NOTA INTEGRAAL JEUGDBELEID GEMEENTE BUNNIK 2009-2012
Voor jongeren van 0 tot 23 jaar

Januari 2009

VOORWOORD
Prettig en veilig opgroeien. Dat is belangrijk voor de jeugd in de gemeente Bunnik. Het is mooi om jongeren te zien opgroeien tot zelfstandige mensen.
Kinderen en jongeren brengen hun tijd door op diverse plaatsen. Totdat ze vier jaar oud zijn, is dit vooral
binnen de gemeente: thuis, bij een oppas, op een peuterspeelzaal of in een kinderdagverblijf. Vanaf hun
vierde jaar gaan kinderen naar school. Ook dit is meestal binnen de gemeente. Tijdens de basisschoolperiode gaan kinderen soms naar de buitenschoolse opvang, ze gaan sporten of ze volgen muzieklessen.
Voor de middelbare school zijn de jongeren aangewezen op onze buurgemeenten. Ze krijgen dus te maken met een bredere leefomgeving dan op de basisschool. Vanaf de geboorte tot hun 19e verjaardag worden de groei en ontwikkeling van de kinderen en de jongeren in de gaten gehouden door de jeugdgezondheidszorg. De gemeente Bunnik wil een goede ontwikkeling van jongeren ondersteunen. Dat doet zij door
voldoende toegankelijke basisvoorzieningen te bieden op de terreinen waarop jongeren zich begeven, zoals jeugdgezondheidszorg of een goede huisvesting voor het onderwijs.
Bunnik kende tot nu toe geen samenhangend jeugdbeleid. In deze nota verbinden we alle verschillende
terreinen waar jongeren mee te maken krijgen en waarop ze zich begeven. We hebben gesproken met
jongeren over hun wensen. Maar we hebben ook gesproken met veel ‘spelers in het veld’, zoals het onderwijs, de kinderopvang, de peuterspeelzalen, het jongerenloket, organisaties die
jeugd(gezondheids)zorg leveren, het jeugdwerk en de politie. Dankzij de inbreng van al deze mensen is
de nota integraal jeugdbeleid tot stand gekomen. De komende jaren willen we de nota samen met deze
partijen uitvoeren. Samen met hen willen we het jeugdbeleid tot een succes maken. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken!
Sonja Rinsma
Wethouder Jeugdbeleid
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1. INLEIDING
In de gemeente Bunnik wonen 4.005 jongeren van 0 tot 23 jaar. Dit is 28% van het totale inwonertal van
de gemeente (14.258 inwoners)1.
De gemeente vindt het belangrijk dat de jongeren in een prettige, veilige en gezonde leefomgeving opgroeien, waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen en tot zelfstandige burgers uitgroeien.
De gemeente wil een goede ontwikkeling van jongeren ondersteunen door het bieden van voldoende toegankelijke basisvoorzieningen, zoals onderwijs, speelgelegenheden, kinderopvang, sport, jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, peuterspeelzaalwerk, uitgaan en cultuuraanbod. Deze voorzieningen dienen
prettig, veilig en gezond te zijn.
De gemeente is regisseur van het jeugdbeleid. Zij moet komen tot sluitende en samenhangende afspraken binnen het jeugdbeleid en over voorzieningen voor jongeren. Verder heeft de gemeente andere algemene instrumenten tot haar beschikking om uitvoering te geven aan het jeugdbeleid, zoals de nieuwe algemene subsidieverordening en beleidsregels, voorlichting, communicatie, overleg en wetten.
Deze nota is een kadernota. Dat wil zeggen dat er kaders en uitgangspunten worden geschetst. Ook zijn
er prioriteiten benoemd. Per jaarschijf worden de prioriteiten in de kadernota en de begroting uitgewerkt,
om tot een afweging te komen van alle wensen.
Het integraal jeugdbeleid en de prioriteiten zijn onderverdeeld in een aantal thema’s, te weten:
•
jeugd en opvang, school en werk,
•
jeugd en zorg,
•
jeugd en wonen,
•
jeugd en vrije tijd,
•
jeugd en veiligheid,
•
jeugd en meedoen.
De nota Integraal Jeugdbeleid beslaat een periode van vier jaar, te weten 2009 tot en met 2012. In het
jaar 2012 wordt geëvalueerd hoe het er in de gemeente Bunnik voor staat met het uitvoeren van deze
nota.
Voor het tot stand komen van deze nota heeft de gemeente gesproken met jongeren en organisaties uit
de gemeente Bunnik. Hiervoor zijn drie bijeenkomsten gehouden: een voor jongeren uit de gemeente, een
voor organisaties uit de jeugd(gezondheids)zorg en een voor het onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, en het jongerenloket. Verder is gesproken met de schoolbesturen, de politie (wijkteam Bunnik),
Stichting Jeugdwerk Bunnik en diverse ambtenaren binnen de gemeente Bunnik op het gebied van zorg,
cultuur, (starters)woningen, openbare orde en veiligheid en speelruimte.
Parallel aan het ontwikkelen van de nota integraal jeugdbeleid wordt ook een nota Lokaal Gezondheidsbeleid ontwikkeld. Er heeft afstemming plaatsgevonden tussen de ambtenaren jeugdbeleid, volksgezondheid en de medewerkster van GGD Midden Nederland, die de nota Lokaal Gezondheidsbeleid opstelt.
In het volgende hoofdstuk leest u over jeugdbeleid op landelijk en provinciaal niveau. In hoofdstuk 3 leest
u wat integraal jeugdbeleid binnen de gemeente inhoudt en welke rol de gemeente daarin speelt. In dit
hoofdstuk wordt ook een algemene doelstelling voor integraal jeugdbeleid in de gemeente Bunnik gepresenteerd. In de hoofdstukken 4 tot en met 9 leest u per thema welke voorzieningen, ontwikkelingen en prioriteiten er zijn. Tenslotte vindt u in hoofdstuk 10 een overzicht van nieuw beleid per thema.

1

Bron: CBS Statline (www.cbs.nl). Cijfers hebben betrekking op het jaar 2008
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2. LANDELIJK EN PROVINCIAAL BELEID

2.1 Landelijk beleid
Het kabinet is in 2003 gestart met Operatie Jong. Dit is een samenwerkingsproject van de ministeries van
VWS, Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Financiën, VROM en Sociale Zaken. Het doel van Operatie Jong is het versterken van een op de jeugd gerichte aanpak om uitval van jeugdigen (jeugdwerkloosheid, voortijdig school verlaten, onderwijsachterstanden en taalachterstanden) zoveel mogelijk te voorkomen. In april 2006 heeft de commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid van Operatie Jong in het sturingsadvies ‘Koersen op het Kind’ een aantal voorstellen gedaan om de inrichting van het jeugdbeleid en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden te vereenvoudigen en te verbeteren. Uitgangspunt is dat het
kind centraal staat bij de herinrichting van het jeugdbeleid. Gemeenten krijgen een grotere rol (regierol) in
het jeugdbeleid. Het sturingsadvies bevat 25 aanbevelingen, waaronder het aanstellen van een minister
voor jeugd en het invoeren van Centra voor Jeugd en Gezin, een elektronisch kinddossier en een verwijsindex voor risicojongeren. Inmiddels is er een minister en een programmaministerie voor Jeugd en Gezin.
Het invoeren van Centra voor Jeugd en Gezin, het elektronisch kinddossier en de verwijsindex vindt op dit
moment door gemeenten plaats.
De gemeente Bunnik moet dus in ieder geval een centrum voor jeugd en gezin, een elektronisch kinddossier en een verwijsindex invoeren. Voor deze drie taken ontvangt de gemeente Bunnik, evenals iedere gemeente in Nederland, een ‘Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin’. Deze uitkering beslaat de
jaren 2008 tot en met 2011. In deze uitkering zijn gelden opgenomen voor de jeugdgezondheidszorg 0-19
jarigen en voor de drie genoemde taken. Het is overigens nog maar de vraag of deze uitkering voldoende
is om al deze taken te financieren (zie ook hoofdstuk 11, financiën).
De minister van Jeugd en Gezin heeft in 2007 het programma ‘Alle kansen voor alle kinderen 2007-2011’
uitgebracht. Hierin is de ambitie geformuleerd dat alle kinderen en jongeren, ongeacht culturele achtergrond of handicap, kansen moeten krijgen om zich goed te ontwikkelen. Een goede en veilige plek waar
kinderen kunnen opgroeien is cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren zelf, maar ook voor een stabiele
en vitale samenleving. De minister wil komen tot een integrale aanpak op de terreinen opvoeding, jeugdzorg, gezondheidszorg, leren, werken, wonen, jeugdcriminaliteit, gezinsbeleid en vrijtijdsbesteding. Een
grote ontwikkeling vanuit het ministerie voor Jeugd en Gezin is dat alle gemeenten minimaal één Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) moeten hebben in 2011. De minister wil dat bij de aanpak van problemen in
een gezin sprake is van “één gezin, één plan”. Gemeenten zijn verantwoordelijk om een CJG in te richten,
waarin gewerkt wordt met het elektronisch kinddossier en de verwijsindex. Deze onderwerpen komen terug bij het thema jeugd en zorg in hoofdstuk 5.
Er zijn diverse wetten van toepassing op het jeugdbeleid. Deze wetten staan beschreven in bijlage 1.
2.2 Provinciale coördinatie
De provincie is verantwoordelijk voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, voor de regie op de intersectorale samenhang in het jeugdzorgstelsel en voor een goede aansluiting op het lokale, preventieve aanbod. Voor wat betreft de provinciaal gefinancierde jeugdzorg bestaan de bureaus jeugdzorg als toegang
tot de jeugdzorg. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) zijn binnen de bureaus jeugdzorg
gepositioneerd. Het bureau jeugdzorg heeft een wettelijke grondslag in de Wet op de Jeugdzorg.
Zoals gezegd is de provincie verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen het jeugdzorgstelsel en
het lokale preventieve aanbod. Voor het preventieve jeugdbeleid zijn gemeenten verantwoordelijk. In het
kader van een goede aansluiting tussen het provinciale en het lokale niveau, heeft de provincie Utrecht
het Stimuleringsprogramma Samenhang op Scherp ingezet. Hierin heeft de provincie samen met de
Utrechtse gemeenten gewerkt aan de ontwikkeling van een sluitende keten van de vijf functies uit het preventieve jeugdbeleid, te weten informatie en advies, signalering, beoordeling en toeleiding, licht pedagogische hulpverlening en coördinatie van zorg en terugleiding naar lokale voorzieningen2.
2

