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Samenvatting
Voor u ligt de nota, die voor de jaren 2006 – 2009 de actiepunten weergeeft in het kader van
het Integraal Jeugdbeleid (IJB). Deze actiepunten zijn erop gericht de in onze gemeente
bestaande knelpunten binnen het IJB op te lossen.
Landelijk zijn een vijftal gemeentelijke taken vastgesteld die ook het uitgangspunt zijn binnen
het Heusdense jeugdbeleid.
Om een goede aansluiting op de Wet op de Jeugdzorg te realiseren zijn door het Rijk, de
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VNG en het IPO (Interprovinciaal Overleg) de volgende gemeentelijke taken vastgesteld:
- informatie verstrekken aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden en
opgroeien.
- signaleren van problemen door instellingen als jeugdgezondheidszorg en onderwijs.
- toegang tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en toeleiden naar
voorzieningen aan de hand van een ‘sociale kaart’ voor ouders, kinderen, jeugdigen
en verwijzers.
- pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening) voor jongeren.
- coördineren van zorg in het gezin op lokaal niveau (gezinscoaching).
Binnen het Heusdense jeugdbeleid zijn de volgende hoofdthema’s benoemd:
1. Jeugd en gezondheid.
2. Jeugd- en onderwijsbeleid.
3. Sluitende aanpak 0 – 6 jarigen.
4. Afstemming gemeentelijk jeugdbeleid en provinciaal beleid jeugdzorg.
5. Samenhangend (preventief) lokaal jeugdbeleid.
6. Jeugd en Veiligheid.
Uit de hierboven genoemde hoofdthema’s zijn actiepunten voortgevloeid die in het laatste
hoofdstuk gebundeld zijn in een plan van aanpak.
Een nota als deze is geen eindstation. Het is een fase in het proces van ontwikkeling van
integraal jeugdbeleid. De werkelijkheid verandert, en het beleid verandert dus mee.

1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In Heusden bestaat al geruime tijd de behoefte om meer samenhang te brengen in het
lokale jeugdbeleid. Er gebeurt namelijk veel in Heusden, maar de onderlinge afstemming laat
soms te wensen over.
De aandacht moet verder reiken dan de welzijnsaspecten. Andere beleidssectoren leveren
immers een belangrijke bijdrage aan de kansen en mogelijkheden van jongeren. Deze nota
moet mede sturing geven aan nieuwe (en in gang gezette) ontwikkelingen en dient de
samenhang tussen de voorzieningen en activiteiten te vergroten.
Wij zijn zo beknopt mogelijk te werk gegaan. Geen ingewikkelde verhalen, maar een
realistische schets van de huidige situatie in onze gemeente. Een inventarisatie van
knelpunten met daaruit voortvloeiend een pakket van concrete, met elkaar samenhangende
maatregelen. Deze nota heeft ook niet tot doel een opsomming te geven van alles wat zich
afspeelt op het gebied van 0 t/m 23 jarigen binnen de gemeente Heusden. Een nota als deze
is geen eindstation. Het is een fase in het proces van ontwikkeling van integraal jeugdbeleid.
De werkelijkheid verandert, en het beleid verandert dus mee.
1.2 Doel van de nota
Het doel van de nota is het vaststellen van het integraal jeugdbeleid voor de gemeente
Heusden gedurende de jaren 2006 t/m 2009. Deze nota dient dus te fungeren als kapstok
voor alle gemeentelijke acties op het gebied van het (integrale) jeugdbeleid in de betreffende
periode. Uiteindelijk zal deze nota uitmonden in concrete actiepunten op het gebied van
integraal jeugdbeleid voor de komende vier jaren.
1.3 Totstandkoming van de nota
Voor wat betreft de totstandkoming van deze nota integraal jeugdbeleid is getracht een nota
te formuleren die bij de verschillende maatschappelijke organisaties op draagvlak kan
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rekenen.
Op initiatief van de gemeente is een startbijeenkomst IJB gehouden waarbij een
inventarisatie van het huidige beleid centraal heeft gestaan. Tijdens deze startbijeenkomst is
een breed gezelschap van genodigden bij elkaar gekomen. Een en ander met de bedoeling
om inzicht te krijgen in de subjectieve beleving van het jeugdbeleid binnen diverse
groeperingen in onze gemeente.
Ten behoeve van draagvlak en herkenbaarheid bij de burger is gebruik gemaakt van het
resultaat van een grootschalig onderzoek onder jongeren van 12 t/m 17 jaar, dat door de
GGD Hart voor Brabant in mei 2003 is uitgevoerd.
Een conceptversie van deze nota is in de loop van oktober 2005 ter reactie voorgelegd aan
de eerder uitgenodigde maatschappelijke organisaties. De reacties zijn aan de orde gesteld
in het raadsvoorstel behorende bij deze nota zoals dat op 20 december 2005 is voorgelegd
aan de gemeenteraad. De reacties en alle andere relevante stukken zoals de
onderzoeksrapportages, de jeugdmonitor en de verslaglegging van de startbijeenkomst IJB
zijn voor de gemeenteraad op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd.
1.4 Leeswijzer
De voor u liggende nota begint algemeen beschrijvend en eindigt met een concreet plan van
aanpak voor de planperiode. In het volgende hoofdstuk wordt de gemeentelijke rol op het
gebied van het jeugdbeleid beschreven. In hoofdstuk drie komt ter sprake wat wordt verstaan
onder het begrip “jeugd” en welke visie op jeugdbeleid dit vervolgens oplevert. In hoofdstuk
vier wordt de Heusdense jeugd nader belicht. In hoofdstuk vijf wordt een zestal centrale
thema’s benoemd binnen het integrale jeugdbeleid. Deze thema’s worden per onderwerp
uitgewerkt. Het financiële kader wordt weergeven in hoofdstuk zes. De nota eindigt in
hoofdstuk zeven met een plan van aanpak voor de komende periode van vier jaar.

2. De gemeente en jeugdbeleid
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke rol de gemeente heeft binnen het landelijke en
lokale jeugdbeleid. Daarnaast wordt een aantal veranderingen in de samenleving genoemd
die van directe invloed zijn op het lokale jeugdbeleid. Deze veranderingen en de kaders
vanuit de rijksoverheid leiden tot een bepaalde sturingsfilosofie voor de gemeente die in dit
hoofdstuk wordt uitgewerkt.
2.1 Wettelijke kaders en bovenlokaal beleid
Jeugdbeleid in Ba(la)ns
In Jeugdbeleid in Ba(la)ns’ (1999) hebben het rijk, provincies en gemeenten een visie
geformuleerd in de vorm van criteria voor een gezamenlijk jeugdbeleid. De overheden
beschouwen deze visie en bijbehorende criteria als richtinggevend voor het te formuleren
jeugdbeleid. De belangrijkste criteria zijn:
*
samen met de jeugd (en hun opvoeders) beleid maken en niet over hun hoofden
heen.
*
balans brengen in het jeugdbeleid. Jeugdbeleid moet zich niet alleen richten op
problemen, maar dient ook de algemene voorzieningen te versterken om de kansen
van de jeugd te vergroten en risico’s te beperken (preventieve taak).
De afgelopen jaren is het beleidsterrein jeugd steeds nadrukkelijker op de politieke agenda
gekomen en in 1999 is, zoals hierboven aangegeven, het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl
(BANS) ondertekend door het Kabinet, het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit heeft geresulteerd in de volgende
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taakverdeling:
*
de rijksoverheid is verantwoordelijk voor een richtinggevend kader voor preventieve
en curatieve jeugdzorg;
*
de provincies en de vier grote steden voeren de regie over het creëren van een
samenhangende jeugdzorg;
*
gemeenten zijn verantwoordelijk voor en vervullen een regierol bij het realiseren van
een samenhangend preventief jeugdbeleid.
Wet op de Jeugdzorg
Op 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de jeugdzorg in werking getreden. Deze Wet moet
een kader voor een samenhangend aanbod van jeugdzorg bieden. Jeugdzorg is bedoeld
voor jeugdigen tot 18 jaar met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen. De cliënt en zijn
hulpvraag staan centraal in het wetsvoorstel.
Uitgangspunten van de Wet zijn:
- er ontstaat een recht op jeugdzorg voor iedere jeugdige voor wie een zorgaanbod
geïndiceerd is;
- de behoefte van de cliënt is leidend en niet het aanbod;
- er dient een betere afstemming tussen de algemene voorzieningen voor jeugdigen (lokaal)
en de jeugdzorg (provinciaal) te komen.
Om een goede aansluiting op de Wet op de Jeugdzorg te realiseren is door het Rijk, de VNG
en het IPO een vijftal gemeentelijke taken vastgesteld:
- informatie verstrekken aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden en opgroeien.
- signaleren van problemen door instellingen als jeugdgezondheidszorg en onderwijs.
- toegang tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en toeleiden naar voorzieningen
aan de hand van een ‘sociale kaart’ voor ouders, kinderen, jeugdigen en verwijzers.
- pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening) voor jongeren.
- coördineren van zorg in het gezin op lokaal niveau (gezinscoaching).
In hoofdstuk 5 worden deze gemeentelijke taken verder uitgewerkt als onderdeel van de
hoofdthema’s van het integrale jeugdbeleid binnen de gemeente Heusden. De gevolgen van
nieuwe Wet op de Jeugdzorg voor de gemeente worden als apart thema in paragraaf 5.1.4
van deze nota uitgewerkt.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Per 1 juli 2006 treedt de WMO in werking; deze Wet vervangt de huidige Welzijnswet, de
Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), gedeeltes van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten en mogelijk enkele onderdelen van de Ziekenfondswet.
De vijf genoemde taken van het lokaal jeugdbeleid, voorliggend aan de jeugdzorg, worden in
de WMO opgenomen. Verder regelt deze Wet de rol van de provincie als het gaat om
ondersteuning van de gemeentelijke taken in het kader van de jeugdzorg.
De WMO regelt ook de verplichting voor de gemeente om eens per vier jaar haar taken vast
te leggen in een samenhangend beleidsplan, waarin de concrete acties, de te bereiken
resultaten en de financiering vermeld moeten staan.
Operatie Jong: sterk en resultaatgericht voor de jeugd
In aansluiting op de taakverdeling die in de BANS-akkoorden is geformuleerd wil het huidige
kabinet een aantal belemmeringen wegnemen die uitvoerders ervaren bij het werken met en
voor jeugd. Het jeugdbeleid wordt op lokaal en regionaal niveau door diverse voorzieningen
en instellingen uitgevoerd. Sluitende ketens van jeugdvoorzieningen zijn van groot belang.
Doel van deze operatie is meer samenhang in het jeugdbeleid tot stand brengen, knelpunten
opsporen en aanpakken en betere onderlinge samenwerking creëren. Het gaat er niet om
iets nieuws te verzinnen, maar de knelpunten in het bestaand jeugdbeleid op te lossen. In de
inleiding is aangegeven dat de gemeente Heusden hetzelfde doel nastreeft binnen het lokale
jeugdbeleid. Allereerst een inventarisatie van knelpunten met daaruitvoortvloeiend een
pakket van concrete, met elkaar samenhangende maatregelen.
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Naast de hierboven weergegeven kaders die vanuit de rijksoverheid worden gesteld
verandert onze samenleving voortdurend en de laatste jaren/decennia bovendien in steeds
snellere mate. Zelfredzaamheid en zelfsturing zijn voorwaarden voor de jeugd om zich te
kunnen handhaven op school, op het werk en in de vrije tijd. Van de samenleving mag
worden verwacht dat er sprake is van een klimaat waar jongeren plezierig en veilig kunnen
opgroeien en dat jongeren in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid gebruik kunnen maken
van uiteenlopende kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. Deze veranderingen en de
kaders vanuit de rijksoverheid leiden tot een bepaalde sturingsfilosofie voor de gemeente.
2.2 Sturingsfilsofie
Gemeenten, provincies en Rijk hebben ieder hun eigen rol binnen het totale jeugdbeleid. Zij
zijn aan zet als de keten waar zij (bestuurlijk) verantwoordelijk voor zijn niet goed
functioneert. Daarnaast zal bepaald moeten worden wie er per individueel kind voor zorgt dat
de hulpverlening goed op elkaar afgestemd wordt. De gemeenten hebben het voortouw in
het beleggen van deze verantwoordelijkheid als het gaat om het preventieve lokale
jeugdbeleid. Deze regiefunctie houdt in dat de gemeente wisselende coalities vormt, het
overleg initieert, partijen verantwoordelijk maakt voor de uitkomst en taken afbakent.

