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1. Inleiding
In de gemeente Graft-De Rijp is ongeveer 30 procent van de bevolking in de leeftijd van
0 tot 23 jaar. Omdat de jeugd daarmee een belangrijk deel van de bevolking uitmaakt, is
het voor de gemeente belangrijk om hier specifiek jeugdbeleid voor te voeren. De jeugd
vormt immers de toekomst van Graft-De Rijp.
De huidige nota Jeugdbeleid in Graft-De Rijp dateert uit 2002. Sindsdien zijn er veel
(beleids)ontwikkelingen en nieuwe inzichten ontstaan hoe kinderen, jongeren en ouders
kansen te bieden in de groei en opvoeding. Met deze nota geeft de gemeente antwoord op
de vraag wat nodig is voor de kinderen, jongeren en ouders voor de komende vier jaren.

Leeswijzer
Deze nota jeugdbeleid is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft
de beleidskaders van rijk, provincie en gemeente die richtinggevend zijn voor het
jeugdbeleid. In hoofdstuk 3 staan enige cijfers over de leeftijdsopbouw jeugd in de
verschillende dorpskernen.
In hoofdstuk 4 beschrijven we de doelen in het gemeentelijk jeugdbeleid, waarbij we
uitgaan van twee sporen: algemeen en preventief jeugdbeleid.
In hoofdstuk 5 staat de evaluatie van de nota ‘jeugdbeleid Graft-De Rijp 2002’ beschreven.
In hoofdstuk 6 worden de wensen, knelpunten en ontwikkelingen beschreven op de
verschillende beleidsterreinen binnen het algemeen en preventief jeugdbeleid.
Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de speerpunten uitgewerkt en de belangrijkste keuzes
gemaakt voor de komende jaren.
Deze nota is opgesteld door N.A.M de Groot, senior adviseur jeugdbeleid bij PRIMO nh,
Provinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkelingen, gevestigd te Purmerend.
Daarvoor zijn een aantal gesprekken gevoerd met instellingen in en buiten de gemeente.
Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd met ouders en jongeren én twee
bijeenkomsten met een klankbordgroep jeugdbeleid, waarin diverse instellingen
vertegenwoordigd waren.
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2. Beleidskaders: rijk, provincie en gemeente
Jeugd en jeugdzorg krijgen de laatste jaren grote aandacht. Er is een maatschappelijke
discussie gaande over opvoeden. De jeugd en jeugdzorg vormen een speerpunt in zowel
het kabinetsbeleid, het provinciale beleid als het lokale beleid van gemeenten. In deze
kabinetsperiode is een ministerie voor Jeugd en Gezin in het leven geroepen. Dit nieuwe
zogenaamde programmaministerie kondigt de nodige maatregelen aan en wil komen tot
een integrale aanpak op alle terreinen die ertoe bijdragen dat de jeugd goed opgroeit. Ook
wordt vanuit de diverse ministeries gewerkt aan een integrale aanpak door bijvoorbeeld
geldstromen en regelingen aan elkaar te koppelen en schotten weg te halen en zijn er
afspraken gemaakt tussen rijk en gemeenten over de inzet van gemeentelijke financiën
(co-financiering) in het bestuursakkoord van juni 2007.
De beleidskaders voor het jeugdbeleid in de gemeente worden gevormd door het
rijksbeleid, het provinciaal jeugdbeleid en de gemeentelijke beleidskaders.

2.1. Rijksbeleid
Ministerie Jeugd en Gezin
Het ministerie Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor beleid, regelgeving en financiering
met betrekking tot de (geestelijke) gezondheidszorg voor jeugd (Jeugd GGZ) en de zorg
voor licht verstandelijke gehandicapten (LVG). De regionale zorgkantoren hebben de taak
de rijksmiddelen (op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te
verdelen en de zorg bij de zorgaanbieders in te kopen of via een persoonsgeboden budget
(PGB) ter beschikking te stellen aan de geïndiceerde cliënten.
Ministerie van Justitie
Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende
belangrijke taken: bescherming, scheiding en omgang, en strafzaken waarin jeugdigen van
12 tot 18 jaar betrokken zijn. Een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) biedt jeugdigen op justitiële
basis opvang, opvoeding en behandeling. De minister voor Jeugd en Gezin heeft geen
zeggenschap over het landelijke beleid voor jeugdreclassering. De jeugdreclassering is
een orgaan dat taakstraffen uitvoert.
Raad voor de Kinderbescherming
De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar de noodzaak van een
jeugdbeschermingsmaatregel en adviseert de kinderrechter. Zij voert de regie vanaf
melding bij politie tot het eind van de straf, de zogenaamde casusregie. De Raad voor de
Kinderbescherming voert deze taken uit. Daarnaast heeft de Raad ook een taak op andere
terreinen waarbij de belangen van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, het afstand doen
van een kind en afstammingsvragen.
Ministerie van Onderwijs
Het Ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor onder andere rijksbeleid ten aanzien
van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden, passend onderwijs en
voortijdig schoolverlaten.
Met het onderwijsachterstandenbeleid wil het ministerie de kansen van jonge kinderen
verbeteren. Van de ruim 1,5 miljoen kinderen in het primair onderwijs hebben er zo’n
350.000 een achterstand.
In het kader van ‘onderwijskansenbeleid’ en een verbetering van de schoolloopbaan van
zorgleerlingen, zijn alle scholen in het primair onderwijs vanaf 2011 verplicht passend
onderwijs te bieden; de beste kansen voor élk kind. Voor wat betreft het terugdringen van
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het aantal voortijdig schoolverlaters heeft het kabinet in 2006 de “aanval op de uitval”
ingezet. Tot op heden met goede resultaten en dit beleid wordt dan ook geïntensiveerd.

2.2. Provinciaal beleid
Op basis van de Wet op de Jeugdzorg zijn de provincies en de drie grootstedelijke regio’s
sinds 2005 verantwoordelijk voor het realiseren van een samenhangend en toereikend
aanbod van jeugdzorg.
Verantwoordelijkheden provincie
De Wet op de Jeugdzorg geeft de provincie de kernverantwoordelijkheid voor het regelen
en leveren van het wettelijke recht op jeugdzorg. Daarnaast heeft de provincie ook een
ketenverantwoordelijkheid: het regisseren van de ketensamenwerking en afstemming met
het lokale jeugdbeleid. De Wet op de Jeugdzorg geeft de provincie ook de verplichting te
overleggen met de verschillende ketenpartners. De provincie ontvangt ter financiering van
deze taken een doeluitkering van het programmaministerie Jeugd en Gezin.
Intentieverklaring gemeenten en provincie
Begin 2005 hebben bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de provincie
een intentieverklaring getekend, waarin is vastgelegd dat het gezamenlijke doel is om een
sluitende zorgketen voor jeugdigen te realiseren door:
Optimale afstemming van het zorgaanbod op de vraag
Verkorting van de wachtlijsten en wachttijd
Meer samenhang in het aanbod voor jeugd, waaronder de komst van de Centra
voor Jeugd en Gezin, het invoeren van registratiesystemen, het vergroten van
mogelijkheden van opvoedondersteuning, bemoeizorg, huisvesting van jongeren en
aanpak voor zwerfjongeren.
Versterking van de positie van de cliënt
De afgelopen jaren is door de provincie aan de uitvoering van deze speerpunten gewerkt.
Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg heeft een wettelijke taak tot indicatiestelling en verwijzing, uitvoeren
jeugdbescherming (gezinsvoogdij en de voogdij), jeugdreclassering, aanpak van
kindermishandeling (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het AMK),
deskundigheidsbevordering bij en aansluiting op jeugdzorgactiviteiten op het lokale of
regionale vlak.