Deze vijf functies hebben een duidelijke relatie met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zie bijlage 1
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Het Stimuleringsprogramma is in 2008 afgerond. In de gemeente Bunnik is in oktober 2006 in dit kader
het netwerk Jeugd Ouders Centraal (JOC) opgericht. De gemeente Bunnik heeft destijds bewust gekozen
voor een JOC. Het JOC is een voorloper van het centrum voor jeugd en gezin.
Naast dit stimuleringsprogramma heeft de provincie een vergelijkend onderzoek laten uitvoeren naar de
aansturing van de jeugdzorg tussen de provincie Utrecht en drie andere provincies. Hieruit kwam naar voren dat er meer sturing, regie en samenhang nodig was in het jeugdzorgbeleid van de provincie Utrecht.
Daarnaast is in het Provinciale Project Intersectorale Samenwerking onderzoek verricht naar knelpunten
en problemen met betrekking tot de intersectorale jeugdzorg. De uitkomsten hiervan zijn ondergebracht in
het provinciale programma ‘Utrechtse Jeugd Centraal’. Als aanloop tot dit programma zijn in oktober 2007,
onder leiding van de provincie, hoofdrolspelers van het lokale, regionale en provinciale jeugd(zorg)beleid
bij elkaar gekomen om te discussiëren over de gezamenlijke ambities voor de komende jaren. Aan het
eind van deze bijeenkomst is een slotverklaring opgesteld. Hierin staan de volgende uitgangspunten: (1)
het kind centraal, (2) persoonlijke aandacht in balans met praktisch protocol en (3) samen werkt ‘t.
Dit heeft geleid tot het programma Utrechtse Jeugd Centraal. Hierin zijn voor de periode 2008-2011 een
aantal doelen geformuleerd, die vertaald zijn naar 6 programmalijnen. Deze programmalijnen zijn (1) versterken van preventie en vroegsignalering, (2) verankeren van jeugdzorg in het onderwijs, (3) verbeteren
van de diversiteit in de toegankelijkheid en het bereik van de jeugdzorg, (4) omslag van aanbod- naar
vraaggerichte zorg, (5) meer effectieve, samenhangende keten van jeugdzorg en (6) kwaliteit van zorg en
zorgvernieuwing.
Voor de nota Integraal Jeugdbeleid van de gemeente Bunnik zijn de programmalijnen ‘preventie en vroegsignalering’ en ‘verankeren van jeugdzorg in het onderwijs’ belangrijk, omdat in deze programmalijnen het
CJG, het EKD, de VIR en een goede aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdzorgketen aan bod komen. Voor al deze onderwerpen geldt dat de provincie coördineert en de gemeente de taken uitvoert.
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3. GEMEENTELIJK INTEGRAAL JEUGDBELEID
De gemeente Bunnik kent de nota ‘Jeugd- en jongerenwerk: het millennium voorbij’. Deze nota is uit 1999
en gaat over het jongerenwerk, ambulant jongerenwerk, jeugdparticipatie en activiteiten voor de doelgroepen 4-8 jarigen, 12-16 jarigen en 16+-ers. Deze nota is bijna 10 jaar oud en is inmiddels door diverse ontwikkelingen achterhaald.
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat gemeenten vanuit de rijksoverheid de afgelopen jaren een grotere rol hebben gekregen in het integraal jeugdbeleid. Daarnaast heeft de gemeente sinds 2007 te maken
gekregen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO is erop gericht het mogelijk te
maken dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De gemeenteraad van Bunnik heeft
in 2008 een WMO beleidsplan vastgesteld. De WMO kent negen prestatievelden. Prestatieveld 2 is gericht op ‘op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders
met problemen met opvoeden’. Bij de invulling van dit prestatieveld ligt een duidelijk relatie naar de vijf
functies in het preventief jeugdbeleid (zie de WMO in bijlage 1). De nota ‘integraal jeugdbeleid’ is een nadere uitwerking van prestatieveld 2 van de WMO, en daarmee van het WMO beleidsplan van de gemeente Bunnik.
Deze ontwikkelingen zijn voor de gemeente Bunnik redenen om een nota Integraal Jeugdbeleid op te stellen. Het begrip integraal jeugdbeleid en de rol van de gemeente hierin worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Ook wordt in dit hoofdstuk een algemene doelstelling voor integraal jeugdbeleid in de gemeente
Bunnik gepresenteerd.
3.1 Wat wordt verstaan onder integraal jeugdbeleid?
Integraal jeugdbeleid heeft tot doel aandacht te besteden aan alle onderwerpen die met jeugdbeleid te
maken hebben. Het leven van kinderen en jongeren speelt zich op verschillende plaatsen af, zoals thuis,
school, kinderopvang, sportvereniging en in de buurt. Integraal jeugdbeleid legt verbindingen tussen deze
verschillende domeinen. Integraal jeugdbeleid streeft verschillende doelen na, zoals het vergroten van
ontwikkelkansen en het voorkomen van achterstand en uitval.
Integraal jeugdbeleid heeft de volgende kenmerken:
• Er zijn preventieve, algemene, repressieve en curatieve aspecten.
• Er is een samenhang tussen deelonderwerpen en aanverwante beleidsterreinen.
• Het is gericht op de levensloop van jongeren.
• Het vraagt om betrokkenheid van alle bij de doelgroep betrokken partijen, inclusief de doelgroep zelf.
• Het is zeer breed.
Gemeenten hebben regie gekregen over jongeren van 0 tot 23 jaar3. Jeugd komt in verschillende gemeentelijke nota’s voor, waarbij integraliteit en samenhang tussen jeugdbeleid en aanverwante beleidsterreinen wordt nagestreefd. Ook in deze nota is er sprake van samenhang tussen de deelonderwerpen binnen het jeugdbeleid.
Bij het opstellen van integraal jeugdbeleid dienen relevante personen en organisaties te worden betrokken, én vooral ook de jongeren zelf. De gemeente Bunnik heeft ervoor gekozen om drie bijeenkomsten te
houden, waarin wordt gesproken over het jeugdbeleid.
•
Er is een bijeenkomst georganiseerd voor jongeren (vanaf 11 à 12 jaar tot 23 jaar), waarin met jongeren onder andere is gesproken over vrije tijd, wonen, speelruimte, school, sport, en jongerenparticipatie.
•
Er is een bijeenkomst georganiseerd voor de scholen, leerplicht, kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen en het jongerenloket (voortijdig schoolverlaten en werk).
•
Er is een bijeenkomst georganiseerd over het thema jeugd en zorg, waarin is gesproken met het algemeen maatschappelijk werk, JOC, jeugdgezondheidszorg en zorgboerderij De Barrage.

3

Baby’s worden direct na de geboorte door de jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) bezocht. De leeftijdsgrens van 23 jaar
komt overeen met de RMC-wet (zie bijlage 1)
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Naast deze bijeenkomsten is gesproken met de schoolbesturen, de politie (wijkteam Bunnik), Stichting
Jeugdwerk Bunnik en diverse ambtenaren binnen de gemeente Bunnik op het gebied van zorg, cultuur,
WMO, (starters)woningen, openbare orde en veiligheid en speelruimte.
De uitkomsten uit de bijeenkomsten en gesprekken zijn verwerkt in de hierna volgende hoofdstukken.
Integraal jeugdbeleid is zeer breed en raakt veel thema’s (beleidsterreinen). De onderstaande figuur laat
dit zien. Deze nota besteed aandacht aan alle genoemde thema’s.

Jeugdparticipatie
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jeugdbeleid
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/
vrije tijd

Wonen en
woonomgeving

Lichaam en
geest
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Overlast/criminaliteit
vandalisme

Figuur 3.1 De reikwijdte van integraal jeugdbeleid
3.2 Gemeentelijke regierol en doelstelling
Zoals gezegd hebben gemeenten een regierol bij integraal jeugdbeleid. Regie wordt omschreven als “een
bijzondere vorm van sturen, die gericht is op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen, tot
een min of meer samenhangend geheel met het oog op een bepaald resultaat”. Bij de invulling van de regierol worden de volgende aspecten onderscheiden.
•
Stimuleren: een actieve opstelling van de gemeente in het netwerk.
•
Situeren: kennis en overzicht van het veld en de initiatieven die zich daarbinnen afspelen.
•
Steun creëren: andere partijen betrekken bij initiatieven, gezamenlijk doelen formuleren.
•
Structureren: netwerken vormen en onderhouden.
•
Sturen: richting geven aan de samenwerking.
•
Signaleren: herkennen van trends/toekomstige ontwikkelingen en vertalen naar concreet beleid.
Om regie te kunnen voeren is het dus van belang om een doelstelling voor ogen te hebben. Deze doelstelling geeft aan wat de gemeente wil bereiken (resultaat) met het integraal jeugdbeleid.
Algemene doelstelling
Het creëren van een prettige, veilige, gezonde en leerzame leefomgeving voor jongeren om in op te
groeien. In deze omgeving kunnen jongeren zichzelf ontwikkelen en op zelfstandige en volwaardige wijze deelnemen aan de samenleving.
In de hierna volgende hoofdstukken worden de thema’s van het integraal jeugdbeleid behandeld. Hierbij
wordt steeds gekeken welke voorzieningen en actuele ontwikkelingen er zijn, wat gemist wordt en welke
prioriteiten worden gesteld.

Nota Integraal Jeugdbeleid gemeente Bunnik, januari 2009

8

4. JEUGD EN OPVANG, SCHOOL EN WERK
Aanwezige voorzieningen en ontwikkelingen
Basisonderwijs
In de gemeente Bunnik zijn negen basisscholen: vier in Bunnik, drie in Odijk en twee in Werkhoven. De
scholen in Odijk zijn gehuisvest in de brede school Het Palet. Hierin zijn ook een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gehuisvest. In de kernen Bunnik en Werkhoven zijn brede scholen in ontwikkeling,
waarin onder andere een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gehuisvest zullen worden.
De gemeente Bunnik overlegt een aantal keren per jaar met de schoolbesturen van de basisscholen in het
OOGO: op overeenstemming gericht overleg. Hierin worden onderwerpen als onderwijshuisvesting en het
centrum voor jeugd en gezin besproken.
Een belangrijk aspect uit het basismodel voor een centrum voor jeugd en gezin (CJG, zie hoofdstuk 5), is
de aansluiting tussen een CJG en scholen. Op scholen komen veel signalen over kinderen en jongeren in
beeld. Scholen worden wettelijk verplicht om onder regie van de gemeente een aandeel te leveren aan de
samenwerking met de jeugdhulpverlening. Het basismodel CJG geeft aan dat de aansluiting tussen scholen en het CJG via het zorg advies teams van scholen verloopt. De basisscholen in de gemeente Bunnik
hebben geen zorg advies team of een bovenschools zorg advies team. Het is belangrijk dat de gemeente
bij de ontwikkeling van een CJG zorgt voor goede afspraken met de scholen.
Een andere ontwikkeling is dat het kabinet de ambitie heeft dat in 2011 de plicht wordt ingevoerd om passend onderwijs voor elk kind te realiseren (Wet op Passend Onderwijs). Met passend onderwijs wil het
Kabinet bereiken dat elk kind en elke jongere een passende plek in het onderwijs krijgt. Doel van Passend
onderwijs is de verschillende zorgstructuren – eerste- en tweedelijn, in het primair en het voortgezet onderwijs – beter op elkaar af te stemmen. Naast deze verbetering van de organisatie binnen het onderwijs
is ook de afstemming en samenwerking met partijen om de school van belang, waaronder bijvoorbeeld de
jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en leerplicht. In zorg en adviesteams kunnen de betrokken
professionals met elkaar werken aan de voorbereiding van een geïntegreerd indicatietraject voor zowel
passend onderwijs als passende zorg. De aansluiting van de zorg- en adviesteams op het CJG is een belangrijk aspect uit het basismodel Centra voor Jeugd en Gezin.
Voortgezet onderwijs
In de gemeente Bunnik zijn geen scholen voor voortgezet onderwijs. De jongeren uit onze gemeente zijn
hiervoor bijvoorbeeld aangewezen op scholen in de gemeenten Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk
bij Duurstede of Utrecht. Voor het voortgezet onderwijs is er een ‘regionaal zorgteam plus’ (RZT+), dat
jongeren verwijst en begeleidt bij dreigend schoolverlaten. Het RZT+ valt onder de RMC-functie en RMCregio (zie volgende alinea). Ook voor het voortgezet onderwijs geldt dat het belangrijk is dat de gemeente
bij de ontwikkeling van een CJG zorgt voor goede afspraken met de scholen.
Leerplicht en RMC
Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Als kinderen zonder geldige reden niet op school
verschijnen, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. Dit kan sancties tot gevolg hebben. De RMCfunctie is een aanvulling op de leerplichtwet, in de zin dat melding, registratie en verwijzing of terugleiding
van voortijdige schoolverlaters op regionaal niveau wordt vormgegeven. Zeist is de centrumgemeente van
de RMC-subregio Utrecht Zuidoost4, waaronder Bunnik valt. Het belangrijkste doel van deze wet is het bevorderen dat iedere jongere een startkwalificatie haalt (een diploma op minimaal MBO-niveau 2, of HAVO,
VWO).
Het Jongerenloket is een initiatief van de RMC-gemeenten in de regio Utrecht Zuidoost en het Centrum
voor Werk en Inkomen. Het Jongerenloket begeleidt jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie in principe naar onderwijs (al dan niet in combinatie met werk) en jongeren met startkwalificatie naar werk. Daar
waar nodig wordt ook hulpverlening betrokken bij het traject. Jongeren tot 23 jaar die geen startkwalificatie
hebben, worden door zowel de gemeente als het jongerenloket zelf benaderd.