3. Jeugd: definitie, visie en deelterreinen
Voor een adequaat beleid op het gebied van het jeugdbeleid is eenduidigheid over het begrip
zelf van belang. Een definitie van de doelgroep is dus onvermijdelijk. Daarop voortbordurend
komt visievorming om de hoek kijken en dient in kaart te worden gebracht met welke factoren
rekening dient te worden gehouden in het kader van het jeugdbeleid.
3.1 Aansluiten bij definitie onderwijsachterstandenbeleid
Het jeugdbeleid binnen de gemeente Heusden wil nadrukkelijk aansluiting vinden bij het
gemeentelijk onderwijsbeleid. In het gemeentelijk onderwijs- achterstandenbeleid wordt
uitgegaan van de leeftijdsgroep 0 t/m 23 jaar.
De groep van 0 t/m 23 jarigen binnen de gemeente Heusden bestaat uit 13.047 personen
(peildatum 1 januari 2005). Dat is 30,7 % van de totale bevolking. In onderstaande tabel is de
verdeling naar kern te zien.

Drunen
Elshout
Vlijmen

Leeftijd t/m 23 jaar
aantal
5408
482
4237

percentage
12,8%
1,1%
9,9%
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Nieuwkuijk 592
1,4%
Haarsteeg
629
1,5%
Heusden
1699
4,0%
totaal
13.047
30,7%
3.2 Integrale visie
Met de gemeentelijke visie kan worden aangesloten bij de visie zoals die is geformuleerd in
‘Jeugdbeleid in Ba(la)ns’ in 1999 (zie paragraaf 2.1).
Daarnaast moet de aandacht voor de jeugd verder reiken dan welzijnsaspecten. Andere
beleidssectoren leveren immers een belangrijke bijdrage aan de kansen en mogelijkheden
van jongeren. Het gemeentelijke integrale jeugdbeleid zal dan ook niet beperkt kunnen
blijven tot alleen de welzijnskolom, maar tevens van invloed moeten zijn op het gebied van
onderwijs, cultuur,volkshuisvesting, sociale zaken en werkgelegenheid, gezondheidszorg en
sport. Het jeugdbeleid is daarmee dus integraal van karakter. Ter verduidelijking treft u
hieronder een aantal voorbeelden aan:
Onderwijs
Om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden heeft de gemeente in 2002 een
lokaal onderwijsachterstandenplan opgesteld, met daarin doelstellingen en activiteiten om de
achterstanden te bestrijden. In paragraaf 5.1.2 wordt de koppeling van het onderwijsbeleid
met het jeugdbeleid verder uitgewerkt.
Cultuur
Binnen de gemeente Heusden is met behulp van cofinanciering door de provincie een
marktplaats voor cultuureducatie opgezet. Deze marktplaats is de plaats waar kunst- en
erfgoededucatie samenkomt met de vraag van het basisonderwijs. Voor de aansturing
hiervan wordt binnen de gemeente Heusden een marktplaatscoördinator voor 8 tot 10 uur
per week aangesteld.
Volkshuisvesting
Voor startende huishoudens (meerpersoons en alleenstaand) die zelfstandig willen gaan
wonen, zijn de mogelijkheden om in Heusden onder dak te komen beperkt. In de Woonvisie
van de gemeente Heusden is opgenomen dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat
starters om andere redenen dan studie of werk vertrekken bij gebrek aan passende
huisvestingsmogelijkheden. Jonge mensen zijn voor de lokale samenleving van belang; zij
dragen bij aan een evenwichtige bevolkingsopbouw en aan de levensvatbaarheid van
voorzieningen en verenigingen.
Sociale zaken en werkgelegenheid
Door middel van verschillende maatregelen wordt bevorderd dat jeugdwerkelozen zoveel
mogelijk een plaats krijgen op de arbeidsmarkt en daarmee een betere economische positie
verwerven. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) heeft daartoe samen met de WML
(Werkbedrijf Midden-Langstraat) plannen ontwikkeld. Via de combinatie van leren/trainen en
arbeids-/werkervaring wordt getracht succesvolle reïntegratietrajecten op te starten voor
jongeren tot 23 jaar.
Gezondheidszorg
De gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van de preventieve
jeugdgezondheids-zorg is met ingang van 1 januari 2003 aanzienlijk toegenomen. Van
oudsher waren gemeenten alleen verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg voor 4 tot
19-jarigen. Met de bedoeling om de jeugdgezondheidszorg in heel Nederland op een
verantwoord en gelijk niveau te brengen, zijn de gemeenten sinds 1 januari 2003
verantwoordelijk voor de integrale jeugdgezondheidszorg voor alle 0 tot 19-jarigen.
Sport
Vanuit de rijksoverheid is de BOS-regeling in het leven geroepen. Deze regeling moet de
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samenwerking tussen partijen uit buurt, onderwijs en sport op lokaal niveau stimuleren. Gelet
op de positieve relatie tussen sportbeoefening op jonge leeftijd en fysiek en psychosociaal
welbevinden op latere leeftijd is het belangrijk dat jeugdigen gestimuleerd worden om te gaan
sporten. Middels een verbreding van het sportstimuleringstraject Sportkompas naar de
gehele gemeente Heusden is in een eerder stadium al getracht de jeugd op jonge leeftijd te
interesseren voor sport.
De voorbeelden maken duidelijk dat jeugdbeleid veel raakvlakken heeft met andere
beleidsterreinen. Omwille van slagvaardigheid en duidelijkheid betekent dit overigens niet dat
in deze nota ook alles op het gebied van onderwijs, cultuur, volkshuisvesting, sociale zaken,
gezondheidszorg en sport voor het voetlicht wordt gebracht. Daarnaast zijn voor een aantal
deelterreinen van het jeugdbeleid aparte nota’s verschenen. Wel dienen ertussen deze
beleidsvelden de nodige dwarsverbanden te bestaan die een integrale benadering vanuit
welk perspectief dan ook garanderen. In hoofdstuk 5 waar de hoofdthema’s van beleid
verder worden uitgewerkt zullen de dwarsverbanden worden uitgewerkt tussen de hierboven
aangeven aspecten van jeugdbeleid. Om op deze manier het integrale karakter van het
Heusdense jeugdbeleid te waarborgen.