2.3. Gemeentelijk beleid
Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormt het wettelijke kader voor het
gemeentelijke jeugdbeleid, De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor vijf functies:
- informatie en advies
- signalering
- beoordeling en toeleiding
- licht pedagogische hulp
- coördinatie van zorg
Dit zijn de zogenaamde voorliggende voorzieningen, oftewel de niet-geïndiceerde zorg
voor jeugdigen die voortvloeit uit prestatieveld 2 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Bij de uitvoering van deze wettelijke taken is samenhang en samenwerking
tussen een groot aantal partners noodzakelijk.
Het gaat daarbij om jeugd(gezondheids)zorg, onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang,
jeugd- en jongerenwerk, politie, sport en andere zaken.
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Lokaal volksgezondheidsbeleid
De verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van de gezondheid van jeugd en
jongeren is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De WPG geeft de kaders
aan voor het gemeentelijke volksgezondheidsbeleid. Het volksgezondheidsbeleid is gericht
op ziektepreventie, de bescherming en de bevordering van de gezondheid van de hele
bevolking (collectieve preventie). Doel is het verkleinen en teniet doen van (sociaaleconomische) gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen door middel van het
uitvoeren van een leefstijlenbeleid.
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3. Leeftijdsopbouw jeugd in de gemeente Graft-De Rijp
De gemeente Graft- De Rijp heeft in totaal 6540 inwoners (telling januari 2009).
In het jeugdbeleid zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden, namelijk:
0-12 jaar:
1067 jeugdigen
13 –23 jaar 1227 jeugdigen
Totaal aantal jeugd 0-23 jaar: 2294 jeugdigen
Het percentage jeugd in de leeftijd 0-18 jaar is momenteel 24,1% van de totale bevolking.
Ter vergelijking, in de gemeente Schermer is dit percentage iets hoger, namelijk 26,6 %
van de bevolking. En landelijk ligt het percentage jeugd 0-18 jaar lager: 23,9 % van de
totale bevolking.
Tabel: Verdeling van het aantal jeugdigen per dorpskern.
kernen
0-3 jaar %
4-12
%
13-18 jaar
jaar

%

19-23
jaar

%

Totaal
0-23
jaar

De Rijp

158

65%

503

61%

64%

483

67%

Graft

32

11%

111

13,5% 69

13,5% 83

12%

Noordeinde

6

2,5%

16

2%

4

1%

1%

West-Graftdijk

23

9,5%

99

12%

54

10,5% 69

9,5%

Oost-Graftdijk

9

4%

24

3%

13

2,5%

20

3%

Starnmeer

7

3%

26

3%

19

4%

33

4,5 %

Markenbinnen

7

3%

46

3,5%

20

4%

23

3%

242

100% 825

100%

510

100%

717

100%

1475
(64,3%)
295
(13,8%)
32
(1,4%)
245
(10,7%)
66
(2,9%)
85
(3,7%)
96
(4,2%)
2294
(100%)

Totaal

1

331

6

De Rijp is veruit de grootste kern in de gemeente waar tweederde van de jeugd tot 24 jaar
woont. Daarna volgt Graft met 13,8%.
In Oost- en West-Graftdijk gezamenlijk woont bijna 14% van de jeugd.
In de overige kernen Noordeinde, Starnmeer en Markenbinnen woont per kern tussen de
1,4 en 4,2% van de jeugd.

1

De percentages zijn afgerond.
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4. Doelen in het gemeentelijk jeugdbeleid
Opgroeien in Graft-De Rijp betekent dat je als jongere meetelt: je denkt mee, je praat mee,
je doet mee en je werkt mee. In het gemeentelijk jeugdbeleid richten we ons op alle
jeugdigen tot 24 jaar. Alle jeugdigen in de gemeente Graft-De Rijp moeten zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de jeugd zelf, en hun opvoeders. Zij
hebben als eerste invloed op hun eigen leven en zijn ook als eerste verantwoordelijk voor
het maken van de goede keuzes over het eigen gedrag en de sociale en de fysieke
omgeving.
Dat de jeugd het goed doet in De Graft-De Rijp, in ieder geval op onderdelen, blijkt
bijvoorbeeld uit het document ‘Kinderen in Tel 2009’. Hierin wordt aan de hand van
indicatoren op de gebieden gezondheid en zorg, onderwijs, jeugdcriminaliteit, speelruimte
en vrijetijdsbesteding het welzijn van kinderen gemeten. Van de 443 onderzochte
gemeenten scoort Graft-De Rijp hierbij als een na beste gemeente!
Dit betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Niet met alle jeugd gaat het even
goed. En het is niet zo dat de jeugd en hun opvoeders als enige verantwoordelijk zijn. De
gemeente heeft ook de taak om naast ouders en opvoeders te werken aan een goede
toekomst voor de jeugd. De gemeente doet dit door zo goed mogelijk in te spelen op
nieuwe wetgeving -zoals de Wmo - en op de wensen van de bevolking. We doen dit zoveel
mogelijk samen met de lokale en regionale organisaties. De gemeente heeft hierbij een
duidelijke regierol om de verenigingen en instellingen te stimuleren de goede dingen te
doen voor de jeugd én daarbij waar mogelijk samen te werken.

Doelstelling:
De gemeente formuleert – conform de Wmo-nota - haar doelstelling voor het jeugdbeleid
voor alle jeugdigen tot 23 en met jaar als volgt:
De gemeente biedt kinderen en jongeren in Graft-De Rijp een veilige en
stimulerende omgeving waarin zij kunnen groeien tot volwassenen die zelfstandig
kunnen functioneren in de samenleving.
De gemeente doet dit vanuit twee sporen:
1. door het inrichten van een algemeen jeugdbeleid, gericht op recreatieve,
sport- en culturele activiteiten.
2. door het organiseren van een sluitende aanpak gericht op preventieve
ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders
met problemen met opvoeden;
Deze twee sporen komen overeen met de Wmo-prestatieveld 1: leefbaarheid (spoor 1) en
Wmo-prestatieveld 2: preventief jeugdbeleid (spoor 2).

Uitwerking:
In deze nota is het jeugdbeleid verder uitgewerkt in de bovenstaande sporen.
Een belangrijke doelstelling van de Wmo is dat iedereen meedoet. Dit geldt zeker ook voor
de jeugd. In het eerste spoor beschrijven we bij het algemeen jeugdbeleid de
basisvoorzieningen op het gebied van peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs, het
jeugd- en jongerenwerk én de ruimte voor de jeugd. Vervolgens gaan we ook in op het
bevorderen van de participatie van jongeren.
In het tweede spoor beschrijven we het preventieve jeugdbeleid, Hier gaat het om de
invulling van de gemeentelijke taken in het preventieve jeugdbeleid zoals beschreven in
prestatieveld 2 van de Wmo. Daarbij beschrijven we ook de zorg voor de jeugd en de
overlast op straat.
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Veel jeugdvoorzieningen passen binnen beide sporen. Bijvoorbeeld de peuterspeelzalen
en het onderwijs zijn onderdeel van het algemeen jeugdbeleid en hebben als belangrijkste
taak de opvoeding en ontwikkeling van deze kinderen. Daarbij vallen ze ook onder het
preventieve jeugdbeleid bij het signaleren en begeleiden van kwetsbare kinderen. Voor de
leesbaarheid beschrijven we echter deze voorzieningen zoveel mogelijk binnen één van
beide sporen.
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5. Evaluatie aanbevelingen nota jeugdbeleid Graft-De Rijp 2002
Hier wordt kort beschreven wat er gebeurd is met de aanbevelingen uit de
nota Jeugdbeleid Graft-De Rijp 2002.
Aanbeveling jeugdbeleid Graft-De Rijp 2002
1. Beleidsadvisering integrale aanpak
- werkgroep Jeugdbeleid continueren

gerealiseerd
Niet gerealiseerd, omdat de jeugd per onderwerp
bij het beleid betrokken is.

2. Beleid 0-6 jaar

-

mogelijkheden nauwere samenwerking
of grotere stichting peuterspeelzaalwerk
onderzoeken (inclusief bso De kajuit)

a. beleid gericht op signalering en
voorkomen ontwikkelingsachterstanden
in de peuterspeelzalen.

Onderzoek heeft plaatsgevonden in 2006.
Peuterspeelzaal Jonas in de Walvis en bso De
Kajuit zijn naar Stichting Kinderopvang NoordHolland (tegenwoordig Tinteltuin geheten).
(Jonas is weer verzelfstandigd, omdat de
peuterspeelzaal verliesgevend was.)
Er worden door de peuterspeelzalen elementen
van de VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)
gebruikt.

3. Speelruimte

meer variatie in (kleine) speelplekken
overleg behoud speelplek Oost-Graftdijk
betrekken bewoners bij speel- en
leefomgeving
- onderzoek aantrekkelijke speeltuin in De
Pauw
- Skatebaan in de Pauw
4. verkeersveiligheid
- Verbeteren verkeersveiligheid in de
verschillende dorpskernen (ondanks 30
km-zones)
-

Skatebaan in De Pauw gerealiseerd. Daarnaast
ook een jongerenontmoetingsplek (JOP)
gerealiseerd bij de sportvelden van S.V. De Rijp.
Geen speelruimteplan ontwikkeld, maar wel is er
overleg over speelplek Oost-Graftdijk geweest.

