces om
te komen tot een jongerenloket.
2. Inventariseren behoefte naar meer leer-, werk- en
stageplaatsen voor laag opgeleide jeugdigen binnen de profit
en non-profit sector. Plan opstellen om deze verbetering tot
uitvoering te brengen
3. Mogelijkheden creëren voor werkgelegenheid hoger
opgeleide jongeren

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs en Afdeling
Handhaving, Werk en Inkomen

Betrokkenen

Andere gemeenten, onderwijs

Fasering

2008-2012

Voorlopig begroot
bedrag

Structurele middelen

.

22

Werkveld 12

Kleinschalige Innovatieve Projecten (KIP)

12

Kleinschalige Innovatieve Projecten (KIP)

Doelstelling

Stimuleren van nieuwe particuliere initiatieven door het
beschikbaar stellen van subsidies voor kleinschalige Innovatieve
Projecten

Inhoud

1. Het verder uitwerken van de doelstelling om subsidie
mogelijkheden te creëren voor Kleinschalige Innovatieve
Projecten (KIP)
. criteria beschrijven (onder andere: lokaal, innovatief,
kleinschalig, incidenteel, jongerenparticipatie en
particulier initiatief)
. aanvraagprocedure
. voorlichtingsactiviteiten

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs

Betrokkenen

Burgers

Fasering

2008-2012

Voorlopig begroot
bedrag

€ 6.000,- structurele middelen
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Werkveld 13

Zorg

13

Zorg

Doelstelling

Stimuleren van de volksgezondheid, met name gericht op jeugd

Inhoud

1. Gesprekken initiëren met JGZ instellingen om te komen tot
een organisatorische eenheid
2. Nadere invulling geven aan reeds in gang gezette proces voor
alcoholmatigingsbeleid zowel regionaal als lokaal
3. Invulling geven aan Back-Office huiselijk geweld en
kindermishandeling
4. Standpunt bepaling voortzetting of beëindiging convenant met
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van de
gemeente Apeldoorn
5. Coördinatie van zorg binnen Back-Office implementeren

Initiatiefnemer

Gemeente Lochem, Afdeling Welzijn en Onderwijs. Afdeling
Bestuurszaken

Betrokkenen

Regiogemeenten, jeugdhulpverleningsinstellingen, JGZ

Fasering
Voorlopig begroot
bedrag

2008
€ 30.000,- structurele middelen
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