4. Heusdense jeugd nader belicht
Door middel van de in paragraaf 1.3 genoemde jeugdmonitor en gezondheidsenquêtes van
de GGD Hart voor Brabant, overige informatie van diverse organisaties betrokken bij het
jeugdbeleid is een bepaald profiel van de jeugd en het jeugdbeleid binnen de gemeente
Heusden geschetst. Dit profiel is voor ons één van de beginsituatieschetsen op basis
waarvan toekomstige acties op het gebied van (preventief) jeugdbeleid plaats kunnen
vinden. Hieronder zijn een aantal bevindingen uit het profiel van de Heusdense jeugd van 12
t/m 17 jaar op een rijtje gezet dat via de provinciale jeugdmonitor (de uitslag van de
jeugdmonitor ligt ter inzage in de leeskamer te Vlijmen) is verkregen. De in hoofdstuk 1
genoemde startbijeenkomst IJB wordt in deze paragraaf ook behandeld.
4.1 Uitslag provinciale jeugdmonitor
Gezondheidsbeleving
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat het goed gaat met de meeste
Heusdense jongeren. 85% van de Heusdense jongeren ervaart de eigen gezondheid als
goed.
Hulpvraag
33% van de 12 t/m 17 jarigen zegt zonder problemen te zijn (t.o.v. 31% in de regio).
Jeugdzorg
51% van de 12 t/m 17 jarigen zoekt alleen informatie/hulp bij de directe omgeving terwijl
48% ook hulp zoekt bij een professional (0,9% zoekt nooit informatie/hulp).
Voorzieningen in de gemeente
64% van de jongeren geeft de gemeente een rapportcijfer 6 of hoger (t.o.v. 69% in de regio).
Veiligheid
De 12 t/m 17 jarigen voelen zich minder onveilig in vergelijking tot de regio (resp. 20% en
24%).
Strafbare feiten
30% van de 12 t/m 17 jarigen is de afgelopen 12 maanden in overtreding geweest.
Leefstijl
De onderzoeksresultaten geven aan dat de Heusdense jongeren in vergelijking met de
regionale cijfers iets minder goed scoren op gebied van het gebruik van genotmiddelen
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(vooral alcohol en roken). Wanneer de cijfers per kern (Heusden, Drunen en Vlijmen) worden
besproken is er wel een duidelijk verschil te zien in deze uitkomsten. De regionale instelling
voor verslavingszorg, Novadic, baart met name het gebruik van pepmiddelen (zoals speed,
cocaïne en cannabis), vaak in combinatie met alcohol, zorgen. Binnen de kern Vlijmen heeft
Novadic daarom in samenwerking met het jongerenwerk haar activiteiten geïntensiveerd.
4.2 Vergelijking tussen de grotere kernen
De GGD is gevraagd om niet alleen gemeentebreed te rapporteren, maar ook op het niveau
van de drie grotere gemeentelijke kernen (Drunen/Elshout, Heusden en
Vlijmen/Nieuwkuijk/Haarsteeg) te rapporteren. Hieronder worden de meeste opvallende
uitkomsten van deze rapportage weergegeven. Het complete cijfermateriaal ligt bij de
stukken ter inzage.
Drunen/Elshout
Wat opvalt is dat de kern Drunen er positief uitspringt. Zowel in het aantal jeugdigen dat
hoger onderwijs bezoekt als in ziekteverzuim van school of werk. Het aantal jeugdigen dat
activiteiten/uitgaansgelegenheden mist in de gemeente is ook beduidend lager dan dat in de
regio (resp. 15% en 24%).
Heusden
Binnen de kern Heusden valt op dat een veel kleiner percentage, in vergelijking met de regio,
jeugdigen de buurt en de gemeente een rapportcijfer 6 of hoger geeft (buurt: resp. 77% en
88%, gemeente: resp. 54% en 69%). 32% mist activiteiten/uitgaansgelegenheden in de
gemeente (t.o.v. 24% in de regio). Het hoge percentage 12 t/m 17 jarigen dat doorverwezen
wordt naar Halt is ook opvallend (4% kern Heusden t.o.v. 2% regio).
Vlijmen/Nieuwkuijk/Haarsteeg
De kern Vlijmen scoort slechter t.o.v. de regio voor wat betreft het gebruik van alcohol en
tabak onder de 12 t/m 17 jarigen (roken: resp 11% en 8%, alcohol: resp. 60% en 54%). Het
aantal jeugdigen dat de gemeente een rapportcijfer 6 of hoger geeft ligt lager t.o.v. het
gemiddelde in de regio (resp. 62% en 69%). Het aantal jeugdigen dat
activiteiten/uitgaansgelegenheden mist ligt lager dan in de regio (resp. 18% en 24%). Het
aantal jeugdigen dat de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan het onderzoek in overtreding
is geweest ligt beduidend hoger dan in de regio (resp. 33% en 28%).
4.3 Startbijeenkomst IJBTijdens een startbijeenkomst IJB die op 10 maart 2003 is
gehouden heeft een inventarisatie van het huidige beleid centraal gestaan. De bestaande
activiteiten en voorzieningen voor jeugd binnen de gemeente Heusden zijn aan de
deelnemers van deze startbijeenkomst voorgelegd. Er is hen gevraagd wat men van de
kwaliteit van genoemde activiteiten/voorzieningen vindt en of men bepaald
activiteiten/voorzieningen mist. De volgende onderwerpen moeten volgens de deelnemers
aan de startbijeenkomst zeker onderdeel zijn van een samenhangend (preventief) lokaal
jeugdbeleid: netwerkvorming, voorlichting, jeugdparticipatie, accommodaties en
voorzieningen en een budget voor jeugdactiviteiten. Het verslag van deze bijeenkomst ligt bij
de stukken ter inzage. In paragraaf 5.1.5 wordt uitgebreid op de besproken onderwerpen
teruggekomen als onderdeel van het thema samenhangend (preventief) lokaal jeugdbeleid
binnen de gemeente Heusden.
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5. Hoofdthema’s van beleid
In de voorgaande hoofdstukken is een schets van het landelijke, provinciale en het
Heusdense jeugdbeleid neergezet. Een en ander levert een aantal aanknopingspunten op
voor gemeentelijk jeugdbeleid. Gelet hierop en gelet op de beperkte beschikbaarheid aan
financiële (zie ook het financiële kader in hoofdstuk 6) en andere middelen zal het niet
mogelijk zijn om alles aan te pakken wat eigenlijk aangepakt dient te worden. Een en ander
is uiteraard afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt in het kader van deze
nota IJB.
In mei 2005 heeft er een kaderstellende discussie in de gemeenteraad plaatsgevonden.
Deze discussie heeft geresulteerd in een overzicht van door de gemeenteraad vastgestelde
kaders die binnen de nota IJB in ieder geval een plaats moeten krijgen. Bij elk thema wordt
kort het kader aangegeven dat de raad daarover heeft vastgesteld.
In dit hoofdstuk zijn een zestal hoofdthema’s van gemeentelijk jeugdbeleid benoemd. Binnen
de thema’s wordt een aantal speerpunten uitgewerkt en de bijbehorende
oplossings-richtingen voor de komende 4 jaren geformuleerd. De concreet voorgestelde
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oplossingsrichtingen voor de aan te pakken speerpunten worden in hoofdstuk 7 gebundeld in
de vorm van een plan van aanpak.
5.1 De hoofdthema’s
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft door middel van het project Lokaal
Jeugdbeleid voor ondersteuning bij gemeenten gezorgd ten aanzien van de vormgeving van
het lokaal jeugdbeleid. Daarnaast tracht de rijksoverheid middels Operatie Jong meer
samenhang in het jeugdbeleid tot stand te brengen, knelpunten op te sporen en aan te
pakken en een betere onderlinge samenhang te creëren.
Wanneer Operatie Jong en de thema’s binnen het VNG-project Lokaal Jeugdbeleid tegen
elkaar worden afgezet dan kan een zestal hoofdthema’s worden benoemd:
1. jeugd en gezondheid
2. jeugd- en onderwijsbeleid
3. sluitende aanpak 0-6 jarigen
4. afstemming lokaal jeugdbeleid en jeugdzorg
5. samenhangend (preventief) lokaal jeugdbeleid
6. jeugd en veiligheid