Verkeerstellingen hebben plaatsgevonden.
Voorbereiding herinrichting Bellesloot,
Julianalaan en Driemaster opgenomen in
meerjarenbegroting

5. zwembad
- Wens onderzoek naar geschikt zwembad Overleg over zwembad wordt gestart in Villapark
in De Rijp
De Rijp.
6.jongerenhuisvesting
- Uitbreiden aanbod jongerenhuisvesting

7. activiteiten voor de jeugd
- Wens activiteiten schoolvakanties
- Prioriteit bij doelgroep 13 –17 jaar
- Ondersteuning vrijwilligers ook in de
dorpskernen

8. Uitgaan
9. Accommodatiebeleid
- beter geschikt maken Groene Zwaan
voor jongerenactiviteiten.
- onderzoek naar ruimte voor
jeugdactiviteiten in Oost/West Grafdijk

Starterswoningen met koopgarantie gerealiseerd
in de Bernhardstraat en in De Vleet. Ook is er
aandacht hiervoor in de Woonvisie.
Zomerspelen gerealiseerd, o.a. skatedag in
West-Graftdijk.
Ondersteuning jongerenwerker richtte zich vooral
op het museum, de bibliotheek én De Groene
Zwaan in De Rijp door een beperkt aantal uren
jongerenwerk.

De Groene Zwaan is deels opgeknapt en
geïsoleerd. Door gebrek aan ondersteuning van
activiteiten trekt De Groene Zwaan echter weinig
jongeren.
Een ruimte voor de jeugd in Oost/West Grafdijk
wordt meegenomen in Plan Aurora
(zorgboerderij)
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10. participatie
- Jeugdparticipatie en ouderbetrokkenheid Op advies van de jongerenwerker is er niet
vergroten
gekozen voor structurele betrokkenheid, maar op
ad hoc-basis per onderwerp. Daarnaast heeft er
participatie plaatsgevonden bij een aantal nieuwe
projecten, bijv. bij de Museumnacht, het
Midwinterfeest en cultuur-historische projecten
op scholen.
11. aanstellen jongerenwerker
Aanstellen jongerenwerker voor 18 uur per week De aanstelling van de jongerenwerker is regulier
en proefperiode van drie jaar
geworden. De aanstelling was tot en met 2008
12 uur per week en vanaf 2009 voor 16 uur per
week. Hierbij wordt samengewerkt met het
jongerenwerk van de gemeente Schermer, waar
met ingang van 2009 12 uur beschikbaar is
gesteld.
12. afstemming jeugd(zorg)instellingen
Minimaal 1x per jaar een gemeentelijk overleg
Dit is eind 2008 gerealiseerd met het Overleg
met de lokale en regionale
Jeugd. Het Overleg Jeugd is opgeschort omdat
jeugd(zorg)instellingen
aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van
een CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
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6. Beschrijving huidig jeugdbeleid
In dit hoofdstuk worden de huidige jeugdvoorzieningen in de gemeente beschreven.
Daarbij worden ook de belangrijkste wensen en knelpunten van deze jeugdverenigingen en
-instellingen beschreven. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met deze jeugdvoorzieningen,
hebben we twee klankbordbijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van een
aantal verenigingen en er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren en ouders uit de
gemeente.

Spoor 1: Algemeen Jeugdbeleid
Bij het algemeen jeugdbeleid gaat het om de verschillende voorzieningen op het gebied
van peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk én de speelruimte
voor de jeugd. Daarnaast beschrijven we hier de participatie van jeugd.
In bijlage 3 hebben we nog een opsomming van de huidige jeugd- en sportactiviteiten per
kern en doelgroep.

6.1. Peuterspeelzalen en kinderopvang
De volgende peuterspeelzalen en kinderopvang zijn er in de gemeente:
 kinderdagopvang Kids IV in De Rijp
 peuterspeelzaal Jonas in de Walvis in De Rijp
 peuterspeelzaal ’t Speelhuys in West-Graftdijk
 buitenschoolse opvang De Matroos in West-Graftdijk
 buitenschoolse Opvang de Kapitein en de Kajuit, beide in De Rijp
 Gastouderopvang Bij Margriet in Starnmeer
De peuterspeelzaal Jonas in de Walvis is vanaf september 2009 weer een zelfstandige
stichting. De drie voorzieningen voor buitenschoolse opvang zijn onderdeel van de stichting
Kinderopvang Noord-Holland, tegenwoordig Tinteltuin geheten. Kids IV is een particuliere
kinderopvang; Peuterspeelzaal ’t Speelhuys in West-Graftdijk is een zelfstandige stichting.
Wensen/knelpunten:
 Uit reacties van enkele ouders blijkt dat de huidige kwaliteit van de buitenschoolse
opvang van SKN op dit moment nog onvoldoende is, hoewel er de laatste tijd positieve
ontwikkelingen gaande zijn.
 De wet OKE (Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) voor
peuterspeelzalen en kinderopvang wordt per juli 2010 ingevoerd. In deze wet staat o.a.
omschreven hoe de VVE (Voor en vroegschoolse educatie) in de peuterspeelzalen
dient te worden uitgevoerd. Waarschijnlijk per 2011 wordt de Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzalen van kracht. Hiermee worden de kwaliteitscriteria van
peuterspeelzalen meer in lijn gebracht met de kinderopvang..

6.2. Onderwijs
In de gemeente zijn twee openbare basisscholen, te weten De Tweemaster in De Rijp en
de Vinckhuysenschool in West-Graftdijk. Ook zijn er twee rooms-katholieke basisscholen,
namelijk De Baanbreker in Graft en St. Jozef in De Rijp
De gemeente heeft in samenwerking met woningbouwvereniging Woonwaard een
haalbaarheidsstudie verricht voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in
De Rijp. Volgens de intentieovereenkomst 2007 is “het speerpunt voor de MFO dat het een
ontmoetingsplaats wordt waar het kind van 0 t/m 12/15 jaar centraal staat”. Vanuit de
verschillende voorzieningen willen de organisaties een samenhangend aanbod van
diensten leveren. Samen leveren de organisaties een bijdrage aan de ontwikkeling en
opvoeding van het kind”. De betreffende organisaties die hier genoemd worden in het
convenant zijn drie basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal,
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bibliotheek en muziekschool (voor de lessen AMO, Algemene Muzikale Oriëntatie).
Momenteel worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie meegenomen in het
Masterplan, waar een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang wordt onderzocht.
Het college heeft er hierbij voor gekozen om in de multifunctionele accommodatie twee in
plaats van drie basisscholen onder te brengen: De Tweemaster en de Sint Jozefschool.
Voor voortgezet onderwijs in alle vormen is men aangewezen op scholengemeenschappen
in de regio, met name in Alkmaar, Krommenie en Purmerend.