4

Onder de subregio Utrecht Zuidoost vallen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist
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Een nieuwe ontwikkeling is dat het CWI (waarin het jongerenloket is gehuisvest) dichter naar scholen, ouders en jongeren komt. Ouders en jongeren hebben vaak te weinig zicht op welke beroepen er allemaal
zijn. Sectoren zullen jongeren daarom laten zien welke beroepen er mogelijk zijn, om een bredere kijk onder jongeren te creëren.
Het kabinet heeft de ambitie dat in 2012 het aantal schoolverlaters gehalveerd is en zet ook in op de invoering van een leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar. Dit in combinatie met de mogelijkheid tot inhouding op een eventuele uitkering.
Peuterspeelzalen
In elke kern is één peuterspeelzaal aanwezig. Hier kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar een aantal dagdelen per week spelen. Alle drie de peuterspeelzalen in de gemeente Bunnik hebben ambitieniveau 15. De
gemeente subsidieert het peuterspeelzaalwerk.
De gemeente Bunnik ontvangt geen financiële middelen voor onderwijsachterstanden of voor voor- en
vroegschoolse educatie (VVE). Vroegschoolse educatie wordt door scholen uitgevoerd, scholen ontvangen hier geld voor van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCW). Voorschoolse educatie is een gemeentelijke taak. In het convenant ‘Bestuurlijke afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie’ van de VNG en het ministerie van OCW (april 2008) is onder andere aangegeven dat gemeenten op
basis van een gewichtenregeling bepalen welke kinderen van 2,5 tot 4 jaar VVE nodig hebben. Ook is
aangegeven dat gemeenten zich inspannen om op 1 augustus 2011 alle voorschoolse doelgroepkinderen
te bereiken met VVE, zowel via de kinderopvang als de peuterspeelzaal. In de gemeente Bunnik komt een
zeer klein percentage kinderen voor VVE in aanmerking. Voor deze kleine groep zullen ‘op maat afspraken’ moeten worden gemaakt.
Kinderopvang
In elke kern is buitenschoolse opvang aanwezig. In de kernen Bunnik en Odijk zijn kinderdagverblijven.
Zowel buitenschoolse opvang als kinderdagverblijven worden aangeboden door commerciële partijen. Geconsulteerde partijen constateren dat de wachtlijsten voor kinderopvang toenemen. Voor een deel komt
dit door een tekort aan personeel. Er is vooral een grote vraag naar personeel voor buitenschoolse opvang. Voor een ander deel komt dit door onvoldoende ruimte: er zijn te weinig locaties waar een kinderopvangorganisatie kan uitbreiden of starten. Dit vraagstuk speelt vooral in de kernen Bunnik en Odijk. De gemeente denkt in dit vraagstuk mee. Verder zijn de regels voor gastouderbureaus aangescherpt. Dit kan
met zich meebrengen dat gastouders stoppen en dat de vraag naar kindplaatsen bij kinderdagverblijven
en buitenschoolse opvang zal toenemen. Dit moet nog blijken.
Sinds de inwerkingtreding van de wet kinderopvang in 2005 heeft de gemeente nog twee taken op het gebied van kinderopvang. De eerste is het bijhouden van een register, waarin kinderopvangorganisaties
moeten worden opgenomen. De tweede is het handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang. Dit laatste gebeurt in samenwerking met GGD Midden Nederland. Het handhaven van de kwaliteit vindt plaats
door de gemeente. Dit gebeurt op basis van inspectie door GGD Midden Nederland. Bij de GGD werken
speciaal opgeleide verpleegkundigen die deze inspecties uitvoeren. Bij een inspectie worden diverse aspecten getoetst, waaronder personeel en pedagogisch beleid. Dit vloeit voort uit de wet kinderopvang.
Daarnaast wil de gemeente, zoals gezegd, meedenken in het ruimtevraagstuk.
Wat mist er?
Vanuit het jongerenloket wordt aangegeven dat er stageplekken en werk in de detailhandel op niveau 1 en
2 (MBO) wordt gemist in de gemeente. Het is voor ondernemers vaak moeilijk om jongeren op dit niveau
te begeleiden. Wel zijn Bunnikse jongeren bereid om naar andere gemeenten te reizen om te gaan werken. Gevraagd wordt of binnen de gemeentelijke organisatie stageplaatsen voor de niveaus 1 en 2 beschikbaar kunnen worden gesteld. Dit wordt binnen de gemeentelijke organisatie nagegaan.