5.1.1 Jeugd en gezondheid
In deze nota is al eerder aangegeven dat de jeugdgezondheidszorg één van de speerpunten
van beleid is binnen de nota Lokaal Gezondheidsbeleid. De specifieke oplossingsrichting
vanuit deze nota heeft vooral betrekking op een intensivering van de preventie met
betrekking tot het gebruik van genotmiddelen bij jonge kinderen. Voor uitgebreide informatie
over de lokale aanpak van de jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen kan worden verwezen
naar de nota Lokaal Gezondheidsbeleid.
Vanuit de de nota Lokaal Gezondheidsbeleid en de jeugdmonitor van de GGD is naar voren
gekomen dat de meest opvallende constatering ten aanzien van jongeren in de gemeente
Heusden het meer dan gemiddeld gebruik van genotmiddelen (inclusief alcohol) is.
Inmiddels zijn er met de GGD afspraken gemaakt over het opzetten van een geïntegreerd
programma ter voorkoming van genotmiddelengebruik en –misbruik door jongeren op
jongere leeftijd. In eerste instantie is dit programma gericht op de basisschoolleeftijd. Met de
GGD worden afspraken gemaakt over het gericht inzetten van preventieve programma’s voor
de wat oudere jeugd (voortgezet onderwijs).
Tijdens de kaderstellende discussie heeft de gemeenteraad zich in die richting uitgesproken.
De inspanningen dienen in eerste instantie gericht te zijn op de kernen Vlijmen en Heusden
omdat uit de provinciale jeugdmonitor blijkt dat het genotmiddelengebruik onder jongeren van
12 t/m 17 jaar daar het grootste is.
5.1.2 Jeugdbeleid en onderwijsbeleid
Sommige kinderen lopen gedurende hun schoolloopbaan kans om voortijdig de school te
verlaten. Om dit te voorkomen heeft de gemeente een lokaal onderwijsachterstandenplan
opgesteld, met daarin doelstellingen en activiteiten om de achterstanden te bestrijden. In de
nota Samen bouwen aan meer kansen zijn de activiteiten opgenomen voor de gemeente
Heusden voor de periode 2002-2006.
Het huidige kabinet wil de verantwoordelijkheid voor de achterstandsbestrijding vanaf 2006
rechtstreeks neerleggen bij de basisscholen. Gemeenten ontvangen in de toekomst alleen
middelen ontvangen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en voor schakelklassen.
Binnen het toekomstige onderwijsachterstandenbeleid heeft de gemeente dus vooral een
verantwoordelijkheid voor de VVE. Een aantal uitgangspunten van het VVE-beleid van de
gemeente zijn opgenomen in het nieuwe peuterspeelzaalbeleid, dat onderdeel uitmaakt van
deze nota IJB.
Vanuit de rijksoverheid is geen eenduidige sturingsvisie op jeugd- en onderwijsbeleid. Het
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valt op dat kinderen en jongeren te maken hebben met twee soorten van preventief beleid.
Vanuit het ministerie van VWS wordt ingezet op vroegsignalering, opvoed- en
opgroeiondersteuning en de vijf functies van preventief jeugdbeleid. Vanuit het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgen scholen extra geld en verantwoordelijkheden voor
leerlingenzorg en is de ambitie om binnen enkele jaren een dekkende, externe zorgstructuur
rondom scholen te realiseren in aansluiting op de schoolinterne zorg. In beide benaderingen
gaat het vaak om dezelfde kinderen en ouders: zij die zorg nodig hebben.
Het overheidsbeleid en de instellingen die zich op jeugd richten, dienen zich in te spannen
om hun werkzaamheden te richten op de versterking van het opvoedings- en
onderwijsklimaat.
Tijdens de kaderstellende discussie heeft de gemeenteraad aangegeven dat de gemeente
zich blijvend sterk moet maken voor de verbinding tussen het onderwijs- en jeugdbeleid. In
de praktijk zijn deze twee beleidsvelden niet meer los van elkaar te zien. Een en ander moet
in de nieuwe raadsperiode in ieder geval resulteren in één wethouder die verantwoordelijk is
voor jeugd- en onderwijsbeleid.
In de dagelijkse praktijk moeten onderwijsinstellingen en instellingen die zich met jeugd
bezighouden hun werkzaamheden op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning op
elkaar afstemmen. Binnen de gemeente Heusden heeft een en ander zijn beslag gekregen in
de beleidsgroep netwerken jeugd en de kernnetwerken waar jeugd- en onderwijsinstellingen
in zijn vertegenwoordigd. In paragraaf 5.1.5 wordt dit verder uitgewerkt.
5.1.3 Sluitende aanpak 0–6 jarigen
Eén van de landelijke thema’s die in het kader van operatie Jong en vanuit de VNG wordt
genoemd is een sluitende aanpak voor 0–6 jarigen. Binnen de gemeente Heusden is dit
thema vormgegeven in het kader van het Lokaal Onderwijsachterstandenbeleid dat eind
2002 door de gemeenteraad is vastgesteld. Eén van onderwerpen binnen de sluitende
aanpak 0-6 jarigen is de deelname van kinderen aan voorschoolse voorzieningen en de
samenwerking daarin tussen de verschillende instanties die zich met deze doelgroep
bezighouden (o.a. consultatieburo en de GGD). Daarnaast is er een systeem van overdracht
tussen peuterspeelzalen en basisscholen ontwikkeld, is het VVE-beleid vormgegeven, zijn de
projecten Spel en Boek, Opstap en Voortouw geïmplementeerd.
In het kader van de doelgroep 0-6 jarigen is het verder van belang dat de voorgenomen fusie
tussen de verschillende peuterspeelzalen binnen de gemeente Heusden niet is doorgegaan.
De hoofdlijnen van het peuterspeelzaalbeleid worden hieronder uitgewerkt. De verdere
uitwerking van het peuterspeelzaalbeleid is te vinden in bijlage 1 van deze nota, dat daarmee
ook deel uitmaakt van deze nota IJB.

Peuterspeelzaalbeleid
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2005 de volgende kaders voor het peuterspeelzaalbeleid
vastgesteld: de overdracht van gegevens naar het basisonderwijs moet goed geregeld zijn,
wanneer het landelijk verplicht is om op “VVE-peuterspeelzalen”met twee volledig bevoegde
beroepskrachten te werken dan moeten “VVE-peuterspeelzalen op basis daarvan
gesubsidieerd worden, de voorkeur wordt uitgesproken om op alle peuterspeelzalen
VVE-programma’s in te zetten indien dit financieel haalbaar is, ouders met
“achterstandskinderen” moeten de vrijheid hebben in de keuze van hun peuterspeelzaal, het
peuterspeelzaalbeleid dient zich te richten op het bereik van kinderen die niet naar een
peuterspeelzaal gaan.
Uitgangspunt binnen het Heusdense peuterspeelzaalbeleid zijn een drietal ambitieniveaus
zoals die in een rapport van de MO-groep worden genoemd. De MO-groep is een
brancheorganisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en
Kinderopvang. Deze organisatie heeft een kengetallenonderzoek uitgevoerd onder een groot
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aantal aanbieders van peuterspeelzaalwerk in Nederland.
In dit onderzoek wordt een drietal ambitieniveaus binnen het peuterspeelzaalwerk
onderscheiden. Met ambitieniveau wordt de doelstelling van het peuterspeelzaalwerk
bedoeld.
Binnen het peuterspeelzaalbeleid worden drie ambitieniveaus voor doelstellingen van het
peuterspeelzaalwerk onderscheiden:
- Ambitieniveau 0: spelen en ontmoeten.
- Ambitieniveau 1: spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren.
- Ambitieniveau 2: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.
Gezien de financiële mogelijkheden binnen de gemeente Heusden moet in ieder geval in
elke kern één peuterspeelzaal op basis van ambitieniveau 2 worden gesubsidieerd. Er moet
worden toegewerkt naar een verhoging van het ambitieniveau van de overige
peuterspeelzalen met als doel minimaal 70% van de doelgroepkinderen te bereiken met een
VVE-programma. Het minimale ambitieniveau wordt vastgesteld op ambitieniveau 1.
In het kader van het VVE-beleid worden activiteiten ondernomen om het bereik van de
doelgroep te vergroten, in verschillende kernen wordt onderzocht op welke wijze de
doorgaande lijn voor kinderen kan worden versterkt.
In december 2004 is de “Nota subsidies 2005-2007” vastgesteld. Hierin is ook een
onderdeel met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk opgenomen.
Uitgangspunt in deze nota is budgetsubsidiëring voor de drie “professionele”
peuterspeelzaalorganisaties die VVE-programma’s uitvoeren. De organisaties die deze
programma’s niet uitvoeren ontvangen een genormeerde subsidie.
Van peuterspeelzalen die VVE-programma’s uitvoeren wordt verwacht dat zij op een aantal
onderdelen hetzelfde aanbod doen voor dezelfde prijs. Het gaat dan met name om de hoogte
van de ouderbijdrage, de openingstijden, de minimumleeftijd van de peuters bij de start op de
peuterspeelzaal. Aan de uitvoering van een VVE-programma wordt op basis van het
gekozen programma afspraken gemaakt over extra aandacht voor doelgroepkinderen door
middel van een tutor of een derde dagdeel, registratie van doelgroepkinderen, de
samenwerking met de VVE-scholen, de afstemming met de thuiszorg, het bevorderen van
ouderbetrokkenheid, het deelnemen aan netwerkoverleggen.
In het nieuwe peuterspeelzaalbeleid wordt tevens voorgesteld om een regeling te treffen voor
ouders met doelgroepkinderen en een laag inkomen. Deze groep kan in aanmerking komen
voor een lagere ouderbijdrage.

5.1.4 Afstemming gemeentelijk jeugdbeleid en provinciaal beleid jeugdzorg
De invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005 heeft een aantal directe
consequenties voor het lokale aanbod van jeugdzorg en jeugdvoorzieningen binnen de
gemeente Heusden.
Kerntaak Bureau Jeugdzorg
Na invoering van de Wet op de Jeugdzorg wordt de kerntaak van Bureau Jeugdzorg (verder
BJZ) het beoordelen van het verzoek om hulp en het indiceren voor de juiste zorg. BJZ
verleent zelf geen hulp. Jeugdigen en ouders met “lichtere” opgroei- en opvoedproblemen
komen niet in aanmerking voor zorg op grond van de Wet op de Jeugdzorg. De
lichtpedagogische hulp en zorgcoördinatie zijn taken die de gemeente geacht wordt op zich
te nemen, zonder dat daar overigens aanvullende financiëring vanuit het Rijk tegenover
staat.
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Qua wettelijke basis, verantwoordelijkheden en financiering is er sowieso een wereld van
verschil tussen de provinciaal georganiseerde jeugdzorg en het preventieve lokale
jeugdbeleid. Dit neemt niet weg dat de Wet op de jeugdzorg ook voor gemeenten belangrijke
consequenties heeft. Burgers met opvoed- of opgroeiproblemen moeten immers kunnen
rekenen op hulp en zorg op maat, zonder te worden gehinderd door achterliggende
verschillen in financiering en organisatie van de betrokken instanties.
In voorgaande jaren hebben de provincie en de gemeenten al geconcludeerd dat de
afstemming tussen de provinciale jeugdzorg en de lokale voorzieningen beter georganiseerd
moet worden. Daarnaast blijkt uit de jeugdmonitor dat de provinciale jeugdzorg (BJZ) relatief
onbekend is bij jongeren in Heusden.
Om een betere afstemming te kunnen realiseren tussen de provinciale jeugdzorg en het
lokale aanbod is het belangrijk dat gemeenten het lokale aanbod aan opvoed- en
opgroeiondersteuning kritisch doorlichten tegen de achtergrond van de Wet op de jeugdzorg
en dit aanbod waar nodig actualiseren. Deze kritische doorlichting heeft plaatsgevonden
middels een onderzoek van K2 (bureau voor advisering en begeleiding op het gebied van
jeugd en jeugdbeleid).
Onderzoek K2
In opdracht van de 21 gemeenten binnen de regio Noordoost-Brabant heeft K2 een
onderzoek uitgevoerd naar de afstemming tussen het lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg op
basis van de eerder in deze nota geformuleerde gemeentelijke taken. De rapportage van dit
onderzoek “Sterke Schakels” ligt ter inzage in de leeskamer te Vlijmen.
Binnen de regio Noordoost-Brabant wordt op basis van dit onderzoek een viertal pilots
uitgevoerd. Binnen de gemeente Heusden is een pilot uitgevoerd die betrekking heeft op de
afstemming tussen vraag en aanbod. Doelstelling van deze pilot is de ontwikkeling van een
overdraagbaar instrument om zorgvragen eenduidig te registreren en uit te wisselen.
Hiermee heeft de gemeente een instrument in handen om regie te kunnen voeren op de
functie signalering, zodat het benodigde aanbod daarop afgestemd kan worden. De pilot is in
samenwerking met de beleidsgroep netwerken jeugd binnen de gemeente Heusden
uitgevoerd (zie ook paragraaf 5.1.5 netwerken jeugd).
Versterking van de lokale zorgstructuur, coördinatie van de zorg/gezinscoach en een sociale
kaart zijn de drie andere pilots die binnen de regio Noordoost-Brabant worden uitgevoerd.
Rapportage van de pilots wordt voor het einde van 2005 verwacht. Het is niet mogelijk
gebleken om de aanbevelingen van deze pilots mee te nemen in de nota IJB omdat deze
half oktober in roulatie is gebracht. De aanbevelingen worden op een later tijdstip uitgewerkt
en geïmplementeerd binnen de gemeente Heusden. Een en ander wordt op dat moment ter
informatie aan de gemeenteraad aangeboden.