6.3. Jeugd- en jongerenwerk
Jeugdvereniging Follow up
In De Rijp organiseert jeugdvereniging Follow Up eens per maand op de vrijdagavond
activiteiten voor tieners van 11 –14 jaar in De Groene Zwaan. Een goedlopende
jeugdvereniging waar per activiteit tussen de 25 en 50 tieners aan deelnemen. Deze
jeugdactiviteiten worden georganiseerd door een volwassen bestuur en begeleid door een
kerkelijk werker.
Knelpunten/wens:
 De bemoeienis van de jeugd- en jongerenwerker bleef in het verleden beperkt tot
incidentele begeleidingsvragen én het samen met het bestuur organiseren van de
slotactiviteit vanuit het jongerenwerkbudget. De wens is om meer ondersteuning bij
de vrijwilligersinitiatieven vanuit Follow Up - eventueel samen met jongeren uit De
Groene Zwaan – met name gericht op uitbreiding van activiteiten voor de doelgroep
13 tot 16 jaar.
 De wens van enige ouders is dat er bekendheid gegeven wordt dat Follow Up open
is voor alle kinderen binnen de gemeente.
De Groene Zwaan:
Stichting De Groene Zwaan profileert zich sinds 2000 als kleinschalig podium voor kunst
en cultuur voor iedereen en in het bijzonder als een ontmoetingsplaats voor jongeren, als
broedplaats voor hun subcultuur. Sinds enige jaren worden, om de bezettingsgraad van het
gebouw te verhogen, avonden georganiseerd met culturele evenementen voor breder
publiek. Het gaat dan om gemiddeld 10 live optredens van doorgaans jonge artiesten per
jaar. Tevens biedt de Groene Zwaan onderdak aan de Popschool en de Muziekschool
Legato. De jongerenwerker onderhoudt contact met De Groene Zwaan.
Knelpunt/wens:
 Vraag is of De Groene Zwaan op dit moment wel aantrekkelijk genoeg is voor alle
jongeren uit de gemeente. De wens van jongeren is om het jongerenwerk de
komende jaren (weer) meer gezicht te geven in De Groene Zwaan.
 Om activiteiten voor jongeren in De Groene Zwaan te stimuleren, is het beheer
inmiddels goed geregeld, de grote zaal dient nog beter geïsoleerd te worden.
 De wens van de jongeren om zelf zaken voor elkaar te krijgen in een
jongereninitiatiefgroep binnen De Zwaan. Daar is extra begeleiding bij nodig. Om
daaraan tegemoet te komen, is het goed te onderzoeken of de jongerenwerker een
dag(deel) per week vanuit De Groene Zwaan kan werken.
De dorpskernen West- en Oost-Grafdijk en Markenbinnen.
• In de kern Markenbinnen worden met enige regelmaat jeugdactiviteiten
georganiseerd door ouders in ’t Trefpunt.
Knelpunt/wens:
Met name in de jeugdleeftijd kan je via activiteiten de jeugd in de dorpskernen binden aan
de gemeenschap. De wens is om ook in de kern Oost/West-Graftdijk af en toe iets te
organiseren voor kinderen en tieners.
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De wens voor de Graftdijken en Markenbinnen is dat de vrijwilligers aldaar op afroep
ondersteuning krijgen van de jongerenwerker.
Zomeractiviteiten
Al zo’n 8 jaar worden er in de laatste week van de zomervakantie Zomerspelen
georganiseerd voor de jeugd van 6 tot 16 jaar uit de gemeente. Van een kleine activiteit is
het uitgegroeid tot een week lang vol met activiteiten, zoals timmerdorp, kanomiddag,
muziekworkshops etc. In 2007 namen ruim 800 kinderen en jongeren deel aan de
Zomerspelen. De organisatie bestaat uit een zelfstandig stichtingsbestuur bijgestaan door
diverse vrijwilligers vanuit onder meer De Groene Zwaan, popschool en bibliotheek. De
jongerenwerker heeft een duidelijke begeleidingstaak bij de organisatie van de
Zomerspelen.
Wens/knelpunt:
 De deelname aan de Zomerspelen is de laatste jaren dusdanig gegroeid dat de
huidige subsidie niet meer toereikend is. Daardoor en door een tekort aan
vrijwilligers moest in 2008 het timmerdorp helaas vervallen, terwijl daar juist veel
vraag naar is. Dankzij een subsidieverhoging is het timmerdorp in 2009 weer
georganiseerd.

6.4. Cultuurbeleid
Graft-De Rijp is vol cultuur en historie. Zo presenteert de gemeente zich in de Cultuurnota
(2004). De gemeente wil daarin het cultureel bewustzijn van haar inwoners, en dus ook de
jeugd versterken. Wat betreft de jeugd heeft de gemeente de afgelopen jaren een aantal
zaken ontwikkeld. Zo nemen drie van de vier scholen deel aan het project cultuureducatie,
een bovenschools cultuurprogramma in samenwerking met het steunpunt kunstzinnige
vorming, het museum en de bibliotheek. Het is een cultuurprogramma dat een groot aantal
basisschoolkinderen bereikt. Daarnaast bieden de bibliotheek en het museum ook een
eigen programma met educatieve activiteiten voor de jeugd.
Tijdens de Zomerspelen is de cultuurparticipatie de afgelopen jaren een rode raad door de
activiteiten in samenwerking met popschool, bibliotheek en De Groene Zwaan.
En De Groene Zwaan organiseert diverse culturele activiteiten waaronder een literair café,
muziekavonden, filmhuis en cabaret, die ook bezocht kunnen worden door jongeren vanaf
16 jaar.
Wens/Knelpunt:
 Uit de evaluatie van 2006 blijkt dat de deelname van de jeugd 12-16 jaar aan
culturele activiteiten een probleem blijft. De gemeente heeft een onderzoek over het
cultuuraanbod in Graft-De Rijp uitgevoerd. Hierin zijn vragen gesteld als: wat vinden
de inwoners van Graft-De Rijp van het gemeentelijk cultuurbeleid? Welke
activiteiten worden bezocht? Wat kan beter op cultureel gebied? De wensen van
de jongeren en ouders worden ook in het jeugdbeleid meegenomen.
 De jongeren zouden graag meer specifieke jongerenactiviteiten zien tijdens
culturele evenementen als het Midwinterfeest en de Museumnacht.
 Er is gevraagd om een graffiti-gedoogplaats: een (tijdelijke) houten wand waar het
jongeren is toegestaan om met graffiti te bespuiten.
 De cultuureducatie voor kinderen wordt erg gewaardeerd. Het is belangrijk dat
projecten als “Vergeten Plekken” vaker worden uitgevoerd, zodat kinderen meer
betrokken zijn bij de eigen streekgeschiedenis.
 Behalve cultuureducatie is er bij enkele ouders ook behoefte aan meer
natuureducatie, waarbij dan weer een relatie gelegd kan worden met de eigen
streekgeschiedenis, zoals natuur in de Eilandspolder, excursies naar de boerderij of
het onderhouden van schooltuinen.
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6.5. Jeugdparticipatie
Participatie van de jeugd bij beleid en activiteiten vinden we als gemeente belangrijk.
Daarom willen we de kinder- en jongerenparticipatie het komend jaar meer projectmatig
opzetten. We verwachten hierbij dat de jongerenwerker samen met kinderen, jongeren
én/of ouders de komende jaren nieuwe initiatieven hiervoor ontwikkelt.
Ook heeft de gemeente in 2009 samen het Instituut voor Publiek en Politiek de
kindergemeenteraad georganiseerd. En er zijn ideeën bij de jongerenwerker om een
activiteit te organiseren voor de jongeren in de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2010.
Jeugdinformatie:
In de bibliotheek zijn drie folderrekken geplaatst met informatie voor jongeren. De
jongerenwerker houdt deze folderrekken bij. Zij constateert dat regelmatig gebruik gemaakt
wordt van deze informatie. Daarnaast organiseert de jongerenwerker jaarlijks een
voorlichtingsactiviteit rond alcohol en/of drugs.