5

Er worden drie ambitieniveaus binnen het peuterspeelzaalwerk onderscheiden. Ambitieniveau 0 betreft spelen en ontmoeten. Ambitieniveau 1 betreft spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren en ambitieniveau 2 betreft spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. Bij ambitieniveau 0 zijn er twee begeleiders per groep. Bij ambitieniveau 1 zijn er een professionele leidster
en een begeleider per groep en bij ambitieniveau 2 zijn er twee professionele leidsters per groep.
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Geconsulteerde partijen geven aan dat er voldoende voorzieningen zijn in de gemeente Bunnik. Wel
wordt samenwerking tussen deze voorzieningen gemist. Scholen en buitenschoolse opvang weten bijvoorbeeld onvoldoende van elkaar wat hun plannen zijn, welke scholen er zijn en welke activiteiten de
verschillende buitenschoolse opvanglocaties aanbieden. Verder wordt er inzicht in de wachtlijsten voor
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang gemist. Er is geen totaal overzicht op de vraag of de kinderen die op de kinderopvang zitten of op de wachtlijst staan uit de gemeente of daarbuiten komen. De gemeente wordt gevraagd om voor deze onderwerpen een platform te creëren waarin kennis wordt gedeeld.
Prioriteiten
1. Behouden van het OOGO
2. Aansluiting van scholen op het te ontwikkelen centrum voor jeugd en gezin
3. Behoud van het jongerenloket en terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters volgens landelijke richtlijnen
4. Maken van ‘op maat afspraken’ over voorschoolse educatie
5. Meedenken over mogelijke locaties voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
6. Creëren van een platform voor scholen en kinderopvang voor het delen van kennis
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5. JEUGD EN ZORG
Het thema jeugd en zorg gaat over gezondheid, jeugdgezondheidszorg en hulpverlening voor kinderen en
jongeren.
Aanwezige voorzieningen en ontwikkelingen
(Integrale) jeugdgezondheidszorg
In de gemeente Bunnik is de jeugdgezondheidszorg in alle drie de kernen aanwezig. In elke kern is een
consultatiebureau voor de 0 tot 4 jarigen. Dit wordt uitgevoerd door Vitras/CMD. Voor de 4 tot 19 jarigen
bezoekt de jeugdarts van GGD Midden Nederland elke kern. In de kern Bunnik delen Vitras/CMD en GGD
Midden Nederland een ruimte voor jeugdgezondheidszorg. In Odijk en Werkhoven is dit niet het geval.
De jeugdgezondheidszorg geeft aan dat voor de 0 tot 4 jarigen de vraag naar ondersteunende huisbezoeken en opvoedadvies toeneemt. De gemeente Bunnik kent sinds een aantal jaren het project Stevig Ouderschap, waarin ouders intensief kunnen worden begeleid bij de opvoeding. Hier wordt goed gebruik van
gemaakt.
Een andere ontwikkeling in de jeugdgezondheidszorg is internethulpverlening. Vitras/CMD geeft aan dat
stagiaires onderzoek hebben verricht naar internethulpverlening. GGD Midden Nederland geeft aan geen
internet hulpverleningsinstrument te hebben. Wel heeft GGD Midden Nederland samen met GGD Eemland de website Schoolkracht heeft ontwikkeld. Deze website biedt een overzicht van het ondersteuningsaanbod op het gebied van leefstijl, welzijn en gezondheid voor scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen. Indigo biedt preventieve ondersteuning via www.gripopjedip.nl (voor jongeren met depressieve klachten) en www.familievan.nl (voor onder andere jongeren die voor een naaste zorgen met psychische problemen).
In totaal vallen 21 gemeenten onder GGD Midden Nederland 6. Van 2004 tot en met 2007 is door deze 21
gemeenten, samen met de GGD en de thuiszorgorganisaties in deze regio, het project integrale jeugdgezondheidszorg (iJGZ) uitgevoerd. Doel van dit project is om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jarigen. De projectgroep heeft in 2008 haar eindverslag aangeboden. Behaalde resultaten zijn onder andere dat in het project een gezamenlijke visie op integrale jeugdgezondheidszorg 0-19
jaar is ontwikkeld. Daarnaast zijn verschillen in werkwijze tussen JGZ instellingen weggewerkt. Ook zijn
overlappingen tussen thuiszorgorganisaties en de GGD weggenomen en lacunes zijn aangevuld. Verder
zijn er afspraken over overdracht en dossiervorming gemaakt, is er een planning en control cyclus vastgesteld en hebben instellingen hun begroting 2009 opgesteld conform het landelijk ontwikkelde model. Het
eindverslag vindt u in bijlage 3.
Centrum voor Jeugd en Gezin, elektronisch kinddossier en verwijsindex
Gemeenten hebben de taak gekregen om minimaal één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op te richten. Een centrum voor jeugd en gezin (CJG) is een centraal, fysiek en laagdrempelig inloopcentrum voor
ouders, kinderen en jongeren met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Ook voor ingewikkelde
hulpvragen. In 2011 moet een CJG gerealiseerd zijn. Het inrichten van een centrum voor jeugd en gezin
wordt wettelijk verplicht via de wet op de jeugdzorg.
In het CJG moeten minimaal de jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jarigen en de vijf functies van het preventieve jeugdbeleid (zie hoofdstuk 2) worden ondergebracht. In de gemeente Bunnik worden de vijf functies
van het preventieve jeugdbeleid op dit moment al uitgevoerd door het JOC. JOC staat voor Jeugd en Ouders Centraal en komt voort uit het Stimuleringsprogramma Samenhang op Scherp van de provincie
Utrecht (zie hoofdstuk 2). JOC wordt gecoördineerd door het algemeen maatschappelijk werk en is een
netwerk van hulpverleners. De gemeente Bunnik geeft prioriteit aan het doorontwikkelen van het JOC
naar een CJG.
De gemeente Bunnik heeft met een aantal betrokken partijen reeds gesproken over het oprichten van een
CJG. Op dit moment wordt gedacht aan één fysiek CJG in één van de kernen. In de andere twee kernen
zal een informatiepunt komen. De gemeente moet de komende jaren afspraken maken met partijen die in
het CJG gaan samenwerken, en dan vooral ook over zorgcoördinatie. Verder is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen het CJG, bureau jeugdzorg en scholen. Het JOC heeft contact
met alle basisscholen in de gemeente Bunnik.
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GGD Midden Nederland en GGD Eemland beogen op 1 januari 2009 samen te gaan
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In het CJG moet gewerkt worden met het elektronisch kinddossier (EKD) en de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Gemeenten worden via de Wet Publieke Gezondheid (zie bijlage 1) wettelijk verplicht om ervoor
te zorgen dat de jeugdgezondheidszorgorganisaties in 2009 een EKD implementeren. Het gebruik van de
VIR wordt in 2009 wettelijk vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. De provincie Utrecht speelt voor alle
Utrechtse gemeenten een coördinerende rol bij deze twee systemen. Alle gemeenten in de provincie
Utrecht, dus ook de gemeente Bunnik, hebben er inmiddels voor gekozen om gezamenlijk een Europese
aanbesteding te doen voor de aanschaf van eenzelfde EKD én om een uniforme lokale verwijsindex aan
te schaffen en te implementeren, die tevens gekoppeld is aan de landelijke verwijsindex.
Jeugd, alcoholgebruik, gezond gewicht en bewegen
In de nota ‘Hoe gezond is en leeft de jeugd in Bunnik, (GGD Midden Nederland, 2008) valt voor de jeugd
de volgende twee zaken op: alcoholgebruik onder jongeren en gezond gewicht en bewegen.
Onder gezond gewicht wordt verstaan geen overgewicht en ook geen ondergewicht. Over (ernstig) overgewicht en over ondergewicht blijkt dat Bunnik niet afwijkt van de regio (GGD Midden Nederland, 2008)
Verder zijn in de gemeente Bunnik, ten opzichte van de regio, veel jongeren lid van een sportvereniging.
In die zin gebeurt er al veel aan bewegen. Wel spelen kinderen minder buiten ten opzichte van de regio.
De gemeente zal zich daarom richten op speelmogelijkheden voor jongeren. Hierover staat meer in hoofdstuk 7, jeugd en vrije tijd, waarin het ontwikkelen van speelruimtebeleid als prioriteit is benoemd.
De gemeente Bunnik wil dat alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar afneemt. Jongeren drinken
tegenwoordig te jong, te vaak en te veel. Het gebruik van alcohol op jeugdige leeftijd (onder de 16 jaar)
kan veel (gezondheids)schade met zich meebrengen: de hersenen ontwikkelen zich minder, de botontwikkeling wordt geremd, school-, studie- en werkprestaties worden slechter, de kans op onveilig vrijen neemt
toe, er is vaker sprake van ongelukken en agressie, een black-out komt vaak voor (kan leiden tot blijvende
schade aan de hersenen), er is een kans op alcoholvergiftiging en de kans op alcoholgerelateerde problemen op latere leeftijd neemt toe (Trimbos-instituut en NIGZ, december 2006). Alcoholschade leidt tot ongelukken, vandalisme, huiselijk geweld, overmatig gebruik en/of verslavingsproblemen.
De jeugdgezondheidszorg en de Stichting Jeugdwerk Bunnik signaleren dat ook in de gemeente Bunnik
het alcoholgebruik onder jongeren toeneemt. Cijfers van GGD Midden Nederland (2008) laten zien dat
ook in de gemeente Bunnik jongeren onder de 16 jaar en op basisschoolleeftijd drinken. De gemeente
Bunnik wil dat alcoholgebruik onder jongeren afneemt en wil maatregelen treffen om overlast te verminderen. Dat kan via gemeentelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving, openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en preventie/voorlichting.
Toegankelijkheid voor kinderen met een handicap
De toegankelijkheid van voorzieningen is van groot belang voor kinderen met een handicap, om mee te
kunnen doen. In 2009 is in de gemeente een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd, op initiatief van het
gehandicaptenplatform SOGB. Naar aanleiding van dit onderzoek staan sinds 2008 in de gemeentegids
van de gemeente Bunnik toegankelijkheidssymbolen bij de onderzochte gebouwen met een openbare
functie.
Wat mist er?
In de gemeente Bunnik is geen voortgezet onderwijs. Wel ziet de jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen de
jongeren op de scholen voor voortgezet onderwijs en via het zorg advies team. Verder hebben, in samenwerking met het JOC Zeist, kennismakingsbezoeken plaatsgevonden vanuit het JOC met alle scholen
voor voortgezet onderwijs in Zeist. Daarnaast heeft het JOC Zeist meer uren beschikbaar en kan bereid
zijn aan sommige zorg adviesteams van de scholen voor voortgezet onderwijs deel te nemen.
Geconsulteerde partijen geven aan dat er weinig zicht is op de jongeren van 18 tot 23 jaar. De gemeente
heeft vooral zicht op deze groep via de leerplichtambtenaar, het RMC en het jongerenloket (voortijdig
schoolverlaten, zie bijlage 1). Verder hebben het algemeen maatschappelijk werk en het JOC een goede
relatie met de huisartsen in de gemeente en huisartsen verwijzen jongeren in deze leeftijdscategorie zonodig door naar het AMW.
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Prioriteiten
Op basis van bovenstaande informatie zijn de volgende prioriteiten benoemd.
1. Het consultatiebureau blijft in alle drie de kernen bestaan.
2. Behouden van de resultaten uit het iJGZ project.
3. Ontwikkelen van een CJG. Hierbij zijn zorgcoördinatie, het EKD, de VIR en het doorontwikkelen van
het JOC naar CJG belangrijke onderdelen.
4. Verminderen van alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar
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6. JEUGD EN WONEN
Het thema jeugd en wonen gaat over jongeren- en studentenhuisvesting en ruimte, zoals speelvoorzieningen, jongerenontmoetingsplekken en de woonomgeving.
Aanwezige voorzieningen en ontwikkelingen
(Starters)woningen
De inwoners van de gemeente Bunnik wonen voornamelijk in de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven. Een
ontwikkeling is dat de gemeente Bunnik vergrijst. Prognoses wijzen uit dat de gemeente Bunnik afstevent
op een onevenwichtige bevolkingssamenstelling in 20207. Vanwege de hoge huizenprijzen, de beperkte
hoeveelheid sociale huurwoningen en de ontbrekende doorstroming op de huizenmarkt, is het voor jongeren lastig om een huis te vinden binnen de gemeente. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een
woonvisie. Volgens planning wordt op 26 januari 2009 een eerste concept besproken in de vergadering
van het college van burgemeester en wethouders. Hierin zal specifieke aandacht uitgaan naar
jongeren/starters, doorstarters en ouderen. De gemeente wil voor jongeren meer starterswoningen bouwen. Uit de bijeenkomst over het jeugdbeleid met jongeren komt sterk naar voren dat er behoefte is aan
betaalbare woningen voor jongeren (starterswoningen).
Met name in Odijk is er voor jongeren/starters weinig aanbod. In Odijk vindt woningbouw plaats op het Kodakterrein. Hier worden in 2009 18 sociale woningen gebouwd. Verder wil de gemeente in de komende jaren het nieuwbouwplan Odijk West uitwerken. Hier worden 1.000 nieuwe woningen gebouwd. In het plan
is 30% van de woningen bestemd als sociale huurwoningen. Van deze 300 woningen wordt er een nog
onbekend aantal starterswoningen (koop en huur) en een onbekend aantal seniorenwoningen gebouwd.
Jongeren geven aan dat ze graag bij woningbouwplannen voor starterswoningen willen worden betrokken.
Woonomgeving
De gemeente wil eind 2008, begin 2009 een start maken met een plan over woonomgeving. Dit gaat bijvoorbeeld over het hebben van een eigen plek, de bereikbaarheid van voorzieningen, veiligheid en speelvoorzieningen. Vooralsnog richt woonomgeving zich op speelvoorzieningen. De gemeente kent nog geen
speelruimtebeleid. Het ontwikkelen van speelruimtebeleid komt in hoofdstuk 7 aan de orde.
Uit de bijeenkomst over het jeugdbeleid met jongeren komt naar voren dat er behoefte is aan veiligheid op
straat. Op sommige plekken rijden auto’s te hard, waardoor spelen op straat lastig is. Jongeren geven aan
dat in de omgeving van de Lokhorstlaan in Bunnik veilig oversteken lastig is. Hier zijn te veel drempels,
die beter door wegversmallingen kunnen worden vervangen.
De minister van Jeugd en Gezin heeft in 2007 het programma ‘Alle kansen voor alle kinderen 2007-2011’
uitgebracht. Hierin is aangegeven dat voor gemeenten een richtlijn is opgesteld om (minimaal) drie procent per wijk specifiek te bestemmen voor speelruimte. Dit betreft speeltuinen, maar ook ‘open’ ruimten in
een wijk waar jeugd eigen creativiteit op kan loslaten. In de gemeente Bunnik is deze norm niet vastgelegd.
Startersleningen
Startende huizenkopers hebben de grootste moeite om een betaalbare woning te vinden. In negen van de
tien gevallen is het inkomen niet voldoende om een huis te kunnen kopen. Om starters tegemoet te komen, is er de mogelijkheid van de starterslening. Hiermee wordt het voor startende inwoners beter mogelijk om een eerste koopwoning te kunnen kopen. In het collegeprogramma is opgenomen dat in 2008 dit
aspect verder wordt uitgewerkt. De starterslening wordt verstrekt uit de pot van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland. Aan het verkrijgen van een starterslening zijn diverse financiële voorwaarden
verbonden. Daarnaast is er de sociale en economische bindingseis.
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Provincie Utrecht, gebaseerd op de bronnen CBS en ABF Research. Het onderzoek is uitgevoerd door Rigo, Amsterdam, augustus
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Prioriteiten
1. Bouwen van starterswoningen: vanuit het jeugdbeleid heeft dit prioriteit, echter de realisatie is afhankelijk van de uitkomst van de woonvisie.
2. Bij herinrichten van de woonomgeving beter rekening houden met de jeugd.
3. Jongeren betrekken bij woningbouwplannen voor starterswoningen
4. Zoveel mogelijk de richtlijn conform groenvisie toepassen om (minimaal) drie procent per wijk specifiek te bestemmen voor speelruimte
5. Nader onderzoek uitwerken startersleningen
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7. JEUGD EN VRIJE TIJD
Het thema jeugd en vrije tijd gaat over jeugd- en jongerenwerk, cultuur, sport en allerlei andere zaken die
jongeren in hun vrije tijd doen.
Aanwezige voorzieningen en ontwikkelingen
Stichting Jeugdwerk Bunnik
In de gemeente Bunnik is de Stichting Jeugdwerk Bunnik (SJB) voor de hele gemeente Bunnik actief. Zij
voeren hun activiteiten uit vanuit het gebouw de Schoudermantel, gelegen naast het gemeentehuis in
Odijk. Het pand ligt tussen de kernen Bunnik en Odijk in. Dit pand en zijn ligging hebben vele voordelen.
Het ligt gunstig, namelijk niet in een woonwijk en naast de sportvelden van Odijk, de voetbalkooi, de skatebaan en een hangplek. Omdat het gebouw niet in een woonwijk ligt, kan er lawaai worden gemaakt zonder dat dit tot overlast leidt. Er is een jongerencafé, waarbij de alcoholgrens zeer strikt wordt gehandhaafd. Verder kunnen jongeren er diverse activiteiten doen, zoals muziek beluisteren of beoefenen, filmavond/marathon, disco’s en cursussen (dans, muziek, sport, enz.). Vanuit het oogpunt van preventie geeft
de tienerwerkster van de SJB lessen over alcohol, tabak, drugs en vuurwerk aan de groepen acht van de
basisscholen in de gemeente Bunnik. De SJB signaleert dat ook in de gemeente Bunnik het alcoholgebruik onder jongeren toeneemt. Dit onderwerp komt terug in de hoofdstukken 5 en 8. Verder zijn er voorlichtingsprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van veilig vrijen, zinloos geweld en zelfverdediging.
Naast de genoemde activiteiten en preventieprojecten vindt vanuit het SJB ook ambulant jongerenwerk
plaats. Doel hiervan is om zicht te krijgen en te houden op wat zich afspeelt binnen groepen jongeren die
elkaar op straat ontmoeten en "rondhangen", te onderzoeken wat de wensen en behoeften zijn en deze
jongeren te betrekken bij ontwikkelingen die voor hen van belang kunnen zijn. Vaak is overlast de aanleiding voor extra aandacht van gemeente en politie. De ambulante jongerenwerker kan vanuit haar/zijn contacten met en kennis van de groepen helpen bij het oplossen van problemen. Niet in de laatste plaats
door de jongeren bewust te maken van hun gedrag en te motiveren zelf een bijdrage te leveren in het oplossen van de problemen.
De SJB constateert dat jongeren het druk hebben. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat ze veel activiteiten naast school doen, zoals sport. Anderzijds is de laatste jaren het aantal communicatiemiddelen
sterk toegenomen, zoals internet, MSN, e-mail en mobiele telefoon. Een kenmerk van deze communicatiemiddelen is dat de communicatie met een grote snelheid gaat. Verder hebben jongeren vaak baantjes,
om de mobiele telefoon te kunnen betalen. Ook stellen ouders hoge eisen aan hun kinderen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat veel mensen de laatste jaren bewust kiezen voor kinderen en daarmee veel
verlangen van hun kinderen. Verder is een maatschappelijke tendens dat zowel ouders als kinderen
steeds minder eigen verantwoordelijkheid nemen, niet naar zichzelf kijken. Er wordt gauw naar de overheid gekeken om problemen op te lossen.
Voorzieningen
Op het gebied van horeca en uitgaan staat in Bunnik discotheek Brothers. Brothers richt zich vooral op
jongeren vanaf 18 jaar. Ook worden er teenage party’s gegeven voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar.
Verder is er in de kern Bunnik, bij de sportvelden, een jongerenontmoetingsplek. Daarnaast is in Bunnik
de jongerenvereniging Yumbo actief, voor jongeren vanaf 17 jaar.
In de kern Odijk staat het gebouw van de SJB, scouting, een voetbalkooi, een skatebaan en een hangplek.
In de kern Werkhoven is een skatebaan aanwezig. Daar is ook Jong Nederland gevestigd, een landelijke
jeugd- en jongerenorganisatie, actief voor jongeren van 4 tot 18 jaar. Verder zijn er diverse sport(verenigingen) en sportvelden door de hele gemeente aanwezig.
Nieuw is het Bos Nieuw Wulven. Het bos bestaat uit verschillende deelgebieden: een het entreebos, een
drasbos, een dwaalbos en een het boogbos. Volgend jaar wordt in dit gebied ook nog het speelnatuurgebied ingericht. Het plan hiervoor is samen met kinderen gemaakt. De thema's hebben betrekking op de
geschiedenis van het gebied: de Romeinen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de daarbij behorende
archeologie. Het Bos Nieuw Wulven is door de Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeenten
Bunnik en Houten mogelijk gemaakt.
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Wat mist er?
Veel jongeren geven aan dat er in de gemeente Bunnik weinig te doen is. Vooral in de kern Bunnik zijn
onvoldoende speelgelegenheden, ook voor de oudere jeugd. In deze kern is ook geen skatebaan en jongeren hebben hier grote behoefte aan. Verder is in de kern Bunnik een aantal speelvoorzieningen niet
goed onderhouden, waardoor het niet fijn spelen is. Tijdens de bijeenkomst met jongeren hebben de jongeren aangegeven dat ze in de kernen Bunnik en Odijk vooral behoefte hebben aan een hangplek in de
bebouwde kom, die overdekt en verlicht is en waar bankjes en een prullenbak in staan.
De gemeente heeft nog geen speelruimtebeleid. Tijdens de bijeenkomst met jongeren is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte is aan speelruimtebeleid, waarin voor diverse leeftijdscategorieën (tot 4 jaar,
4 tot 9 jaar, 9 tot 12 jaar en ouder dan 12 jaar) wordt onderzocht wat er is en wat er zou moeten zijn. In
hoofdstuk 6 is ook aangegeven dat de gemeente, in verband met bewegen en buiten spelen, zich wil richten op speelmogelijkheden voor jongeren. In het speelruimtebeleid dient aandacht te zijn voor de voorzieningen en de leeftijdscategorieën. Het speelruimtebeleid wordt bij voorkeur samen met jongeren ontwikkeld.
Er wordt een tekort ervaren aan mogelijkheden voor cultuuruitingen. Uit de bijeenkomst met jongeren is
het volgende naar voren gekomen. Jongeren willen graag een plek hebben waar legaal graffiti kan worden
gespoten. Ook willen jongeren graag een ruimte waarin ze met een bandje kunnen oefenen. Jongeren
vragen vaak bij de SJB naar locaties hiervoor. Verder was er tot een aantal jaren geleden bij SJB een kinder- en jeugdtheater, waarbij gewerkt werd met thema’s. Dit theater werd goed bezocht, maar is er vanwege financiële redenen niet meer. Als er meer aandacht komt voor cultuuruitingen voor jongeren, kan het
klimaat voor jongeren in de gemeente Bunnik op een positieve wijze worden vergroot.
Jongeren willen graag dat ze bij meer thema’s worden betrokken bij het gemeentelijk beleid. Ze zijn blij
dat ze kunnen meepraten over de nota integraal jeugdbeleid. Ze willen ook graag meepraten over bijvoorbeeld een nota speelruimtebeleid of woningbouw voor starters. In hoofdstuk 9 komt dit onderwerp terug.
Jongeren willen graag dat er betere douches en kleedruimtes komen bij de voetbal- en korfbalverenigingen. Dit heeft de aandacht van de gemeente.
Verder wordt genoemd dat er in de gemeente geen bijzondere winkels zijn.
Prioriteiten
Op basis van bovenstaande informatie zijn de volgende prioriteiten benoemd.
1.
2.
3.
4.