Preventieve taken BJZ
De provincie Noord-Brabant heeft tot op heden een aantal preventieve taken gesubsidieerd
die met invoering van de Wet op de Jeugdzorg niet langer vanuit de doeluitkeringen
gesubsidieerd kunnen worden of op een andere manier uitgevoerd moeten worden. Het gaat
hierbij om:
- Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
- Jeugdpreventieproject
Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk op het d’Oultremontcollege werd tot 1 januari 2005
uitgevoerd door BJZ. Vanaf 1 januari 2005 is het schoolmaatschappelijk werk voor de
gemeente Heusden ondergebracht bij stichting Madi in ’s-Hertogenbosch. Stichting Madi
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voert in ’s-Hertogenbosch het Algemeen Maatschappelijk Werk uit. Het
school-maatschappelijk werk wordt voor 50% door de gemeente en voor 50% door de
provincie gesubsidieerd. De provincie gaat deze subsidie vanaf 2007 afbouwen. De
gemeente staat positief ten opzichte van continuering van het schoolmaatschappelijk werk
op het voortgezet onderwijs omdat uit de inhoudelijke evaluatie blijkt dat er veel vraag naar is
op het d’Oultremontcollege. Er ligt ook nog een aanvraag tot uitbreiding van het
schoolmaatschappelijk werk op het d’Oultremontcollege met 2 uren. Een en ander betekent
wel dat er vanaf 2006 en 2007 extra middelen moeten worden vrijgemaakt op de
gemeentelijke begroting voor het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs.
Jeugdpreventieproject (JPP)/Medewerker Risicojeugd
Het jeugdpreventieproject (of medewerker risicojeugd) werd tot 1 januari 2005 uitgevoerd
door BJZ binnen de gemeente Heusden. Een en ander op basis van een gemeentelijke
subsidie. Per 1 januari 2005 wordt het JPP niet meer uitgevoerd door BJZ, maar is ook deze
taak net als het SMW ondergebracht bij stichting Madi te ’s-Hertogenbosch.
Het doel van het JPP is te komen tot een structurele samenwerking tussen BJZ en de
“vindplaatsen“ politie, leerplicht, bureau Halt en het jongerenwerk gericht op jongeren met
risico/probleemgedrag. Uit de evaluatie met de netwerkpartners (zie ook netwerken jeugd)
komt naar voren dat het JPP een duidelijke taak vervult binnen de gemeente, ze snel en
laagdrempelig werkt voor jongeren en ouders en dat het JPP bij uitstek de schakel is tussen
de geïndiceerde zorg en het lokale aanbod. Het JPP-project dient te worden gehandhaafd
omdat met dit project de gemeentelijke taak pedagogische hulp (advisering en lichte
hulpverlening) voor jongeren binnen de gemeente Heusden wordt vormgegeven.
5.1.5 Samenhangend (preventief) lokaal jeugdbeleid
De landelijke overheid ziet het als een gemeentelijke taak om te zorgen voor een goed
algemeen voorzieningenniveau (preventieve taak) binnen de gemeente. De gemeente
Heusden voert al een algemeen jeugdbeleid dat is gericht op het realiseren van goede
basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs(huisvesting), peuterspeelzaalwerk, sport ,
cultuur, jeugdwelzijnswerk, speelvoorzieningen. Doel daarbij is het bieden van optimale
ontwikkelingskansen voor de jeugd van 0 t/m 23 jarigen. Een en ander heeft binnen de
gemeente Heusden onder andere zijn beslag gekregen in de subsidienota die vorig jaar is
vastgesteld.
Vanuit de landelijke overheid wordt de gemeente tevens een regierol toebedeeld binnen het
lokale jeugdbeleid. Binnen die regierol moet de gemeente er voor zorgen dat alle instanties
die zich met jeugd bezighouden (waaronder scholen) hun werkzaamheden op elkaar
afstemmen (zie ook sturingsfilosofie gemeente Heusden) waardoor voor elk individueel kind
de hulpverlening goed verloopt. Deze regierol wordt vanuit de landelijke overheid als één van
de belangrijkste gemeentelijke taken gezien.

Netwerken jeugd
De gemeente Heusden dient een sluitend netwerk voor jongeren van 0 t/m 23 jaar te
realiseren om zodoende de regierol in de afstemming tussen de verschillende instanties
vorm te geven.
Binnen een netwerk worden individuele kinderen en jongeren besproken om zodoende
afstemming te bereiken over de inzet van de verschillende organisaties die zich met deze
kinderen/jongeren bezighouden. Het gaat in deze netwerken dus om individuele
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kindbespreking. De volgende organisaties maken onderdeel uit van de netwerken jeugd
binnen de gemeente Heusden:
- Sphinx
- Thuiszorg
- Politie
- GGD
- BJZ
- GGZ
- Maatschappelijk Werk
- Mée
- Bureau Halt
- Basisonderwijs
- Leerplichtconsulenten
- Voortgezet onderwijs
Onder regie van de gemeente hebben bovenstaande partijen besloten om in de drie grotere
kernen (Drunen, Heusden en Vlijmen) een netwerk jeugd in te gaan richten (in Vlijmen loopt
al een pilot). Binnen andere gemeenten waar dit soort (buurt)netwerken jeugd zijn ingericht is
een coördinator aangesteld. De coördinator fungeert als “voorzitter” van het netwerk. Dat wil
zeggen dat hij/zij ouders informeert waarvan het kind besproken wordt in het netwerk, er voor
zorgt dat alle besproken informatie binnen het netwerk blijft en daarmee ook vertrouwelijk
blijft. Ook de afspraken “over wie nu wat doet en in welk geval” is een taak van de
coördinator. De coördinator voert de regie en heeft op deze manier “de dagelijkse leiding”
over het netwerk. Deze nog aan te stellen coördinator komt in dienst van stichting Maas en
Leije (Algemeen Maatschappelijk Werk). Zij hebben ruime ervaring met de coördinatie van
dergelijke netwerken. De gemeente blijft als opdrachtgever uiteraard bepalend in de manier
waarop het netwerk wordt aangestuurd. Het aanstellen van een coördinator betekent wel dat
door de gemeente structureel middelen moeten worden vrijgemaakt op de begroting (zie
financiële paragraaf).

Bovenstaande afspraken moeten uiteindelijk resulteren in een convenant dat tussen de
betrokken organisaties wordt afgesloten. In dit convenant worden de verantwoordelijkheden
tussen de verschillende organisaties vastgelegd.
De gemeenteraad heeft tijdens de kaderstellende discussie aangegeven dat de
informatieoverdracht en de problematiek van privacyaspecten hierbij een belangrijk
aandachtspunt zijn. Tevens wil de gemeenteraad jaarlijks op de hoogte worden gehouden
van de stand van zaken van deze ontwikkelingen.
De afstemming tussen de provinciale jeugdzorg en de lokale instanties is hierbij, zoals
aangegeven in de vorige paragraaf, ook een aandachtspunt. Daarnaast wordt een koppeling
gemaakt met de zorgnetwerken zoals die op het basis- en het voortgezet onderwijs
functioneren. Op deze manier wordt afstemming bereikt tussen interne zorgstructuren op
scholen en de externe zorgstructuur zoals die in dit kader zijn beslag krijgt.
In paragraaf 5.1.6 Jeugd en Veiligheid wordt teruggekomen op een in de toekomst af te
sluiten convenant dat voortvloeit uit de gemaakte afspraken over de vorming van een nieuwe
netwerkstructuur. Alle eerder genoemde partners zullen bij de ontwikkeling van het
convenant worden betrokken. Uitwerking vindt plaats in de beleidsgroep netwerken jeugd
gemeente Heusden.