6.6. Fysieke ruimte voor de jeugd
a. speel- en ontmoetingsplekken in de verschillende kernen
In de vorige Jeugdnota (2002) zijn verschillende wensen en knelpunten mbt de
buitenruimte genoemd. Enkele wensen zijn sindsdien gerealiseerd, zoals een officiële
hangplek (JOP) en een skatebaan. Veel wensen zijn er ook op dit moment. Niet alleen ten
aanzien van de speelplekken, maar ook ten aanzien van de verkeersveiligheid. We
noemen hier de belangrijkste wensen die voortgekomen zijn uit de gesprekken met ouders,
jongeren en klankbordgroep jeugdbeleid:
Kern De Rijp:
- In het dorp (nieuwbouw) wordt te hard gereden door auto’s ondanks de 30 kmzone
- Voor kinderen vanaf 7 jaar zijn er weinig uitdagende speeltoestellen
- Bij de skatebaan en de speelplek in park De Pauw is te weinig toezicht, geen
licht en is het vaak te nat. De wens is om in De Pauw te komen tot een betere
speelvoorziening vergelijkbaar met de speeltuin in Middenbeemster.
- Veiliger onderhoud aan plekken en toestellen, bijv rubber tegels
- Veel last van hondenpoep bij de speelplekken
- Onveilige situatie speelplekken door de nabijheid van water.
- Het JOP bij de velden van SV De Rijp is het afgelopen jaar weinig gebruikt door
jongeren.
Kern Graft-Noordeinde:
- snelheid verkeer
- speelplek is erg windgevoelig en niet spannend voor kinderen.
kern Oost/West-Graftdijk:
- er wordt vaak erg hard gereden op de dijk
- veel is geconcentreerd in De Rijp
- goede busverbinding met Alkmaar en Krommenie
- een grote wens van bewoners is een trapveldje met enkele speeltoestellen in
Oost-Grafdijk
kern Markenbinnen:
- afrit grote weg N246 is gevaarlijk
- buurtcentrum ’t Trefpunt organiseert regelmatig activiteiten voor de jeugd
- speelplek is fijn, knelpunt is dat de speelattributen duur zijn voor de
speeltuinvereniging.
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b. Starterswoningen
In het Masterplan woningbouw Graft-De Rijp 2009-2022 is aangegeven dat de gemeente
wil gaan bouwen voor verschillende doelgroepen, zoals sociale woningbouw, bouw voor
specifieke doelgroepen en bouw voor de meerdraagkrachtigen. In met name de kern De
Rijp is de meeste woningbouw gepland. In de Woonvisie staat ook de doelgroep jongeren
genoemd als aandachtsgroep.
In het Masterplan staat aangegeven dat Graft-De Rijp in beginsel een aantrekkelijke
woongemeente is. Voor alle leeftijdsgroepen (tussen 20 en 90) geldt dat ze graag in de
eigen gemeente willen wonen. Het woningaanbod dient hierin te voorzien: woningen voor
jonge starters, voor gezinnen en voor ouderen.
In het kader van het jeugdbeleid en om het dorp vitaal te houden is het van belang om
voldoende aandacht te hebben voor woningen voor jonge starters. Met het Masterplan
Woningbouw Graft-De Rijp 2009-2022 lijkt deze aandacht ook gewaarborgd.

6.7. Werkzaamheden jongerenwerker
Voor de begeleiding van projecten en de jeugdvereniging is een jongerenwerker voor 16
uur per week werkzaam - in dienst van Kern-8 - met als takenpakket:
- flexibele begeleiding van jongerenverenigingen,
- begeleiding Zomerspelen
- ambulant jongerenwerk
- netwerken en informatie & voorlichting.
Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor een aantal losse activiteiten, bijv. skatedag of
een panna knock-out toernooi.
Wensen naar de jongerenwerker:
• extra aandacht voor de leeftijdsgroep 10 – 16 jaar. Incidentele activiteiten kunnen
eventueel in De Groene Zwaan worden georganiseerd, maar bijvoorbeeld een
huiskamerproject voor tieners en jongeren – waar bij een deel van de jeugd wel
behoefte aan is – kan daar niet gehouden worden.
• ondersteuning geven bij het organiseren van jeugdactiviteiten in de kleine kernen.
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Spoor 2: Preventief jeugdbeleid
Het tweede spoor van het jeugdbeleid is het preventieve jeugdbeleid, daar waar het gaat
om de zorg voor de jeugd. Hierbij hebben we het over de invulling van de gemeentelijke
taken in het jeugdbeleid zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (zie
pagina 5), namelijk informatie en advies, signaleren, toeleiding naar het juiste hulpaanbod,
pedagogische hulp en coördinatie van de zorg. Daarnaast beschrijven we hierin ook de
zorg voor de jeugd voor wat betreft de leerplicht en de overlast op straat.

6.8. Jeugdgezondheidszorg
Een belangrijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling van elk kind is, dat het gezond
opgroeit. Steekwoorden bij gezond opgroeien zijn: lichamelijk gezond, geestelijk gezond,
gezonde leefstijl, continuïteit in voeding en verzorging. Ouders zijn eerstverantwoordelijk
waar het gaat om het gezond opgroeien van jonge kinderen. Naarmate kinderen ouder
worden, gaan zij zelf steeds meer verantwoordelijkheid dragen voor hun gezondheid. Het
beleid rond het thema gezond opgroeien moet dan ook gericht zijn op kinderen en hun
ouders / opvoeders.
Jeugdgezondheidszorg uniform deel (JGZ / 0-19 jaar)
De Jeugdgezondheidszorg is er voor 0 tot 19 jarigen en de JGZ-taken bestaan uit:
- het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de
gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en
- -bedreigende factoren;
- het ramen van de behoeften aan zorg;
- de vroegtijdige opsporing en preventie van een aantal specifieke stoornissen
en het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het
Rijksvaccinatieprogramma;
- het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
- het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van
gezondheidsbedreigingen.
- opvoedingsondersteuning, bijv. cursussen als Beter omgaan met pubers en
Opvoeden en zo.
- het maatwerkdeel is bedoeld om individuele interventies te financieren, als
de behoefte daaraan wordt gesignaleerd.
Speerpunten lokaal volksgezondheidsbeleid
In de nota Lokaal volksgezondheidsbeleid zijn speerpunten benoemd die geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op preventieve activiteiten voor kinderen en jongeren.
De gemeente Graft-De Rijp heeft in haar nota Lokaal gezondheidsbeleid 2006-2011 – in
navolging van de andere gemeenten in Noord-Kennemerland – drie speerpunten
geformuleerd, namelijk:
- alcoholmatiging van de jeugd. In het programmaplan Alcoholmatiging Jeugd
Noord-Kennemerland (GGD, april 2009) zijn diverse activiteiten opgenomen,
zoals het onderdeel educatie-preventie (o.a. cursus basisschool “Alcohol, een
ander verhaal”, schoolbeleid m.b.t. alcohol; instructie verantwoord alcohol
schenken aan sportverenigingen, frisfeesten); het onderdeel regelgeving en
handhaving (nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop,
discussie toelatings- en sluitingsbeleid horeca; discussie (para-)commerciële
horeca over maatregelen tegen drankmisbruik jongeren en convenant met de
(para)commerciële horeca etc.
- voorkomen overgewicht
- psychische gezondheid, o.a. depressiepreventie op school “grip op je dip” en
de cursus Plezier op school.
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Knelpunt:
Het consultatiebureau constateerde onlangs een spraak- en taalachterstand bij 35 van de
150 gescreende kinderen. De achterstand heeft tot gevolg dat deze kinderen met een
geringe woordenschat het basisonderwijs in komen. Het consultatiebureau heeft de wens
dat de gemeente voor deze kinderen een voor- en vroegschools educatieprogramma inzet
(VVE).

6.9 Ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin
In het Bestuursakkoord tussen het Rijk en de gemeenten is afgesproken dat er aan het
einde van de kabinetsperiode in 2011 overal in Nederland onder regie van gemeenten
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn. Het CJG moet dé plek worden waar jongeren en
ouders terecht kunnen met alle vragen en behoeften op het gebied van opgroeien.
Het Rijk schrijft voor uit welke elementen het CJG minimaal moet bestaan:
 De 5 functies informatie en advies, signalering, toeleiding naar het hulpaanbod, licht
pedagogische hulp, coördinatie van zorg op lokaal niveau.
 De Jeugdgezondheidszorg ((Evean en GGD)
 De schakelfunctie met Bureau Jeugdzorg (voorpostfunctie en verankering van de
samenwerking in de back-office) en de Zorgadviesteams in het onderwijs.
 Gebruik van het Elektronisch Kind Dossier en de Verwijsindex.
 Een inloopfunctie, een fysieke plek en een telefoonnummer waar ouders en
kinderen terecht kunnen voor advies, informatie, instructie en cursussen op het
gebied van opgroei- en opvoedondersteuning.