Doorzetten van het SJB en haar activiteiten
Ontwikkelen van speelruimtebeleid met jongeren
Mogelijkheden voor cultuuruitingen voor jongeren onderzoeken
Verbeteren van douches en kleedruimtes bij de voetbal- en korfbalverenigingen
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8. JEUGD EN VEILIGHEID
Het thema jeugd en veiligheid gaat over – het voorkómen van – overlast, criminaliteit en veiligheid. De gemeente wil een veilige leefomgeving voor jongeren, waarin overlast en criminaliteit door jongeren zo min
mogelijk voorkomt.
Cijfers
Uit cijfers van de politie (Politie Utrecht, 2008) blijkt dat in de gemeente Bunnik in 2006 1,13 meldingen
per 1.000 inwoners waren over overlast door jeugd. In 2007 lag dit aantal op 1,20 en in 2008 (tot en met
augustus) op 1,28. In 2001 lag dit aantal op 2,59. Ten opzichte van andere gemeenten in de provincie
Utrecht (in totaal 29) zijn dit weinig meldingen. Er zijn twee gemeenten waar minder meldingen waren.
In 2007 zijn 12 en in het eerste halfjaar van 2008 5 jongeren woonachtig in de gemeente Bunnik naar bureau Halt8 Utrecht doorverwezen. Van de 5 doorverwijzingen in 2008 waren vier gerelateerd aan vuurwerkdelicten.
Aanwezige voorzieningen en ontwikkelingen
Jeugd en openbare ruimte
In de gemeente Bunnik bestaat sinds 2002 het overleg Jeugd en Openbare Ruimte. Hierin participeren de
Stichting Jeugdwerk Bunnik (SJB), de politie en de beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid en
jeugd van de gemeente. In dit overleg vindt afstemming plaats over de aanpak van overlast door jongeren
in de openbare ruimte, zoals vernielingen, vuurwerkdelicten en alcoholgebruik onder jongeren.
Jeugd en alcoholgebruik
Een belangrijk onderwerp in dit overleg is alcoholgebruik onder jongeren beneden 16 jaar. Het programmaministerie jeugd en gezin geeft prioriteit aan de aanpak van schadelijk alcoholgebruik. Alcoholgebruik
onder jongeren neemt toe. In hoofdstuk 5 werd aangegeven dat ook de SJB signaleert dat in de gemeente
Bunnik het alcoholgebruik onder jongeren toeneemt. Cijfers van GGD Midden Nederland (2008) laten zien
dat ook in de gemeente Bunnik jongeren onder de 16 jaar en op basisschoolleeftijd drinken. In hoofdstuk
5 is ook aangegeven dat alcoholgebruik op jonge leeftijd gevolgen heeft op het gedrag: onder invloed van
alcohol wordt sneller agressief gedrag vertoond, vernielingen verricht en geweld gebruikt. De gemeente
wil dit vraagstuk niet alleen vanuit gezondheid, maar ook vanuit veiligheid aanpakken.
Binnen de gemeente zijn er geen problemen met de aanwezige horeca voor wat betreft alcohol en jongeren. Met discotheek Brothers zijn goede afspraken hierover. Vanuit de politie is er weinig zicht op alcoholgebruik onder jongeren in sportkantines.
Veiligheidshuis en justitieel casusoverleg jeugd
Op regionaal niveau bestaat het Veiligheidshuis. Dit is een samenwerkingsverband van partners in de veiligheids- en zorgketen. De gemeenten van het district Binnensticht9 zoeken gezamenlijk aansluiting bij het
Veiligheidshuis Amersfoort, door het aanstellen van een districtsfunctionaris (in 2009). Deze functionaris
moet zorgen voor betere informatie-uitwisseling tussen justitie, politie, gemeenten (onderwijs, welzijn, sociale zaken en veiligheid) en zorg- en welzijnsinstellingen, zodat effectiever op delinquent gedrag kan worden ingegrepen. Het Veiligheidshuis richt zich in eerste instantie op minderjarigen, veelplegers en nazorg.
Naar verwachting richt het Veiligheidshuis zich in de loop van 2009 ook op huiselijk geweld, voor de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod10. De pleger van het geweld wordt tijdelijk uit huis geplaatst. Huiselijk geweld heeft direct gevolgen voor eventueel aanwezige kinderen.
In het Veiligheidshuis is het Justitieel Casusoverleg Jeugd (JCJ) ondergebracht. In het JCJ spreken professionals – zoals het openbaar ministerie, de politie, de raad voor de kinderbescherming, de jeugdreclassering, leerplicht en bureau jeugdzorg – over de aanpak die nodig is voor een jongere.
8

Ongeveer de helft van de jongeren die de politie aanhoudt, gaat naar Halt voor een Halt-afdoening of een Stop-reactie. De Stop-reactie is een aanbod aan ouders van kinderen tot 12 jaar, die zich schuldig hebben gemaakt aan een licht strafbaar feit. De Stop-reactie helpt ouders om op een heldere en zinvolle manier te reageren op wat er is gebeurd. Het kind leert wat het verkeerd heeft ge daan, hoe je in dergelijke situaties ook andere keuzes kan maken en krijgt de kans zijn fout te herstellen. Jongeren van 12 tot 18
jaar, die door de politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal of overlast met vuurwerk kunnen de keus krijgen: naar justitie of naar Halt. Via een Halt-procedure kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met Justitie (bron: www.halt.nl).
9
District Binnensticht omvat de gemeenten Bunnik, De Bilt en Zeist
10
Naar verwachting treedt op 1 januari 2009 de wet tijdelijk huisverbod in werking.
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Het is van belang dat er een goede aansluiting is tussen het JCJ / Veiligheidshuis en het centrum voor
jeugd en gezin (zie hoofdstuk 5). Omdat het CJG een laagdrempelige voorziening voor opgroei- en opvoedvraagstukken is, is de schakel met de veiligheidsketen niet aan de voorkant van het CJG zichtbaar.
Dat neemt niet weg dat samenwerking tussen het CJG en de veiligheidsketen van belang is voor een goede aansluiting tussen de strafrechtelijke aanpak van jongeren en de achterliggende gezinsproblematiek.
Preventie en voorlichting bij vernielingen en overlast
Binnen de politie speelt een kerntakendiscussie. Dit houdt ook voor de gemeente Bunnik in dat de politie
weinig meer doet op het gebied van proactie en preventie. De politie zal zich vooral bezig houden met repressie, zoals bureau Halt en het JCJ. De gemeente zal daarom, samen met het jongerenwerk, meer
moeten inzetten op voorlichting.
De gemeente vindt het belangrijk om haar jongeren en ook de ouders van deze jongeren voor te lichten
over de gevolgen van criminaliteit en vernielingen. Het vernielen van verkeersborden, bijvoorbeeld met
oud en nieuw, brengt veel schade met zich mee. De voorlichting van de gemeente zal zich erop richten
om deze vernielingen te voorkomen (door zowel jongeren als ouders aan te spreken), te laten weten hoe
hoog de schade is en deze schade te verhalen op de daders.
Ambulant jongerenwerk en risicojongeren
De minister van Jeugd en Gezin geeft in 2007 het programma ‘Alle kansen voor alle kinderen 2007-2011’
aan dat gemeenten een belangrijke rol spelen bij preventie van jeugdcriminaliteit. Gemeenten dienen in
kaart te brengen welke jongeren te maken hebben met een (grote) hoeveelheid risicofactoren voor de ontwikkeling van crimineel gedrag. Bij de aanpak van jongeren die risico- en grensoverschrijdend gedrag vertonen, zal in eerste instantie gekeken worden of zij en/of hun ouders te motiveren zijn voor opvoedingsondersteuning of vormen van (jeugd)zorg. Als zij hier niet vrijwillig aan willen meewerken, wordt drang en zonodig dwang toegepast. Het is belangrijk dat ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen.
De gemeente Bunnik vindt het daarom belangrijk dat jongeren ook op straat of bij activiteiten worden aangesproken op hun gedrag. De ambulante jongerenwerker heeft hier een grote rol in. Die kan een bijdrage
leveren aan het in kaart brengen van risicojongeren. De gemeente wil daarom dat er meer uren worden
gestoken in ambulant jongerenwerk.
Prioriteiten
Op basis van bovenstaande informatie zijn de volgende prioriteiten benoemd.
1. Aanpakken van (schadelijk) alcoholgebruik onder jongeren en tegengaan vernielingen
2. Behouden veiligheidshuis, uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod en realiseren van een aansluiting tussen het veiligheidshuis en het te ontwikkelen CJG
3. Voorlichting geven over (maatschappelijke) gevolgen van vernielingen
4. Beter inzicht in prioritering ambulant jongerenwerk / formatie opnieuw vaststellen
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9. JEUGD EN MEEDOEN
Zowel vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zie bijlage 1) als vanuit het programmaministerie
voor jeugd en gezin11 wordt aangegeven dat voor gemeenten een belangrijke rol is weggelegd op het terrein van jeugdparticipatie.
Uit de bijeenkomst met jongeren is duidelijk naar voren gekomen dat jongeren meer bij het gemeentelijk
beleid betrokken willen worden. In bijlage 4 leest u welke opmerkingen jongeren hebben gemaakt tijdens
de bijeenkomst op 8 oktober 2008.
Jongeren zijn blij dat ze kunnen meepraten over de nota integraal jeugdbeleid, én willen ook graag meepraten over bijvoorbeeld een nota speelruimtebeleid (zie hoofdstuk 7) of over woningbouwplannen voor
starters (hoofdstuk 6). Ook de Stichting Jeugdwerk Bunnik en andere geconsulteerde partijen vinden dat
er meer sprake moet zijn van jongerenparticipatie bij het gemeentelijke beleid.
Daarnaast willen jongeren graag dat er structureel twee keer paar jaar naar hun mening wordt gevraagd
over een aantal thema’s binnen het gemeentelijke beleid, bijvoorbeeld over vandalisme door jeugdigen.
Dit kan plaatsvinden in de vorm van een jeugdconsultatie. De gemeente kan een groepje jongeren (laten)
samenstellen, een soort adviescommissie, waar twee keer per jaar mee gesproken wordt.
Een geconsulteerde partij geeft aan dat het goed is om voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen rondleidingen door het gemeentehuis te organiseren. Hierbij zien jongeren bijvoorbeeld de raadszaal, de kamers van de burgemeester en de wethouders en een afdeling.
De jongeren willen na vaststelling van het integraal jeugdbeleid door de gemeenteraad in januari 2009 per
brief of per e-mail horen van de gemeente wat er de komende vier jaren gaat gebeuren.
Prioriteiten
1. Jongeren meer betrekken bij het gemeentelijk beleid, meer inspraak
2a.
Twee keer per jaar jeugdconsultatie
2b.Twee keer per jaar een rondleiding voor de groepen 7 en 8 door het gemeentehuis
3. Bericht sturen aan jongeren na vaststelling nota integraal jeugdbeleid door de gemeenteraad