Voorlichting
De bekendheid over en weer van de verschillende organisaties, instellingen etc. die zich
bezighouden met de jeugd moet groter zijn was een conclusie tijdens de startbijeenkomst
IJB. Een aantal instellingen (Halt, Sphinx, BJZ en de Sportraad) wil van elke instelling die
zich bezighoudt met jeugd/jongeren informatie verzamelen en bundelen zodat iedereen van
elkaars bezigheden op de hoogte is. Uit de provinciale jeugdmonitor blijkt dat ook de
voorlichting van instanties als Novadic en Bureau Jeugdzorg richting de doelgroep aandacht
behoeft. Voor jongeren zijn dit relatief onbekende organisaties als zij een hulpvraag hebben.
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De meeste jongeren (51%) zoeken alleen informatie/hulp bij de directe omgeving. Wanneer
hulp wordt gezocht bij professionals dan zijn vooral de leerlingbegeleider van school en de
huisarts hulpverleners waar jongeren bij aankloppen.
Onderdeel van het eerder besproken onderzoek van K2 is de ontwikkeling van een (digitale)
sociale kaart voor de gemeenten binnen de regio Noordoost-Brabant. Binnen de gemeente
Uden/Veghel wordt hier een pilot voor uitgevoerd. De uitkomst van deze pilot moet
toepasbaar zijn in alle gemeenten van de regio Noordoost-Brabant, dus ook in de gemeente
Heusden.
Jeugdparticipatie
Vanuit de rijksoverheid wordt veel belang gehecht aan het samen met jeugdigen en hun
opvoeders maken van beleid en niet over hun hoofden heen. Uit de jeugdmonitor blijkt dat
28% van de 12 t/m 17 jarigen wil meedenken over het gemeentelijk jeugdbeleid.
De gemeenteraad heeft tijdens de kaderstellende discussie aangegeven dat de oprichting
van een jeugdraad niet de manier is om jeugdparticipatie binnen de gemeente Heusden
vorm te geven. Er dient wel beter te worden ingegaan op signalen van jeugdigen die de
gemeente bereiken.
Op 5 juli 2005 heeft een aantal jongeren een voorstel Heusdens Jongeren Initiatief in de
gemeenteraad gepresenteerd. Met de gemeenteraad is afgesproken dat het voorstel van de
Heusdense jongerenraad samen met de jongeren wordt uitgewerkt. Dit uitgewerkte voorstel
wordt separaat van de nota IJB in december 2005 aan de gemeenteraad aangeboden.
Accommodaties en voorzieningen
Diverse deelnemers aan de startbijeenkomst constateren een algemeen gebrek aan
voorzieningen voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Te denken valt hierbij aan
horecavoorzieningen, aparte jongerencentra en (speel)voorzieningen. In het nog vast te
stellen horecabeleid van de gemeente wordt de gemeentelijke rol ten aanzien van
horecavoorzieningen verder uitgewerkt.
De uitkomsten van de provinciale jeugdmonitor rechtvaardigen de conclusie dat er een
algemeen gebrek aan voorzieningen voor jongeren is niet direct. Alleen binnen de kern
Heusden geven jongeren aan activiteiten en uitgaansgelegenheden te missen. In de praktijk
blijkt dat “de jeugd” zich vooral richt op de eigen kern voor wat betreft het aanbod van
voorzieningen. Jongeren uit Vlijmen begeven zich niet richting Drunen om daar van
voorzieningen gebruik te maken. Gezien het kernenbeleid binnen de gemeente Heusden (is
bevestigd tijdens de kaderstellende discussie over de accommodatienota) pleit dit er voor om
tot een gelijkwaardig voorzieningenniveau binnen de drie grote kernen te komen. Tijdens de
kaderstellende discussie over de accommodatienota heeft de gemeenteraad besloten om het
huidige accommodatiebestand te inventariseren. Onderdeel van deze inventarisatie is om de
noodzaak te bepalen van de realisering van drie gelijkwaardige jongerencentra binnen de
gemeente Heusden.

Budget jeugdactiviteiten
Tijdens de startbijeenkomst is aangegeven dat de mogelijkheid moet worden onderzocht om
een apart budget beschikbaar te stellen voor activiteiten die door de jeugd zelf of
jeugdorganisaties worden ontwikkeld. In 1999 is er een bedrag vrijgemaakt voor de
ontwikkeling van vormen van jeugdparticipatie. In het verleden is hier de jaarlijkse
jongerendag van gefinancierd. Daarnaast is van dit budget het lokale jeugddebat, de
jongerenkrant in Elshout en een aantal andere incidentele jongerenprojecten gefinancierd.
Het huidige budget van €8.100 dient te worden gehandhaafd en de mogelijkheden voor de
besteding van dit budget dienen te worden uitgebreid naar plannen die voor en door

Nota Integraal Jeugdbeleid, 2006 – 2009
Vastgestelde versie d.d. 20 december 2005

jongeren worden ontwikkeld. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan om initiatieven van
jongeren snel af te handelen. In het voorstel van het Heusdens Jongereninitiatief worden de
voorwaarden voor de besteding van dit budget uitgewerkt.
5.1.6 Jeugd en Veiligheid
De uitkomsten van de provinciale jeugdmonitor geven niet direct aanleiding om dit als
centraal thema te benoemen. Op de vraag in de jeugdmonitor, of men wel eens een onveilig
gevoel heeft scoort de totale Heusdense jeugd van 12 t/m 17 jaar lager dan in de ons
omliggende regio (20% resp. 24%). Op de vraag of men wel eens een onveilig gevoel bij
uitgaansgelegenheden heeft wordt ook significant lager gescoord dan in de ons omliggende
regio (10% resp. 12%).
In de samenleving leven echter gevoelens van onveiligheid die worden veroorzaakt door
sommige groepen jeugd in de openbare ruimte. Dat is aanleiding om dit thema apart te
benoemen. Vandaar ook dat in december 2003 een informatiebijeenkomst is belegd voor de
commissie Inwonerszaken met als centraal thema “het signaleren en vermijden van
probleemgedrag bij jongeren”. De commissie Inwonerszaken heeft destijds aangegeven dat
dit thema in ieder geval terug moet komen in de nota IJB.
Het thema Jeugd en Veiligheid heeft ook binnen het Integraal Veiligheidsbeleid prioriteit
gekregen met daarbij de aantekening dat uitwerking plaatsvindt binnen deze nota.
Lokaal veiligheids- en jeugdbeleid bevindt zich op het snijvlak van taken van de politie en op
taken van het jongerenwerk en andere “hulpverlenende” instanties. Het gaat over jongeren
die in hun omgeving problemen kunnen veroorzaken, maar ook over jongeren die problemen
ondervinden en hulp nodig hebben. In het eerste geval is het belangrijk de verschillende
doelgroepen te onderscheiden: harde kern jongeren (jongeren die één of twee vergrijpen op
hun naam hebben staan) en overlastjongeren. De aanpak van beide doelgroepen wordt
hieronder uitgewerkt.
Overlastjongeren
Uitgangspunt hierbij is dat niet de overheid in eerste instantie verantwoordelijk is voor het
gedrag van jongeren. Jongeren worden opgevoed door hun ouders/verzorgers en die zijn
dan ook primair verantwoordelijk voor de manier waarop dat gebeurt. Ouders/verzorgers
moeten dan ook te allen tijde aangesproken worden op ongeoorloofd gedrag van hun
kinderen.
De aanpak van groepen jeugd in de openbare ruimte (“overlastjongeren”) moet verder
worden gezocht in de samenwerking en afstemming op lokaal niveau tussen alle partners die
met deze jeugd in aanraking komen. Op de eerste plaats zijn dat de politie, het jongerenwerk
en de gemeente als regisseur. Daarnaast zijn bureau Halt en de jeugdpreventiewerker
(JPP-er) belangrijke partners in het oplossen van deze problematiek.
De verantwoordelijkheid van de politie moet zich met name richten op het handhaven van de
openbare orde en veiligheid (repressie). Tijdens de kaderstellende discussie heeft de
gemeenteraad aangegeven dat de verantwoordelijkheid van de politie zich niet alléén dient
te richten op het handhaven van de openbare orde en veiligheid (repressie). Binnen het
politieteam Heusden zijn een aantal jeugdagenten werkzaam die meer dan alleen maar
repressief optreden tegen jongeren.
Het jongerenwerk dient zich vooral te richten op de contactlegging met jongeren en hun
ouders en de omgeving. Meer dan in het verleden het geval is geweest dienen er door het
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jongerenwerk in samenwerking met de jeugd, hun ouders en de buurt afspraken te worden
gemaakt over plekken binnen de gemeente Heusden waar jongeren elkaar onder een aantal
voorwaarden kunnen ontmoeten.
Uitgangspunt bij deze afspraken is dat er niet direct naar wordt gestreefd om
jongeren-ontmoetingsplaatsen (JOP’s) in te richten die gefaciliteerd worden met kostbare
bouwwerken zoals die in het verleden wel zijn neergezet. De ervaring leert dat jeugd nooit
lang op één plek staat en dat al te dure faciliteiten niet lonen. Daarnaast is het financieel niet
haalbaar om diverse JOP’s binnen de gemeente Heusden te plaatsen. In het verleden zijn
JOP’s ook door de jeugd zelf afgebroken. Het neerzetten van JOP’s dient echter niet
structureel te worden afgewezen. Het is wellicht zinvol om de aanschaf van een
verplaatsbare JOP te overwegen.
De gemeente heeft, naast haar taak als regisseur, de taak om in samenspraak met de
bewoners een belangrijke rol te vervullen in het daadwerkelijk aanpassen van de fysieke
ruimte. In deze nota is al eerder geconstateerd dat de gemeente Heusden een tekort heeft
aan trapveldjes/pleintjes voor ongeorganiseerde sport. In het verleden heeft de gemeente
veel “inbreidingslokaties” gebruikt voor woningbouw, waardoor deze voorzieningen niet
werden gerealiseerd. Binnen het speelruimtebeleid van de gemeente Heusden dient dit een
belangrijk punt van aandacht te zijn. Daarnaast dient bij de ontwikkeling van
nieuwbouw-plannen rekening te worden gehouden met ruimte voor de jeugd in een wijk.
Uitgangspunt bij de aanpak van groepen jeugd in de openbare ruimte is onder andere het
onderzoeksrapport van het IVA. Het IVA, Beleidsonderzoek en Advies verbonden aan de
Universiteit van Tilburg, heeft enige tijd geleden op verzoek van vijf Noord-Brabantse
gemeenten een praktijkevaluatie uitgevoerd van (1) aard en omvang van overlastgevende
jeugdgroepen, (2) aanpak van overlastsituaties en (3) het effect van maatregelen.
Het onderzoek levert een aantal aanknopingspunten om deze vraag beleidsmatig en
praktisch aan te pakken.
Kort samengevat komt een en ander er op neer dat een adequaat informatiebeheer moet
worden ingericht. De analyse van overlast door jongerengroepen moet op groeps- en
individueel niveau uitgevoerd worden. Daarnaast moet er een goede balans zijn tussen de
aard of ernst van de overlast en de gekozen interventies of maatregelen.
De gemeente neemt de regierol bij het ontwikkelen van randvoorwaarden ten
behoeve van het informatiebeheer, de analyse en de daadwerkelijke aanpak van overlast
door jongerengroepen.
Om bovenstaande aanknopingspunten binnen de gemeente Heusden vorm te geven wordt
onderzocht of het zinvol is om net als in de gemeente Waalwijk een centraal
registratiesysteem bij te gaan houden over jeugdoverlast. Het bedrijf Dutch Open Projects
(DOP) heeft op verzoek van de gemeente Waalwijk het systeem
www.jongereninbeeld.nl
ontwikkeld. Hierin wordt vastgelegd waar hangplekken zijn, welke problemen er worden
gemeld, wat er aan gedaan wordt en welke afspraken hierover zijn gemaakt.
De gemeente voert, zoals aangegeven, de regie ten aanzien van de samenwerking en het
nakomen van afspraken tussen politie, het jongerenwerk en andere partijen. De drie partijen
treffen elkaar binnen de gemeente Heusden elke twee weken in het “overleg groepen jeugd”.
Een en ander moet uiteindelijk resulteren in een convenant dat tussen de politie, het
jongerenwerk en de gemeente wordt afgesloten. In dit convenant dienen de
verantwoordelijkheden ten aanzien van de aanpak van groepen jeugd in de openbare ruimte
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van de partners helder omschreven te zijn.
In hoofdstuk 5.1.5 (netwerken jeugd) is aangegeven dat alle partners die betrokken zijn bij
het inrichten van een nieuwe netwerkstructuur ook betrokken zijn bij de afspraken die worden
vastgelegd in een convenant. Deze afspraken moeten verder reiken dan alleen de aanpak
van groepen jeugd in de openbare ruimte. Een en ander maakt onderdeel uit van een
sluitende aanpak voor 0-23 jarigen binnen de gemeente Heusden.
De gemeente dient zich te realiseren dat het probleem van groepen jeugd in de openbare
ruimte hiermee niet definitief is opgelost. Er zullen zich altijd groepen jeugd in de openbare
ruimte bevinden die zich hinderlijk, overlastgevend dan wel crimineel gedragen. De
gemeente dient echter de randvoorwaarden te scheppen waardoor samen met de externe
partners het probleem op een constructieve manier en snel wordt aangepakt.
Een andere manier voor de aanpak van groepen jeugd in de openbare ruimte is het indienen
van een subsidieaanvraag BOS-impuls bij het ministerie van VWS. De BOS-impuls is een
regeling die door de Rijksoverheid in het leven is geroepen. Deze regeling moet de
samenwerking tussen partijen uit de buurt, onderwijs en sport op lokaal niveau stimuleren.
Deze samenwerking, onder regie van de gemeente, moet resulteren in activiteiten die door
middel van sport en bewegen in de buurt een positieve impuls geven aan kwetsbare
jongeren van 10 tot 19 jaar. Gemeenten kunnen op basis van cofinanciering (50%-50%)
aanvragen indienen en bepalen zelf in welke wijken en buurten veel kwetsbare jongeren
wonen en voorzieningen te kort schiet.
De gemeenteraad heeft zich in de kaderstellende discussie IJB positief uitgelaten over het
indienen van een subsidieaanvraag in het kader van de BOS-impuls. Indiening van een
aanvraag vindt plaats voor 1 april 2006.