Wat wil de gemeente hieraan gaan doen?
Elke gemeente moet uiterlijk in 2011 een Centrum Jeugd en Gezin hebben. In oktober
2009 is samen met de gemeente Schermer en de verschillende instellingen een
intentieverklaring opgesteld om het Centrum voor Jeugd en Gezin vorm te geven. Met het
CJG wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen de
instellingen die zich richten op ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Ouders,
kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen bij het centrum terecht met hun
vragen.
Onder regie van de gemeenten werken de kernpartners GGD Hollands Noorden, Bureau
Jeugdzorg, de Wering, Kern8/ jongerenwerk, en een verloskundigenpraktijk hierin samen.
GGD Hollands Noorden is gevraagd de projectleiding van de ontwikkeling CJG op zich te
nemen. Het uitgangspunt daarbij is dat ´wat er al is en goed gaat met elkaar te verbinden
en om daar waar het niet goed gaat bruggen te slaan. Hiermee zijn de contouren uitgezet
en zal in 2010 en 2011 het Centrum voor Jeugd en gezin in de gemeente verder
vormgegeven worden. De aandachtspunten hierbij zijn:
Wensen/knelpunten:
• Het Algemeen Maatschappelijk werk (De Wering) constateert dat de bevolking in
Graft-De Rijp problematiek lang bij zich houdt. Ouders schamen zich om ermee te
koop te lopen. Het AMW krijgt via bijvoorbeeld relatieproblemen van de ouders ook
een beeld van de problematiek van kinderen en jongeren. Zij merken dat sommige
mensen het lastig vinden om naar het spreekuur in De Rijp te gaan. Dan wordt er in
een ander kantoor van De Wering afgesproken.
• Gedacht wordt aan een CJG als verbreed consultatiebureau voor de vragen van
alle ouders met kinderen (ook in de basis- en voorgezet onderwijsleeftijd) waaraan
ook andere instellingen gekoppeld zijn waardoor de toegang tot hulpverlening
laagdrempelig is.
• Jongeren zien zichzelf niet zo gemakkelijk naar een CJG gaan. Ze zoeken
gemakkelijker op internet. De jongerenwerker kan hierbij een rol spelen als
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contactpersoon voor de jongeren en waar nodig goede doorverwijzing naar de
hulpverlening.

6.10. gemeentelijk overleg jeugd
In 2008 was er zeswekelijks Overleg Jeugd met politie, jongerenwerk en gemeente. Eind
2008 heeft de gemeente het initiatief genomen om een breed scala aan jeugd-instellingen
uit te nodigen om de zorg voor de jeugd in de gemeente verder te verkennen. In deze
netwerkbijeenkomst werd onder andere geconstateerd dat er onvoldoende zicht is op de
individuele problematiek van een aantal probleemjongeren in de gemeente. De instellingen
constateerden dat de problemen eerst nader onderzocht moeten worden en dat
bovenstaand beeld (nog) niet met cijfers is te checken.
Conclusie/Wens:
Het is belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen de hulpverleningsinstanties; op deze manier
kan er een goed beeld van de algemene problematiek ontstaan, ook bij de gemeente.
Daarom was er gestart met een gemeentelijk Overleg Jeugd Graft-De Rijp en Schermer.
De belangrijkste partijen waren politie, maatschappelijk werk, jongerenwerk, leerplicht,
GGD, Evean Jeugdgezondheidszorg en Bureau Jeugdzorg. Na de eerste bijeenkomsten
bleek het effectiever om aan te sluiten bij de projectgroep en werkgroepen die zijn gevormd
voor de ontwikkeling van een CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) van de gemeenten
Graft-De Rijp en Schermer.

6.11 Alcohol- en druggebruik
In het weekend is er meerdere malen veel alcoholgebruik geconstateerd rond het
uitgaanscircuit in Graft-De Rijp en er is sprake van drugsgebruik. Bar/discotheek De Oude
Herberg wordt regelmatig, behalve door jongeren uit Graft-De Rijp, ook bezocht door
jongeren uit de omgeving. Een belangrijke reden voor jongeren uit omliggende gemeenten
om uit te gaan in De Rijp is volgens de jongeren het “dorpse karakter” van de horeca én de
leeftijd vanaf 15 jaar waarop men naar binnen mag. Deurbeleid van horeca-ondernemingen
is in eerste instantie een privaatrechtelijke zaak: de horeca-exploitant bepaalt vanaf welke
leeftijd bezoekers welkom zijn. Uiteraard dient de horeca-exploitant zich daarbij te houden
aan de wet en mag er geen drank worden geschonken aan 16-minners en geen sterke
drank aan 18-minners. In de overleggen tussen de gemeente en de politie komt dit aan de
orde en ook zijn er hierover contacten met omwonenden.
Knelpunt/Wens:
Er zijn veel zorgen over het alcohol- en druggebruik met name in het weekend rond de
uitgaansgelegenheden, maar ook bij enkele hangplekken. Meer voorlichting aan ouders én
jongeren is gewenst.

6.12 Leerplicht.
De gemeente heeft de leerplicht uitbesteed. De leerplichtambtenaren van de gemeente
Alkmaar oefenen namens de gemeente Graft-De Rijp toezicht uit op de naleving van de
Leerplichtwet. Daarbij gaat het om de leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren in de
gemeente.
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat
een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden is een
kind leerplichtig. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht
eindigt pas als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 is geworden. Een
startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2, 3, of 4- diploma. Alle jongeren tot 23
jaar hebben een kwalificatieplicht.
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Als er problemen zijn met een kind, bijvoorbeeld als het niet meer naar school wil of
spijbelt, probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te vinden, samen met de leerling,
de school en de ouders. Ook kan de leerplichtambtenaar doorverwijzen naar mensen of
instanties die hulp kunnen verlenen en/of een Haltafdoening voorstellen of een procesverbaal opmaken.
Jongeren tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten worden
door hun school bij de RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)-functie gemeld en
geregistreerd. De RMC-begeleiders nemen daarna contact op met deze jongeren en
vragen naar hun eventuele vervolgopleiding of werkplek. Als blijkt dat hij of zij het onderwijs
zonder een startkwalificatie of baan verlaat, biedt het RMC ondersteuning aan bij het
vinden van een passende onderwijsplek of werk-leerplek.
Zo is het mogelijk al in een vroegtijdig stadium problemen te signaleren. In het verlengde
hiervan wordt zonodig een huisbezoek afgelegd door de leerplichtambtenaar. Hiervan kan
een preventieve werking uitgaan. Ook kan er geïnvesteerd worden in het bevorderen van
de samenwerking tussen het basisonderwijs en instellingen die aan preventieactiviteiten
doen. Dit leidt ertoe dat onderwerpen die met elkaar te maken hebben beter op elkaar
worden afgestemd.
Vanuit de gemeente Graft-De Rijp komen zo’n 20 meldingen per jaar bij RMC/Bureau
Leerplicht. Veel jongeren volgen voortgezet onderwijs in de regio Waterland. Daarom zijn
er, behalve uit Noord-Kennemerland, ook meldingen uit die regio.

6.13 Overlast op straat
In het weekend wordt regelmatig overlast geconstateerd rond de uitgaansgelegenheden in
De Rijp. Hierbij gaat het met name om luidruchtige bezoekers van de horeca en om
vandalisme in de vorm van vernielingen aan auto’s, ruiten, straatmeubilair en
verkeersborden. Omwonenden van de horecagelegenheden klagen regelmatig over
geluidsoverlast, soms tot 04.00 uur ‘s nachts.
De officiële hangplek is gesitueerd bij de sportvelden in De Rijp. Momenteel wordt er nog
weinig gebruik gemaakt van deze hangplek. Meer overlast van rondhangende jeugd was er
in 2008 bij basisschool De Tweemaster. Regelmatig harde muziek, achterlaten van
zwerfvuil en druggebruik waren de belangrijkste klachten. Daarnaast was er in de zomer
van 2008 wel eens overlast van jongeren bij de camping in Oost-Graftdijk.
Ook de aandacht van de jongerenwerker naar de verschillende hangjongeren in de
gemeente wisselt per jaargetijde. De jongeren verplaatsten zich bijvoorbeeld van de JOP
bij SV De Rijp naar De Tweemaster. Ook hier lijkt de overlast minder te zijn geworden. De
St Jozefschool heeft incidenteel te maken met overlast van hangjongeren. In Graft
constateerde de jongerenwerker in 2008 af en toe overlast bij de Grafterbaan.
Aanpak:
De gemeente heeft het afgelopen jaar regelmatig overleg gehad met de politie en jeugd- en
jongerenwerker om een gezamenlijke aanpak af te spreken. De gemeente Schermer is
inmiddels ook aangehaakt bij het zeswekelijks overleg.
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7. Speerpunten jeugdbeleid gemeente Graft-De Rijp 2010 –2013
In deze nota Jeugdbeleid in Graft-De Rijp 2010 –2013 hebben we als ambitie verwoord van
ons jeugdbeleid het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen en
jongeren in Graft-De Rijp waarin zij kunnen groeien tot volwassenen die zelfstandig kunnen
functioneren in de samenleving.
Vanuit de eerder beschreven knelpunten en wensen geven we in dit hoofdstuk een
overzicht van de ambities en de daaruit voortvloeiende speerpunten die de gemeente de
komende jaren heeft op het terrein van jeugd. Daarnaast is per speerpunt aangegeven
welke activiteiten voor de periode 2010 –2013 zijn gepland, voor zover nu al bekend is. Dit
geldt eveneens voor de bijbehorende middelen
Hierbij een overzicht van de twee ambities en verschillende speerpunten in willekeurige volgorde.