11

Alle kansen voor alle kinderen, 2007-2011 en beleidsagenda 2009
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10. Overzicht nieuw beleid per thema
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van nieuw beleid (nieuwe prioriteiten), zoals genoemd is in de hoofdstukken 4 tot en met 9.
In die hoofdstukken zijn ook prioriteiten benoemd om bestaande, goedlopende voorzieningen, te behouden. Deze zijn in onderstaand overzicht niet opgenomen.
Een aantal nieuwe prioriteiten zijn of worden wettelijk verplicht. Dit staat tussen haakjes achter de betreffende prioriteit vermeld. De gemeente moet deze prioriteiten uitvoeren. De overige prioriteiten worden per
jaarschijf in de kadernota en begroting uitgewerkt.
Jeugd en opvang, school en werk
1. Aansluiting van scholen op het te ontwikkelen centrum voor jeugd en gezin (wettelijk verplicht)
2. Maken van ‘op maat afspraken’ over voorschoolse educatie (wordt wettelijk verplicht)
3. Creëren van een platform voor scholen en kinderopvang voor het delen van kennis
Jeugd en zorg
1. Ontwikkelen van een CJG. Hierbij zijn zorgcoördinatie, het EKD, de VIR en het doorontwikkelen van
het JOC naar CJG belangrijke onderdelen (wordt wettelijk verplicht)
2. Verminderen van alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar
Jeugd en wonen
1. Bouwen van starterswoningen: vanuit het jeugdbeleid heeft dit prioriteit, echter de realisatie is afhankelijk van de uitkomst van de woonvisie.
2. Bij herinrichten van de woonomgeving beter rekening houden met de jeugd.
3. Jongeren betrekken bij woningbouwplannen voor starterswoningen
4. Zoveel mogelijk de richtlijn conform groenvisie toepassen om (minimaal) drie procent per wijk specifiek te bestemmen voor speelruimte
5. Nader onderzoek uitwerken startersleningen
Jeugd en vrije tijd
1. Ontwikkelen van speelruimtebeleid met jongeren
2. Mogelijkheden voor cultuuruitingen voor jongeren onderzoeken
Jeugd en veiligheid
1. Aanpakken van (schadelijk) alcoholgebruik onder jongeren en tegengaan vernielingen
2. Uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod en realiseren van een aansluiting tussen het veiligheidshuis
en het te ontwikkelen CJG (wordt wettelijk verplicht)
3. Voorlichting geven over (maatschappelijke) gevolgen van vernielingen
4. Beter inzicht in prioritering ambulant jongerenwerk / formatie opnieuw vaststellen
Jeugd en meedoen
2. Jongeren meer betrekken bij het gemeentelijk beleid, meer inspraak
2a. Twee keer per jaar jeugdconsultatie
2b. Twee keer per jaar een rondleiding voor de groepen 7 en 8 door het gemeentehuis
3. Bericht sturen aan jongeren na vaststelling nota integraal jeugdbeleid door de gemeenteraad
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11. Financiën
In deze kadernota zijn kaders en uitgangspunten geschetst. Per thema zijn prioriteiten benoemd. Omdat
deze nota kaders en uitgangspunten schetst, is het niet mogelijk om nu al aan te geven hoeveel financiële
middelen voor de uitvoering van de prioriteiten nodig zijn.
Per jaarschijf worden de prioriteiten in de kadernota en de begroting uitgewerkt. Zo kan tot een afweging
van alle wensen worden gekomen. Hierbij wordt aangegeven hoeveel ambtelijke capaciteit en financiële
middelen nodig zijn voor de uitwerking van een prioriteit.
Wel gaan structureel al veel financiële middelen naar het jeugdbeleid. Daarnaast ontvangt de gemeente
Bunnik (zoals alle gemeenten in Nederland) een ‘Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin’.
Deze uitkering beslaat de jaren 2008 tot en met 2011. Hierin zitten gelden opgenomen voor het oprichten
van een centrum voor jeugd en gezin, het elektronisch kinddossier, de verwijsindex en de jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen. Deze uitkering is overigens niet toereikend om al deze taken te financieren; de gemeente moet geld bijleggen. In de afspraken die de VNG met minister Rouvoet heeft gemaakt, is vastgelegd dat de helft van de € 200 miljoen die landelijk beschikbaar is voor de vorming van CJG’s, moet komen uit het accrès gemeentefonds. Dit geld moet per gemeente voor dit doel geclaimd worden.
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Bijlage 1

Wettelijk kader

In deze bijlage wordt kort aangegeven welke wetten van toepassing zijn op het gemeentelijk jeugdbeleid.
• Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (wordt vervangen door de Wet Publieke Gezondheid)
Op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) bieden gemeenten het basistakenpakket (BTP) jeugdgezondheidszorg aan, aan jeugdigen van 0 tot 19 jaar. De WCPV heeft als doel het
bevorderen en beveiligen van een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen
en jongeren. Onderdelen van de jeugdgezondheidszorg vallen samen met de vijf functies van het lokaal
preventieve jeugdbeleid, die zijn opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De WCPV wordt naar verwachting in 2009 vervangen door de Wet Publieke Gezondheid. De wet publieke
gezondheid vervangt, naast de WCPV, de Infectieziektewet en de Quarantainewet. Het verplicht gebruiken van het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg wordt met de Wet Publieke Gezondheid
geregeld. In deze wet krijgen gemeenten de plicht te zorgen dat de jeugdgezondheidszorginstellingen digitale dossiers gebruiken. De Tweede Kamer is in mei 2008 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. De
Eerste Kamer zal het wetsvoorstel behandelen in het najaar van 2008.
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is ingevoerd per 1 januari 2007. De WMO is erop gericht het mogelijk te maken dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De WMO kent
negen prestatievelden. Prestatieveld 2 is gericht op “op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen
met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden”. Doelgroep zijn in de gemeente wonende jeugdigen, bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of (school)uitval, of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de Jeugdzorg nog
niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Gemeenten zijn op basis van de WMO verantwoordelijk
voor jeugdigen en ouders met lichte opgroei- en opvoedproblemen. Bij de invulling van dit prestatieveld
ligt een duidelijk relatie naar de vijf functies in het preventief jeugdbeleid12: (1) informatie en advies, (2)
signalering, (3) toeleiding naar hulpaanbod, (4) licht pedagogische hulp en (5) coördinatie van zorg op niveau. Daarnaast is er een relatie met de Leerplichtwet en de WCPV. Prestatieveld 2 van de WMO is één
van de functionaliteiten van het basismodel voor de Centra voor Jeugd en Gezin, en, naast jeugdgezondheidszorg, de schakel met bureau jeugdzorg en met Zorg Advies Teams.
• Wet op de Jeugdzorg
In de Wet op de Jeugdzorg (in werking getreden op 1 januari 2005) is vastgelegd dat de provincie verantwoordelijk is voor jeugdigen en ouders met ernstige opgroei- en opvoedproblemen. De bureaus jeugdzorg
vallen onder verantwoordelijkheid van de provincie. Taken van bureau jeugdzorg zijn aansluiting van
jeugdzorg en jeugdbeleid, indicatiestelling, advies en meldpunt kindermishandeling, jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Het gemeentelijk jeugdbeleid moet erin voorzien dat problemen zo veel mogelijk worden voorkomen (via licht pedagogische hulpverlening) en, als er toch problemen ontstaan, deze tijdig worden gesignaleerd en dat zo nodig wordt doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg. De gemeente heeft hiermee een belangrijke verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van preventie.
• Wet Kinderopvang
Deze wet is op 1 januari 2005 in werking getreden. De wet regelt de kwaliteit en de financiering van de
kinderopvang in Nederland. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en
rijksoverheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het doelgroepenbeleid.

12

Deze vijf functies zijn door VNG, IPO, Rijk en MO groep overeengekomen. Deze partijen vinden dat deze vijf functies er op lokaal
niveau tenminste moeten zijn
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• Leerplichtwet
In deze wet (uit 1969) is het recht van jongeren in Nederland op onderwijs geregeld. Schoolbezoek is in
deze wet verplicht gesteld. Jongeren zijn leerplichtig vanaf 5 jaar tot het moment dat ze een startkwalificatie hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Een startkwalificatie is een mbo-2, havo, of vwo diploma. Onwettig schoolverzuim leidt tot een onderzoek van de leerplichtambtenaar. Dit kan sancties tot gevolg hebben. De leerplichtambtenaren werken samen met bijvoorbeeld bureau jeugdzorg en de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD.
• RMC wet
De RMC wet (regionaal meld- en coördinatiepunt) heeft als doel om voortijdig schoolverlaten te bestrijden.
De achtergrond hiervan is dat geen jongere de school verlaat zonder een diploma te hebben behaald op
startkwalificatie niveau. Een startkwalificatie is een mbo-2, havo, of vwo diploma. De RMC wet wil jongeren motiveren om alsnog een diploma op het niveau van de startkwalificatie te behalen, indien ze die niet
hebben. De RMC wet gaat over jongeren tot 23 jaar.
• Wet werk en bijstand
Deze wet bestaat sinds 2004 en stelt werk boven inkomen. Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk
mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. Op grond van de wet is een basisinkomen voor iedere burger boven de 18 jaar gegarandeerd. Deze wet speelt een rol binnen het jeugdbeleid. Zo is bekend dat zorgen over inkomen een risicofactor vorm bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Alleenstaande ouders met kinderen, jongeren zonder baan en allochtone ouders vormen een deel van de groep die via
deze wet een inkomen krijgt.
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Bijlage 2