Harde kern jongeren
Voor “harde kern” jongeren of jeugdige daders die met politie en justitie in aanraking zijn
geweest bestaan activiteiten in de repressieve sfeer. Hier is straffen uiteindelijk het
instrument dat moet leiden tot maatschappelijk acceptabel gedrag. De aard van de sanctie
moet voorkomen dat kinderen en jongeren in herhaling vervallen. De strafketenpartners
moeten blijven investeren in samenwerking onderling én in samenwerking met externe
partners. De oplossing kan dan ook worden gezocht in snelle toepassing van het strafrecht in
relatie met de hulpverlening. In aansluiting op de afspraken binnen de netwerken en het nog
af te sluiten convenant kan de oplossing van de problematiek van de “harde kern” jongeren
worden gezocht door aansluiting te zoeken bij het Veiligheidshuis in ’s-Hertogenbosch. In het
kader van het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente Heusden dient hier nog een
beslissing over genomen te worden.
Wanneer wordt aangesloten bij het Veiligheidshuis dan heeft dat gevolgen voor de
netwerken jeugd binnen de gemeente Heusden. Er dient dan afstemming plaats te vinden
tussen de bestaande netwerken in Heusden en het Veiligheidshuis in ’s-Hertogenbosch. Dit
is bij uitstek een taak die in samenwerking met de coördinator van de netwerken jeugd in
Heusden kan worden uitgevoerd. Het betekent mogelijk ook dat bepaalde overlegvormen in
Heusden niet meer noodzakelijk zijn.
Te denken valt dan aan het huidige overleg tussen het OM, politie, Raad voor de
Kinderbescherming en de leerplicht omdat deze partners in het Veiligheidshuis zijn
vertegenwoordigd.
In het Veiligheidshuis worden jongeren besproken, die of in beeld zijn bij de basispartners of
al in aanraking zijn geweest met politie of justitie. Per jongere wordt bekeken welke acties
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door een of meerdere basispartners ondernomen moeten worden met als doel beëindiging
van crimineel gedrag, voorkomen van afglijden naar criminaliteit of reïntegratie in de
maatschappij. Het OM onderhoudt een gedegen administratie van de aangemelde jongeren,
de gegevens uit deze registratie dienen als onderbouwing voor beslissingen die binnen het
Veilgheidshuis worden genomen. Tevens is deze registratie een informatiebron voor op te
stellen beleid. Justitie heeft de regie over dit casusoverleg.

6. Financieel kader
In de kaderstellende notitie IJB is opgenomen dat behoudens de consequenties van de
invoering van de Wk (Wet kinderopvang) geen andere afwijkingen van de huidige budgetten
voor het jeugdbeleid te melden zijn. Uitwerking van keuzes als gevolg van een
kaderstellende discussie kunnen in de uiteindelijke nota integraal jeugdbeleid wel financiële
gevolgen hebben.
De gemeente Heusden heeft, net als andere gemeenten, de laatste jaren veel moeten
bezuinigen. Het lijkt daarom verstandig de vormgeving en uitvoering van deze nota plaats te
laten vinden binnen de daarvoor bestemde reguliere budgetten zoals die ten tijde van de
vaststelling van de gemeentebegroting 2006 zijn opgenomen.
Echter een aantal ontwikkelingen zoals beschreven in deze nota maken het noodzakelijk om
extra financiële middelen op de gemeentebegroting voor het jaar 2006 en verder op te
nemen.
Onderstaand treft u een overzicht en een toelichting op de omvang van de meest relevante
budgetten.
6.1 Huidige budgetten
Reguliere subsidies jeugdorganisaties
Binnen de nieuwe subsidienota is een totaalbedrag van € 33.800 uitgetrokken voor de
subsidiëring van jeugd- en jongerenorganisaties binnen de gemeente Heusden. Dit is
inclusief de subsidie voor jeugdvakantiewerk.
Daarnaast is €95.000 beschikbaar gesteld voor de subsidiëring van jeugdleden van
sportclubs.
Subsidies Sphinx ten behoeve van jeugd- en jongerenwerk
Binnen de afspraken die met stichting Sphinx zijn gemaakt is op dit moment een bedrag van
€122.000 gereserveerd voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk binnen de
gemeente Heusden. Daarnaast is er een bedrag van €288.000 gereserveerd voor de
exploitatie van buurt- en jongerencentra binnen de gemeente Heusden.
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Subsidies peuterspeelzaalwerk
Voor de uitvoering van de taken binnen het peuterspeelzaalwerk zoals beschreven in deze
nota is een gemeentelijke subsidie beschikbaar van €310.098. Daarnaast wordt door het Rijk
subsidie beschikbaar gesteld voor de taken van de gemeente op het gebied van VVE. Op
basis van de rijksbijdrage voor dit schooljaar wordt een subsidie verwacht van
€194.000,waarvan €121.826 beschikbaar wordt gesteld voor de peuterspeelzalen.
Subsidie kinderopvang
Vanaf 1 januari 2005 is er een bedrag van €72.695 vanuit het gemeentefonds beschikbaar
gesteld voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de nieuwe Wet op de
kinderopvang. Het grootste gedeelte van dit bedrag wordt overgeheveld naar de
Intergemeentelijke Sociale Dienst omdat zij de uitvoering van de nieuwe Wet voor haar
rekening neemt.
Subsidie jeugdparticipatie
Voor activiteiten in het kader van jeugdparticipatie is een totaalbedrag van €8.100
beschikbaar.
Subsidie jeugdpreventieprojectVoor de uitvoering van het jeugdpreventieproject is een
totaalbedrag van €45.940 beschikbaar.