Ambitie
Ambitie 1:
Het bieden van een veilige en
stimulerende omgeving voor
kinderen en jongeren.

Ambitie 2:
Een goede start voor de jeugd

Speerpunt
1. Goede speelplekken voor kinderen en jongeren
2. Kinderen, jongeren en ouders doen mee met het
beleid
3. Goede voorschoolse voorzieningen peuterspeelzaal
en kinderopvang
4. Ondersteuning jeugd – en jongerenwerk in de
verschillende kernen.
5. Geschikte jongerenruimte in De Rijp
6. Multi Functionele accommodatie
7. Een Centrum Jeugd en Gezin in Graft-De Rijp
8. Gezonde kinderen, een gezonde jeugd

Ambitie 1: het bieden van een stimulerende omgeving voor kinderen en jongeren

Speerpunt 1
Goede speelplekken voor
kinderen en jongeren.

toelichting
Er liggen een aantal wensen voor verbetering van de speelen ontmoetingsruimten die nader onderzocht moeten
worden. We willen in 2010 een speelruimteplan opstellen
voor verbetering van de huidige speel- en
ontmoetingsplekken voor de diverse kernen, inclusief een
onderzoek naar de mogelijkheid van een grote speeltuin in
de kern De Rijp. (zie ook bijlage 1).

Resultaat 2010

Ontwikkeling Speelruimteplan:
In 2010 wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de staat
van de huidige speel- en ontmoetingsplekken per dorpskern.

Activiteiten 2011-2013

Jaarlijks uitvoering verbeterplan speel- en
ontmoetingsplekken
Dorpsraden, Jeugdverenigingen
Basisscholen
Jongerenwerker (ter ondersteuning participatie jeugd en
jongeren)

Betrokken partijen

Financiën 2010

Benodigd
Beschikbaar

€ 20.000,-€ 26.500,--

Raming financiën 2011-2013

Benodigd
Beschikbaar

€ 20.000,-- per jaar
€ 22.500 in 2011, € 27.500 in 2012 en € 32.500 in 2013
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Speerpunt 2
Kinderen, jongeren en
ouders doen mee met het
beleid

Resultaat 2010

Activiteiten 2011-2013

Betrokken partijen

toelichting
We willen projectmatig nieuwe participatievormen uitvoeren
om kinderen, jongeren en ouders structureel te betrekken bij
het beleid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
- de Jongeren betrekken bij cultuurbeleid
- jongeren betrekken via nieuwe media als Hyves,
Twitter.
- ouders te betrekken bij alcoholvoorlichting en de
inrichting van het CJG;
Project “kindergemeenteraad”. Bij dit project maken
kinderen van de basisscholen kennis met het functioneren
van formele, democratische besluitvorming en met het
functioneren van de gemeente.
Kinderen betrekken bij het speelruimteplan.
Betrekken jongeren en ouderen bij website CJG-Graft-de
Rijp;
Hyves-site of mailinglist jongeren Graft-De Rijp
Basisscholen
Jeugdverenigingen
dorpsraden
jongerenwerker

Financiën 2010

benodigd
beschikbaar

€ 5.000,-- kindergemeenteraad
€ 500,-- participatie bij speelruimteplan
€ 5.000,-- kindergemeenteraad, € 500,-- als deel kosten
jongerenwerker

Raming financiën 2011-2013

benodigd
beschikbaar

€ 5.000,-- per jaar
€ 500,-- als deel kosten jongerenwerker

Speerpunt 3

toelichting
We willen een verdere professionalisering van de
peuterspeelzalen in de gemeente.

Goede voorschoolse
voorzieningen
Peuterspeelzaal en
Kinderopvang

In 2010 gaat de wet OKE in, een harmonisatiewet voor de
voorzieningen 0-4 jaar gericht op kwalitatief goede opvang
in peuterspeelzalen en kinderopvang om de
ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Samen met
de voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en
kinderopvang) willen we dit beleidskader voor de
voorschoolse voorzieningen 0-4 jarigen verder uitwerken.
Om de taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen
vroegtijdig te signaleren willen we een zorgoverleg starten
tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en
jeugdgezondheidszorg (ook in het kader van het Centrum
Jeugd en Gezin).
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Resultaat 2010

Activiteiten 2011-2013
Betrokken partijen

Professionalisering peuterspeelzaalwerk
Overleg voorschoolse voorzieningen in kader van wet OKE.
Starten zorgoverleg voorschoolse voorzieningen
Stichting Peuterspeelzaalwerk Speelhuys en Jonas in de
Walvis
Kinderopvang Kids IV
GGD Hollands Noorden (consultatiebureau 0-4 jarigen)

Financiën 2010

benodigd
beschikbaar

€ 35.340,-- (€ 25.340,-- subsidie en € 10.000,-- VVE,
voorschoolse educatie)
€ 35.340,- (€ 5.000,-- extra voor VVE peuterspeelzalen)

Raming financiën 2011-2013

benodigd
beschikbaar

Speerpunt 4
Ondersteuning jeugd- en
jongerenwerk in de
verschillende kernen

€ 40.340,-- per jaar (€ 5.000,-- extra voor VVE
peuterspeelzalen)
€ 35.340,-- per jaar

Toelichting
De werkzaamheden van de jongerenwerker zullen zich de
komende jaren vooral moeten richten op:
 verbreding van de jeugd- en jongerenactiviteiten in
overleg met Follow up en De Groene Zwaan, met
extra aandacht voor de doelgroep 13 – 17 jaar.
 ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven voor
jeugdactiviteiten in de kernen Markenbinnen (’t
Trefpunt) en Oost/West-Graftdijk .
 regelmatig bezoeken van hanggroepen (in overleg
met gemeente en politie),
 (mede) vormgeven van informatie- en
voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren en hun
ouders.
 mede vormgeven van cultuur-, jeugd- en
jongerenparticipatie.
 ondersteuning Zomerspelen
We willen een duidelijke werkplek voor de jongerenwerker
creëren om de bereikbaarheid van de werker en de
ondersteuning van vrijwilligers én besturen te verbeteren.

Resultaat 2010

Duidelijke werkplek jongerenwerker

Activiteiten 2011-2013
Betrokken partijen

Jaarlijks werkplan jongerenwerker
Nader te bepalen

Financiën 2010

benodigd
beschikbaar

p.m.
€ 0,--

Raming financiën 2011-2013

benodigd
beschikbaar

p.m.
€ 0,--
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Speerpunt 5
Speerpunt 2
Goede jongerenruimte in de
kern De Rijp

Resultaat 2010
Activiteiten 2011-2013
Betrokken partijen

Toelichting
Toelichting
De Groene Zwaan is geen officieel jongerencentrum meer.
Ondanks de huidige knelpunten zullen er ook de komende
jaren zullen er Follow Up en Groene Zwaan wel jeugd- en
jongerenactiviteiten worden georganiseerd in De Groene
Zwaan.
Ook willen het komend jaar onderzoeken of er een andere
locatie voor het jeugd –en jongerenwerk binnen de Kern De
Rijp mogelijk is, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden
aan een huiskamerlocatie binnen het MFA.
Evaluatie met jongerenverenigingen en jongerenwerk over
geschiktheid Groene Zwaan.
Mogelijke huiskamer binnen MFA
MFA-participanten

Financiën 2010

benodigd
beschikbaar

p.m.
p.m.

Raming financiën 2011-2013

Benodigd
beschikbaar

p.m.
p.m.

Speerpunt 6
Een multifunctionele
accommodatie in De Rijp

Toelichting
In 2010 zal in samenspraak met de twee basisscholen en
andere belanghebbende partijen het voorbereidend traject
Multifunctionele Accommodatie geconcentreerd worden.

Resultaat 2010
Activiteiten 2011-2013

Plan van aanpak MFA gereed
ontwikkeling MFA

Betrokken partijen

Stichting Flore, ISOB, bibliotheek, peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang, kinderopvang, muziekschool (voor
het deel Algemene muzikale vorming)

Financiën 2010

benodigd
beschikbaar

€ 8.000,--.
€ 8.287,--.