Aantal jongeren en aanwezige voorzieningen per thema en per leeftijdscategorie

In deze bijlage vindt u een overzicht van het aantal jongeren in de gemeenten Bunnik in 2008 (totaal en
per leeftijdscategorie).
Ook vindt u een overzicht van voorzieningen voor jongeren, binnen en buiten de gemeente, zonder hierbij
volledig te willen zijn. De voorzieningen zijn per thema en per leeftijdscategorie weergegeven.
Aantal 0 tot 23
jarigen: 4.005
Voorzieningen
per thema
Jeugd en opvang,
school en werk

0 tot 4 jaar
638

4 tot 12 jaar
1.536

12 tot 18 jaar
1.149

18 tot 23 jaar
682

•

Peuterspeel-zalen
Kinderdagverblijven

•

Buitenschoolse
opvang
Basisscholen
Leerplicht (vanaf 5 jaar)

•

Voortgezet onderwijs, ROC’s
(allen buiten de
gemeente)
Leerplicht

•

Huisarts
Jeugdgezondheidszorg 0 tot
4 jaar (consultatiebureau)
Jeugd Ouders
Centraal
Algemeen
maatschappelijk werk
Zorgboerderij
de Barrage
Bureau Jeugdzorg
AMK
Geïndiceerde
jeugdzorg
IKPB

•
•

Huisarts
Jeugdgezondheidszorg 4 tot
19 jaar
Jeugd Ouders
Centraal
Algemeen
maatschappelijk
werk
Timon leefgroep
(11 tot 16 jaar)
Zorgboerderij
de Barrage
Bureau Jeugdzorg
AMK
Geïndiceerde
jeugdzorg
IKPB

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Tienerwerk (10
tot 18 jaar)
Sportverenig-ingen
Bibliotheek
Verenigingen
Jongerencafé
Xieje (10 tot 15
jaar)
Scouting
Jong Nederland
Muziekschool

•
•

Politie/justitie
Bureau Halt

Huisarts
Jeugdgezondheidszorg 4 tot
19 jaar
Jeugd Ouders
Centraal
Algemeen
maatschappelijk werk
Timon leefgroep (11 tot
16 jaar)
Zorgboerderij
de Barrage
Bureau Jeugdzorg
AMK
Geïndiceerde
jeugdzorg
IKPB (tot 16
jaar)
Tienerwerk
Jongerenwerk
16 tot 25 jaar
Sportverenigingen
Bibliotheek
Verenigingen
Uitgaansgelegenheden
Scouting
Jong Nederland
Yumbo (vanaf
17 jaar)
Muziekschool
Politie/justitie
Bureau Halt

•

Jeugd en zorg

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jeugd en vrije tijd

•

Muziekschool

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeugd en veiligheid

•

Politie/justitie
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Voortgezet onderwijs, ROC’s
(allen buiten de
gemeente)
Jongerenloket
(Zeist)
Huisarts
Jeugdgezondheidszorg 4 tot
19 jaar
Jeugd Ouders
Centraal
Algemeen maatschappe-lijk
werk
Zorgboerderij de
Barrage
Bureau Jeugdzorg
AMK
Geïndiceerde
jeugdzorg

•
•
•

Jongerenwerk
tot ± 25 jaar
Sportverenig-ingen
Bibliotheek
Verenigingen
Uitgaansgelegenheden
Scouting
Yumbo
Muziekschool

•

Politie/justitie

•
•
•
•
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Bijlage 3

Eindverslag project integrale Jeugdgezondheidszorg
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1

Inleiding

In dit verslag wordt gerapporteerd over het project integrale JGZ 0 tot 19 jaar Midden Nederland (MN). Dit
betreft de totale looptijd van het project van 2004 tot en met 2007. In dit verslag wordt aangegeven wat er
is bereikt ten aanzien van de vooraf gestelde doelen. Tevens wordt weergegeven welke concrete resultaten in de uitvoering zijn bereikt. Als laatste wordt een financieel verslag over 2007 gegeven.

2 Doelrealisatie
In 2004 is een projectstructuur met een portefeuillehoudersoverleg, een stuurgroep en een regiegroep in het leven geroepen om invulling te geven aan het project integrale jeugdgezondheidszorg
Midden Nederland. Op het portefeuillehoudersoverleg van 21 november 2007 is besloten om de huidige projectstructuur op te heffen. Ook is besloten om de stuurgroep het vervolgtraject van de implementatie van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) uit te laten voeren. Tevens is besloten om het besluit in het kader van financiële solidariteit aan te houden in afwachting van de definitieve bekendmaking van de Brede Doel Uitkering (BDU) Jeugd.
Het doel van het project is om te komen tot een Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Daartoe
dienen volgens de oorspronkelijke opdrachtformulering de volgende resultaten te worden gerealiseerd:
1. Een door alle partijen van de regio Midden Nederland (gemeenten, thuiszorginstellingen en
GGD) gedragen beleidsplan.
2. Een positieve cultuur van samenwerken tussen de gemeente en instellingen en tussen de instellingen zelf, waarin de gemeente een heldere regierol inneemt.
Tijdens het project is op het portefeuillehoudersoverleg 18 december 2006 is de opdracht geconcretiseerd tot de volgende punten:
a. het volgen en aansturen van de implementatie
b. het volgen van de landelijke ontwikkelingen
c. het vaststellen van de begrotingssystematiek
d. de ontwikkeling en implementatie van het EKD
e. het opstellen van een advies over de ‘organisatievorm’ en financiën en de daarbij behorende
overleg- en besturingsstructuur na 2007 t.a.v. de jgz-instellingen
f. het stimuleren (niet aansturen) om de lokale regierol t.a.v. de jgz-instellingen zo goed mogelijk in
te vullen.
Op al deze aspecten zal nader worden ingegaan.

3

Resultaten Beleid

Een door alle partijen gedragen ‘beleidsplan’ is in de vorm van een actieplan en daaraan gekoppelde implementatieplannen toegelicht en vastgesteld tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 6 februari 2006. Alle formele documenten en de door de verschillende werkgroepen opgestelde stukken
zijn zowel in hard copy als digitaal ter hand gesteld aan alle gemeenten en instellingen binnen Midden Nederland. Vervolgens is uitvoering gegeven aan de implementatieplannen. Indien de oorspronkelijke opdrachtformulering als uitgangspunt wordt genomen kan het volgende worden geconstateerd met betrekking tot de daarin genoemde deelresultaten:
• Een gezamenlijke visie op de Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar: is gerealiseerd in
de vorm van het Visiedocument (3 november 2004) en heeft als basis gediend voor het
werk van de binnen het project ingestelde werkgroepen
• Een inventarisatie per JGZ instelling van de verschillen en overeenkomsten tussen de praktische werkwijze en het wettelijk Basistakenpakket (BTP) alsmede adviezen over hoe de
verschillen weg kunnen worden genomen: is gerealiseerd en geïmplementeerd
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Een inventarisatie van de overlappingen en lacunes in het aanbod door de thuiszorg instellingen en de GGD alsmede adviezen over hoe de overlappingen kunnen worden weggenomen en de lacunes kunnen worden ingevuld: is gerealiseerd en geïmplementeerd
Een uniform format voor verantwoording aan gemeenten, dat door de vijf thuiszorginstellingen en de GGD zal worden gebruikt om zich te verantwoorden naar gemeenten: er is een
planning en control cyclus vastgesteld en er zijn richtlijnen opgesteld voor registratie en verantwoording in de deelrapportage Begroten, registreren en verantwoorden.
Afspraken over de wijze van overdracht, dossiervorming: is gerealiseerd en geïmplementeerd
Een inzichtelijke en heldere kostprijsberekening voor alle activiteiten van het BTP: instellingen hebben hun begroting 2009 opgesteld conform het het landelijk ontwikkelde model.
Een advies t.a.v. de gewenste wijze van samenwerken tussen GGD en thuiszorginstellingen: besloten is de om het portefeuillehoudersoverleg iJGZ te handhaven en de verdere uitwerking van de agendacommissie en de invulling van een secretarisfunctie iJGZ te laten
plaats vinden in het al ingezette traject om de huidige agendacommissie Volksgezondheid
te versterken.

Het actieplan bevat diverse actiepunten die iedere uitvoeringsinstelling zelf ter hand moet nemen.
Deze hebben met name betrekking op de diensten en producten van de instellingen en op de sturingsinstrumenten. Iedere instelling zorgt ervoor dat het aanbod aan alle kinderen uit de doelgroep in
gelijke mate en op uniforme wijze plaatsvindt overeenkomstig de landelijke richtlijn contactmomenten. Het productenboek voor de uitvoering van het uniformdeel van het basistakenpakket vormt
daartoe het vertrekpunt. Daarnaast probeert iedere instelling om maatwerkproducten sterker dan
voorheen af te stemmen op de plaatselijke omstandigheden en behoeften van jeugdigen. Het productenboek maatwerk en de door de GGD opgestelde wijkprofielen worden daarbij als onderligger
gebruikt. Daarbij brengt een aantal instellingen de gemaakte afspraken over toedeling van diensten
aan ofwel het uniform deel ofwel het maatwerkdeel in de praktijk. Dit bevordert de eenduidige inzet
van maatwerkgelden. De instellingen hebben zich akkoord verklaard om dezelfde sturingsinstrumenten te hanteren. De planning en controlcyclus van de uitvoeringsinstellingen is op de gemeente afgestemd. Ten behoeve van een goede informatieoverdracht en dossiervorming hanteren alle instellingen dezelfde dossierinstructie met protocol van overdracht. Een projectplan en een eerste inschatting van de kosten van de invoering van het elektronisch kinddossier (EKD) is opgesteld. Op
het portefeuillehoudersoverleg van 21 november 2007 is besloten om de afspraken die nog worden
gemaakt op provinciaal niveau in het kader van de implementatie van het EKD mee te nemen in de
plannen. De huidige stuurgroep heeft de opdracht gekregen om het vervolgtraject van de implementatie van het EKD uit te voeren.

4 Resultaten concreet
De volgende concrete resultaten zijn bereikt:
• In veel gemeenten wordt vanuit 1 locatie JGZ 0-19 geboden. Er wordt de komende jaren gestreefd dat in alle gemeenten te gaan doen. De samenwerking en afstemming wordt daarmee bevorderd en krijgt op een natuurlijke manier gestalte.
• De uitvoering RVP 4 jarigen is per 1-1-2008 overgeheveld van de GGD naar het laatste consult op
het consultatiebureau. Het bereik van het 4 jarigen consult wordt daarmee nog beter.
• De instellingen pakken de implementatie van het EKD gezamenlijk op; er ligt een plan van aanpak
en een integrale begroting 0-19. Er zijn gezamenlijk criteria opgesteld voor de beoordeling. Er is
een plan van aanpak voor de selectieprocedure opgesteld. Er is al een gezamenlijk demonstratiedag geweest.
• In een aantal gemeenten hebben Thuiszorginstellingen en GGD een gezamenlijk offerte uitgebracht voor de preventie en aanpak van overgewicht 0-19. In deze gemeenten gaan we daarmee
aan de slag. Voor andere gemeenten kan dit, naar behoefte, ook worden uitgerold.
• GGD en Thuiszorginstellingen bespreken gezamenlijk met de gemeenten de wijkprofielen die
door de GGD worden gemaakt.
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De begroting 2009 wordt door de instelling op een eenduidige wijze aan de hand van het landelijk
rekenmodel gemaakt. De meerwaarde hiervan zal moeten blijken op moment dat dit gebruikt gaat
worden om te benchmarken.
In de Utrecht West gemeenten hebben Zuwe, GGD en Vierstroomzorgring ( Woerden) gezamenlijk een model ontwikkeld voor het CJG. GGD MN en Vitras/CMD hebben inmiddels een gezamenlijke visie op het CJG geformuleerd. Dit wordt nu in het werkgebied van Vitras/CMD besproken
met ketenpartners en gemeenten.
In Woerden is een kernteam bestaande uit JGZ 0-19, maatschappelijk werk en pedagoog actief,
vooruitlopend op het CJG.
In de Ronde Venen vindt een soortgelijke ontwikkeling plaats.
Het protocol overdracht is verbeterd en geoptimaliseerd: het werkt goed.
BJZ Utrecht, Thuiszorginstellingen en GGD hebben een samenwerkingsconvenant voor de 0-6 jarigen met betrekking tot een vlotte toeleiding en vooral terugkoppeling.
Op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering wordt veel meer samengewerkt. Er
vindt wederzijdse uitnodiging plaats voor de diverse scholingsprogramma’s van de instellingen.
Ook op het gebied van de opleiding van jeugdartsen wordt samengewerkt.
In 2006 hebben de lokale JGZ-teams 0-19 gewerkt aan doorlopende advieslijnen. De inhoudelijke
advisering 0-19 is nu eenduidig en afgestemd. Naast dat dit enkele concrete resultaten heeft opgeleverd (adviezen), heeft dit ook de samenwerking bevorderd.