6.2 Nieuwe budgetten vanaf 2006
Subsidie schoolmaatschappelijk werk
Binnen het gemeentelijk onderwijsachterstanden budget is jaarlijks €5.000 (50% van de
totale kosten) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk op
het d’Oultremontcollege. De overige 50% wordt door de provincie gesubsidieerd.
Wanneer per 1 januari 2007 de provinciale subsidie voor het schoolmaatschappelijk werk
wordt beëindigd dan dient de gemeente jaarlijks een bedrag op de begroting op te nemen.
Via de voorjaarsnota 2006 wordt hiervoor vanaf 2007 een nog nader te bepalen bedrag
opgenomen zodat schoolmaatschappelijk werk gecontinueerd kan worden.
Coördinatie kernnetwerken jeugd gemeente Heusden
Voor de coördinatie van de kernnetwerken met ingang van 1 januari 2006 zijn nog geen
financiële middelen beschikbaar gesteld.Voor een coördinator van de kernnetwerken binnen
de gemeente Heusden is een bedrag ad € 11.503 benodigd.
Deze coördinator is in dienst van stichting Maas en Leije. Wanneer wordt besloten om het
budget ad €11.503 beschikbaar te stellen met ingang van 2006 dan komt dit ten laste van de
post structureel onvoorzien.
In deze nota wordt voorgesteld om jaarlijks een stand van zaken notitie IJB aan de
gemeenteraad aan te bieden. In het kader van een dergelijke stand van zaken notitie kan
worden opgenomen dat bepaalde ontwikkelingen binnen het jeugdbeleid er toe kunnen
leiden dat extra financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld.
Te denken valt hierbij aan ontwikkelingen die in het kader van deze nota al kort zijn
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behandeld; aanschaf van het registratiesysteem jongeren in beeld, uitbreiding van het aantal
jongerenaccommodaties en extra (speel)voorzieningen. Daarnaast is het mogelijk dat
ontwikkelingen die betrekking hebben op afstemming tussen lokaal jeugdbeleid en
provinciaal jeugdbeleid (jeugdzorg) extra kosten met zich mee gaan brengen. Kosten die nu
nog niet zijn te voorzien.
Wanneer het noodzakelijk is om extra financiële middelen beschikbaar te stellen dan wordt
de gebruikelijke route zoals de Voorjaarsnota of de berap gevolgd.

7. Plan van aanpak
Als sluitstuk van deze nota Integraal Jeugdbeleid wordt dit hoofdstuk gevormd door een plan
van aanpak waarin voor de komende periode van 4 jaar is opgenomen welke activiteiten
door wie, wanneer en met behulp van welke faciliteiten worden aangepakt.
1.
Inhoud

Preventieproject genotmiddelengebruik
Uitbreiding geïntegreerd programma ter voorkoming van
genotmiddelengebruik zoals dat i.h.k.v. de nota Lokaal Gezondheidsbeleid is
opgezet.
Betrokkenen Gemeente Heusden, GGD, Novadic, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Coördinatie Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Middelen
Bestaande subsidiebudgetten GGD, Novadic en Sphinx.
Termijn
Invoering medio 2006.

2.
Inhoud

Implementatie nieuw peuterspeelzaalbeleid
Invoeren van het nieuwe peuterspeelzaalbeleid binnen de gemeente
Heusden.
Betrokkenen Gemeente Heusden, peuterspeelzaalorganisaties.
Coördinatie Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Middelen
Reguliere subsidie + VVE-subsidie peuterspeelzalen gemeente
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Heusden.
Termijn

Afronding eerste helft 2006.

3.
Inhoud

Schoolmaatschappelijk voortgezet onderwijs
Uitvoering schoolmaatschappelijk onderwijs op het
d’Oultremontcollege voor 8 uren.
Betrokkenen Gemeente Heusden, d’Oultremontcollege, stichting Madi ’s-Hertogenbosch.
Coördinatie Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Middelen
Extra middelen schoolmaatschappelijk werk via voorjaarsnota 2006.
Termijn
Reeds gestart in 2002. In ieder geval t/m 2009.
4.
Inhoud
Betrokkenen
Coördinatie
Middelen
Termijn

Jeugdpreventieproject/medewerker Risicojeugd
Uitvoering jeugdpreventieproject binnen de gemeente Heusden.
Gemeente Heusden, stichting Madi ’s-Hertogenbosch, stichting Maas en Leye.
Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Regulier gemeentelijk subsidiebudget JPP.
Reeds gestart in 1999. In ieder geval t/m 2009.

5.
Inhoud
(éen in

Onderzoek afstemming lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg door K2.
Uitvoering van een viertal pilots binnen de regio Noordoost-Brabant

Betrokkenen
Coördinatie
Middelen
Termijn

Heusden).
Gemeente Heusden, K2, beleidsgroep netwerken jeugd gemeente Heusden.
Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Regulier gemeentelijk subsidiebudget, provinciale middelen.
Gestart april 2004. In ieder geval t/m januari 2007.

6.
Inhoud
Betrokkenen
Coördinatie
Middelen
Termijn

Jeugdparticipatie
Uitwerken van het voorstel Heusdens Jongeren Initiatief.
Gemeente Heusden, Initiatiefnemers voorstel, Heusdense jongeren.
Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Regulier gemeentelijk subsidiebudget.
Implementatie medio 2006.

7.
Inhoud
Betrokkenen
Coördinatie
Middelen
Termijn

Voorlichting
Ontwikkeling (digitale) sociale kaart.
Gemeente Heusden, K2, beleidsgroep netwerken jeugd gemeente Heusden.
Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Provinciale middelen.
Gestart april 2005. Uitvoering in
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2006.

8.
Inhoud
Betrokkenen
Coördinatie
Middelen
Termijn

Coördinator netwerken jeugd gemeente Heusden
Aanstellen coördinator netwerken jeugd binnen de gemeente Heusden.
Gemeente Heusden, beleidsgroep netwerken jeugd gemeente Heusden.
Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Extra middelen coördinator kernnetwerken jeugd gemeente Heusden,
€11.503 per jaar.
Gestart september 2004. Aanstellen coördinator per 1 januari 2006. In ieder
geval t/m 2009.

9.
Inhoud
Betrokkenen
Coördinatie
Middelen
Termijn

Budget jeugdparticipatie
Budget ten behoeve van activiteiten jongeren.
Gemeente Heusden, jongeren.
Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Regulier gemeentelijk subsidiebudget.
In ieder geval t/m 2009.

10.
Inhoud
Betrokkenen
Coördinatie
Middelen
Termijn

Convenant integraal jeugdbeleid
Afsluiten convenant partners Heusdense jeugdbeleid.
Gemeente Heusden, beleidsgroep netwerken jeugd gemeente Heusden.
Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Regulier gemeentelijk subsidiebudget.
In ieder geval t/m 2009.

11.
Inhoud
ruimte.
Betrokkenen
Coördinatie
Middelen
Termijn

Convenant aanpak groepen jeugd in de openbare ruimte
Afsluiten convenant partners aanpak groepen jeugd in de openbare
Gemeente Heusden, politie, jongerenwerk stichting Sphinx.
Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Regulier gemeentelijk subsidiebudget.
In ieder geval t/m 2009.

12.

Aanvraag BOS-impuls
Inhoud
BOS-impuls aanvraag indienen bij het ministerie van VWS.
Betrokkenen Gemeente Heusden, sportraad gemeente Heusden, stichting Sphinx.
Coördinatie Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Middelen
Bestaande gemeentelijke subsidiebudget.
Termijn
Voorbereiding najaar 2005. Aanvraag indienen vóór april
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2006.

13.
Stand van zaken notitie Integraal Jeugdbeleid
Inhoud
Jaarlijkse stand van zaken notitie Integraal Jeugdbeleid in de
gemeenteraad.
Betrokkenen Gemeente Heusden.
Coördinatie Gemeente Heusden, team ondersteuning Welzijn.
Middelen
Regulier gemeentelijk subsidiebudget.
Termijn
Met ingang van 2006. In ieder geval t/m
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2009.

8. Gebruikte literatuur en websites
1.

Rapportage Jongeren en genotmiddelen, GGD Hart voor Brabant, 1999.

2.

Rapportage Jongeren in de gemeente Heusden, GGD Hart voor Brabant,
2001.

3.

Brabantse Jeugdmonitor 12 t/m 17 jaar, GGD Hart voor Brabant, PON, K2,
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2004.
4.

Lokaal Jeugdbeleid, VNG-uitgave, 2003.

5.

Jeugdbeleid: gemeentelijke ambities, VNG-uitgave, 2004.

6.

Kansen voor de JGZ in het Lokaal Jeugdbeleid, 2005.

7.

Sterke Schakels; Lokaal Jeugdbeleid en provinciaal beleid jeugdzorg, K2, 2004.

8.

Reader: Jeugd- en jongerenwerk, SGBO Onderzoeks- en Adviesbureau van de VNG,
2003.

9.

Vervelend Jong; aanzet tot gerichte aanpak overlastgevende jongerengroepen, IVA
Beleidsonderzoek en Advies Universiteit van Tilburg, 2004.

10.

Peuterspeelzaalbeleid; VNG-uitgave, 2004.

11.

Kengetallenonderzoek peuterspeelzalen, MO-groep, 2004.

12.

Nota Lokaal gezondheidsbeleid: Heusden op gezonde koers, gemeente Heusden,
2004-2007.

13.

Nota Onderwijsachterstandenbeleid: Samen bouwen aan meer kansen, gemeente
Heusden, 2002-2006.

14.

GGD Hart voor Brabant. www.ggdhartvoorbrabant.nl

15.

VNG. www.lokaaljeugdbeleid.nl

16.

Operatie Jong. www.operatie-jong.nl

17.

Landelijk platform peuterspeelzalen. www.lpp-nederland.nl

9. Lijst van gebruikte
Nota Integraal Jeugdbeleid, 2006 – 2009
Vastgestelde versie d.d. 20 december 2005

afkortingen
BANS
BJZ
BOS
DOP
GGZ
IJB
IPO
ISD
JPP
OM
SMW
VNG
VVE
VWS
Wk
WML
WMO
WVG

Bestuursakkoord nieuwe stijl
Bureau Jeugdzorg
Buurt, Onderwijs en Sport
Dutch Open Projects
Geestelijke gezondheidszorg
Integraal Jeugdbeleid
Interprovinciaal Overleg
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Jeugdpreventieproject
Openbaar Ministerie
Schoolmaatschappelijk werk
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Voor- en vroegschoolse educatie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van)
Wet kinderopvang
Werkbedrijf Midden Langstraat
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet Voorzieningen Gehandicapten
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