5 Financiële middelen
Jaarrekening 2007
Het jaarresultaat van 2007 is € 66.728. Hieronder volgt een toelichting op de jaarrekening t.a.v. enkele
posten
Inkomsten
Budgetoverheveling 2006: € 69.300. Dit bedrag was het jaarresultaat van 2006 en is meegenomen als inkomsten voor de begroting van 2007.
Uitgaven
Conferenties ambtenaren en jgz medewerkers: Er zijn geen conferenties geweest.
Implementatiebudget instellingen: De instellingen hebben facturen ingediend voor de deelname van hun
medewerkers aan de conferentie in november 2006. Kruiswerk West-Veluwe (KWV) en Vierstroomzorgring stonden niet opgenomen in de begroting, maar hebben wel deelgenomen aan de conferentie. Rivas
heeft niet deelgenomen aan de conferentie.
PM Regionaal: dit is een reservering voor de deelname van instellingen aan eventuele werkgroepen. In
2007 is er een werkgroep EKD geweest. In deze werkgroep zijn de deelnemers: een afvaardiging van de
instellingen en de projectadviseur. De kosten van de instellingen voor deelname aan deze werkgroep zitten opgenomen in de voorbereidingskosten 2007 van de concept begroting EKD Midden Nederland.
Communicatie: er heeft geen uitgebreide communicatie hoeven plaats te vinden.
Projectadviseur: de projectadviseur is gevraagd extra inzet te plegen op de werkgroep EKD. Hierdoor is er
sprake van een overschrijding. In 2007 heeft hij 224 uren besteed aan het project. Dit zijn 28 adviesdagen.
Afronding 2008
Uitgaven die nog worden gedaan van het jaarresultaat 2007 zijn: kosten om het project af te ronden en de
extra uren van de projectadviseur.
Op het portefeuillehoudersoverleg van 21 november 2007 is besloten om het jaarresultaat van het project
te besteden aan de kosten voor implementatie van het EKD.
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Jaarrekening 2007
Inkomsten

Begroting 2007

Resultaat 2007 Verschil

budgetoverheveling 2006
Inbreng gemeenten 2007

€
€

69.300
103.630

€
€

69.300
103.630

€
€

-

Totaal Inkomsten

€

172.930

€

172.930

€

-

Uitgaven

Begroting 2007

Resultaat 2007 Verschil

conf. jgz medewerkers
conf. jgz ambtenaren
subt.

€
€
€

6.141
2.911
9.052

€
€
€

Zuwe
GGD
Vitras
Vierstroom
KWV
subt.

€
€
€
€
€
€

25.566
31.150
31.786
88.502

€
€
€
€
€
€

subt.

€
€
€

7.148
5.661
12.809

€
€
€

2007 € 36.000 (ex btw) €

42.840

(incl.btw) €

-

€
€
€

6.141
2.911
9.052

impl.budget instellingen

PM regionaal
Communicatie

projectadviseur

8.000
23.040
21.760
2.640
640
56.080
50.000

onvoorzien

€

19.728

€

123

Totaal uitgaven

€

172.931

€

106.203
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€ 12.809
€
€ 7.160€
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€
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Bijlage: Personele samenstelling projectorganisatie
Door de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 is de personele samenstelling van zowel de stuur- als
regiegroep tijdens het project gewijzigd. De personele samenstelling van zowel voor als na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is hieronder weergegeven.
Stuurgroep
Voor de gemeenteraadsverkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen

Bestuurders
De heer J. Strik (Woerden, voorzitter)
De heer J.W. Verkroost (Maarssen)
De heer D.J. Coehoorn (Maarn)
Mevrouw R.G. Westerlaken-Loos (Veenendaal)
De heer C.J.M van Gelder (Wijk bij Duurstede)

De heer J.W. Verkroost (Maarssen, voorzitter)
Mevrouw A. van der Woude (Woerden)
Mevrouw D.J. Dorrestijn-Taal (Renswoude)
De heer A. van Kuijk (Zeist)
Mevrouw A. Boer (Wijk bij Duurstede)

Adviseurs
De heer H. Frankenmolen (IME organisatieadviseurs)
Mevrouw A. de Klein (Zuwe)
De heer H. Kruisselbrink (GGD MN)
De heer J.N.M. van Scheijen (Vitras, tot 15-09-05)
Mevrouw M. Katoen (Vitras, vanaf 15-09-05)

Adviseurs
De heer H.F. Frankenmolen (IMEorganisatieadviseurs)
Mevrouw A. de Klein (Zuwe)
De heer H. Kruisselbrink (GGD MN)
Mevrouw M. Katoen (Vitras)

Secretaris
De heer E. van Eijk (Woerden)

Secretaris
De heer E. van Eijk (Woerden)

Regiegroep
Voor de gemeenteraadsverkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen

Ambtenaren
De heer E. van Eijk (Woerden, voorzitter)
De heer J. Scheeve (Maarssen)

Ambtenaren
De heer E. van Eijk (Woerden, voorzitter)
De heer J. Scheeve (Maarssen), mevrouw D. Draaisma
Mevrouw M. van der Wel (Veenendaal, tot 22-09-05) Mevrouw L. van der Toorn (Zeist, vanaf 11-05-06)
Mevrouw E. van Hommelen (Wijk bij Duurstede, tot Mevrouw M. Heemskerk (Wijk bij Duurstede)
15-12-05)
Mevrouw M. Heemskerk (Wijk bij Duurstede, vanaf
15-12-05)
Adviseurs
Adviseurs
De heer H. Frankenmolen (IME organisatieadviseurs) De heer H.F. Frankenmolen (IMEorganisatieadviseurs)
Mevrouw A. de Klein (Zuwe)
Afwisselend: Mevrouw A. de Klein, Mevrouw R. van
Rooijen, Mevrouw S. Hoogendoorn (Zuwe)
De heer W. Hilgersom (GGD MN)
De heer W. Hilgersom (GGD MN)
De heer J.N.M. van Scheijen (Vitras, tot 15-09-05)
Mevrouw M. Katoen (Vitras)
Mevrouw M. Katoen (Vitras, vanaf 15-09-05)
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Bijlage 4

Bijeenkomst jongeren

Hieronder staat per thema geclusterd welke opmerkingen jongeren hebben gemaakt tijdens de bijeenkomst op 8 oktober 2008. De uitkomsten uit deze bijeenkomst zijn verwerkt in deze nota integraal jeugdbeleid.
Rood is als prioriteit benoemd door jongeren tijdens de bijeenkomst.
Wonen en speelruimte
Algemeen
•
Betaalbare woningen voor jongeren, starterswoningen. De gemeente vergrijst en de jeugd vertrekt.
Odijk:
•
Meer aandacht voor veiligheid en spelen op straat. Auto’s rijden te hard
•
Op het terrein waar de oude scholen stonden, worden flats gebouwd. Jongeren hebben liever laagbouw en/of een mooie speelplek.
Bunnik:
•
Veilig oversteken: er zijn te veel drempels, die kunnen beter door wegversmallingen worden vervangen (Lokhorstlaan en omgeving).
Ontspanning en vrije tijd
Algemeen
•
De handbalvelden, de voetbalkleedruimtes en de korfbalkleedruimtes moeten verbeterd worden.
Bunnik:
•
Nieuwe vloer in de Irenezaal en nieuwe speeltoestellen
•
Hangplek voor jongeren van 12 jaar en ouder in de bebouwde kom, overdekt met bankje, waar de
jongeren niet door andere mensen worden lastiggevallen.
•
De hangplek in Bunnik is buiten de kern. Daar ga je niet zo maar even naar toe. Het zwarte veldje is
een mooie plek. Maak hier een mooie overkapping en een bankje.
•
Speeltoestellen voor kinderen van 9 tot 12 jaar
•
Groot speeltoestel voor kinderen van 12 jaar en ouder
•
Grote overdekte speelplek
•
Skatebaan / skatepark (zoals in Zeist)
•
Voetbalkooi in Bunnik, met een net en verlichting
•
Leuke speeltoestellen en speelruimte bij de nieuw te bouwen brede scholen
•
Geen scholenflat (MFA)
•
Meer kledingwinkels
•
Bioscoop
•
Betere douches op de (voetbal)verenigingen
•
Graffitimuur
Odijk:
•
Overdekte hangplek voor jongeren van 16 jaar en ouder met bankjes, prullenbak en verlichting. De
huidige hangplek in Odijk zit naast de politie. Dit geeft het gevoel steeds in de gaten te worden gehouden. Jongeren hebben liever een andere plek
•
Net over en verlichting bij de voetbalkooi
•
Oefenruimte voor een band, niet openbaar en buiten de bebouwde kom
•
Basketbalveld (was er vroeger wel)
•
Op speelplek de buis zijn veel voorzieningen weggehaald en er staan scheve palen. Hier willen jongeren weer leuk kunnen voetballen en zien graag dat er goals worden geplaatst
•
Meer winkels en parkeerplaatsen. Het is zo druk.
•
Het speelbos bij Het Palet zou een jaar geleden vergroot worden, dit is nog niet gebeurd
•
Een tennisbaan
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Werkhoven
•
De skatebaan in Werkhoven gaat weg in verband met Breed Werkhoven. Graag weer een skatebaan
op een andere plek.
•
Geen scholen bij elkaar bouwen
•
Leuke speeltoestellen en speelruimte bij de nieuw te bouwen brede scholen
Meedoen
•
Meer mogelijkheid tot inspraak, zoals een jeugdraad. Bijvoorbeeld over vandalisme door jeugd. Hier
kan 2 keer per jaar over gesproken worden. De gemeente kan een groepje (laten) samenstellen, een
soort adviescommissie
•
Bericht in januari wat er echt gaat gebeuren de komende jaren per brief of per mail.
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Bijlage 5

Bronnen

Bureau Halt, www.halt.nl
Centraal Bureau voor de Statistiek, StatLine (www.cbs.nl)
GGD Midden Nederland, ‘Hoe gezond is en leeft de jeugd in Bunnik, Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht’, Zeist, juni 2008
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Brief aan de Tweede Kamer, ‘Passend Onderwijs’, Den
Haag, juni 2008
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, ‘Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid’, 20 november 2007)
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, ‘Preventienota kiezen voor gezond leven’, Den Haag,
oktober 2006
Politie Utrecht, Regionaal Bureau Beleid & Controll, ‘Rapportage Geregistreerde Criminaliteit’, 2008
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, ‘Alle kansen voor alle kinderen, programma jeugd en gezin
2007-2011’, verkorte versie, Den Haag, september 2007
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, ‘Actieplan aanpak kindermishandeling, kinderen veilig thuis’,
Den Haag, juli 2007
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, ‘Beleidsagenda 2009’. Den Haag, september 2008
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin en ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Brief
aan de Tweede Kamer, ‘Zorg- en Adviesteams: samenwerken voor snelle en goede hulp voor kinderen
en jongeren’, Den Haag, juni 2008
Provincie Utrecht, ‘Utrechtse Jeugd Centraal, Vernieuwingsagenda van samenwerkende partners in de
jeugdzorg, het lokale jeugdbeleid en de jeugdbescherming, programmaplan van de provincie Utrecht’,
Utrecht, mei 2008
SGBO, ‘Handreiking peuterspeelzaalbeleid’, augustus 2004
SGBO, VNG, ministerie van VWS, ‘Lokaal jeugdbeleid, kernbeleid jeugd, handreiking’, juni 2007
Stichting Jeugdwerk Bunnik, www.schoudermantel.nl
Trimbos-instituut en NIGZ, Folder ‘Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind’, december 2006
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