Raming financiën 2011-2013

benodigd
beschikbaar

p.m.
p.m.

Ambitie 2: Een goede start voor de jeugd
Speerpunt 7

toelichting

Een Centrum voor Jeugd en
Gezin in Graft-De Rijp.

Doel van het Centrum voor Jeugd en gezin is het
optimaliseren van de zorg en ondersteuning voor ouders en
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kinderen met opvoeden en opgroeivragen.
Onder regie van de gemeente Schermer en de gemeente
Graft-De Rijp wordt een Centrum voor Jeugd en Gezin
ontwikkeld.
Een projectgroep is vanaf september 2009 bezig met de
voorbereiding hiervan.
Aandachtspunten:
- Afstemming en draagvlak bij onderwijs, huisartsen,
kinderopvang en peuterspeelzalen
- Informatie jongeren via de jongerenwerker.
- Interactieve website voor ouders en jongeren
- Overleg
vroegsignalering
voorschoolse
voorzieningen (zie ook speerpunt 4)
- Laagdrempelige opvoedondersteuning voor ouders
- Afspraken zorgcoördinatie
Resultaat 2010
Activiteiten 2011-2013

Betrokken partijen

Plan van Aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin gereed.
Uiterlijk oktober 2011 moet het Centrum voor Jeugd fysiek
en inhoudelijk actief zijn.
In 2012-2013 verder ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin.
2013 evaluatie werkzaamheden CJG.
GGD Hollands Noorden (projectleider)
Bureau Jeugdzorg
Kern8/jongerenwerk
Bureau Jeugdzorg
Kinderopvang en peuterspeelzalen
basisscholen

Financiën 2010

benodigd
beschikbaar

€ 34.896,-€ 34.896,--

Raming financiën 2011-2013

benodigd
beschikbaar

€ 44.180,-- per jaar
€ 44.180,-- per jaar

Speerpunt 8
Gezonde kinderen, een
gezonde jeugd

toelichting
De gemeente neemt deel aan het project “naar een nuchter
Noord-Kennemerland”. Hierbij zullen we extra accent geven
aan alcoholpreventie en voorlichting.
Daarnaast zijn de speerpunten voor de jeugd uit het huidige
nota volksgezondheid gericht op het voorkomen van
overgewicht en depressie.
In 2011 wordt de nota
Volksgezondheidszorg geactualiseerd.

Resultaat 2010

We willen in 2010 in samenwerking de sportverenigingen
extra aandacht besteden aan de preventie van alcohol en
drugs.
Ook willen we duidelijke afspraken maken met de horeca
om de overlast en overmatig gebruik te beperken. Hierbij
denken wij aan een duidelijk deurbeleid waarbij jongeren
beneden 16 jaar niet meer binnengelaten worden en op
termijn vervroegen van de tijden dat de jongeren de horeca
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Activiteiten 2011-2013
Betrokken partijen

in mogen.
Actualisering nota Volksgezondheidszorg (2011)
GGD Hollands Noorden
Basisscholen
Sportverenigingen
Jeugd- en jongerenwerk
Horeca
politie

Financiën 2010

benodigd
beschikbaar

€ 4.000,-€ 4.000,-- (waarvan € 2.000,-- alcohol, € 1.000,- depressie
en € 1.000,-- overgewicht)

Raming financiën 2011-2013

benodigd
beschikbaar

€ 4.000,-- per jaar
€ 4.000,-- per jaar
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Bijlage 1: Aanknopingspunten voor een speelruimteplan Graft-De Rijp
1. Inleiding:
Een van de aanbevelingen is dat er het komend jaar gewerkt wordt aan een
speelruimteplan voor de gemeente Graft-De Rijp.
In de gemeente zijn 32 speelplekken geteld. Voor onderstaande analyse zijn echter niet
alle plekken bezocht. Het is slechts een eerste voorzet voor verdere inventarisatie van de
belangrijkste wensen en knelpunten op dit terrein, zonder te streven naar volledigheid.
We stellen voor dat de gemeente het komend jaar samen met de kinderen, jongeren én
buurtbewoners het speelruimteplan verder uitwerkt.
2. Mogelijke beleidsuitgangspunten voor het speelruimteplan:
1. De gemeente onderkent het belang van speelruimte en wil zowel het informele als
het formele spelen voor 0 tot en met 18-jarigen stimuleren.
2. De gemeente wil voldoende ontwikkelingsmogelijkheden aan de kinderen, jeugd en
jongeren bieden door voldoende variatie in de inrichting van de speel-, sport- en
ontmoetingsplekken te realiseren.
3. De gemeente wil, om nu en in de toekomst de spreiding, kwantiteit en kwaliteit te
waarborgen, landelijk getoetste normen voor formele speelruimte hanteren.
4. De gemeente wil een duurzaam netwerk aan speelplekken bieden voor 6 tot 18jarigen en dit aanvullen met plekken voor kinderen in de eigen buurt
5. De gemeente wil bij (her-) ontwikkeling van nieuwe (brede) scholen de
schoolpleinen openbaar maken.
6. De speeltuinen van de speeltuinverenigingen zijn door hun speciale inrichting en
activiteiten een aanvulling op de openbare speelruimte.
3. Normen speelruimte per leeftijdscategorie

In het speelruimteplan wordt de volgende indeling in leeftijdscategorieën
gehanteerd.
afstand tot
woning

niveau

minuten
lopen

kinderen =
van 0 tot en
met 5 jaar

100 meter

straat

2 minuten

jeugd = van
6 tot en met
11 jaar

300 tot 400
meter

jongeren =
> 1.000
van 12 tot en meter
met 18 jaar

voorbeelden
voorzieningen

zandbak
huisje
wip(veer)
glijbaantje
schommel
blok,
5 minuten trapveld
buurt wijk
klimtoestel
schommel
kabelbaan
duikelrek
dorp/stad 15 minuten trapveld
skateboardbaan
basketbalveld
zitaanleidingen
schommel

stimulatie en
begeleiding
ontwikkeling
veel variatie
veel fantasie
duidelijke grenzen
grove motoriek
meting resultaten
groepsbesef
toename creativiteit
grotere
doelgerichtheid
informele
ontmoeting
zoekt bevestiging
sportieve
krachtmeting
keuzes maken

4. Speelplekken voor de oudere jeugd: overlast, spelen of ontmoetingsmogelijkheid?

Voor de jongeren kun je niet echt spreken van spelen; het verblijf van deze
leeftijdscategorie in de openbare ruimte richt zich op het sporten en ontmoeten van
leeftijdsgenoten. Het ontmoeten gebeurt veelal informeel, op spontaan ontstane plekken en
veel minder op speciale speel- en ontmoetingsplekken.
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Knelpunt voor een gemeente is vaak het rondhangen van jongeren op straat en vooral de
overlast hiervan bij de buurtbewoners. Met een goed speelruimteplan kan hiermee
rekening gehouden worden. Zo kan je voor jongeren in het speelruimteplan verschillende
categorieën plekken onderscheiden:2
What’s-Upplek
= kleine plek voor 5 tot 10 jongeren die bij elkaar komen en bijpraten;
Stay-Aroundplek = plek waar jongeren echt afspreken en zitten te praten, sporten of
andere activiteiten doen;
No-Problemplek = plek vaak buiten de bebouwde omgeving zodat hier geen overlast
voor omwonenden te verwachten is.
5. Analyse van de belangrijkste speelruimte in gemeente Graft-De Rijp
Markenbinnen
Speeltuinvereniging De Kloek beheert deze speelvoorziening. Veel voorzieningen op een klein terrein. Sommige
toestellen enigszins verouderd.
Onderhoud en beheer gebeurt door vrijwilligers van de
speeltuinvereniging. Prima initiatief. Nieuwe speeltoestellen
kunnen eventueel worden aangeschaft met subsidie van
particuliere fondsen. Echter alleen als ook de gemeente
meefinanciert.
Bijdrage van gemeente voor vervanging speeltoestellen
en een budget voor onderhoud is gewenst om de speeltuin
kwalitatief goed te kunnen houden.

2

speelruimteplan OBB- ingenieursbureau Ruimte voor Spelen
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West-Graftdijk
Speelplek voor de jeugd tot 13 jaar midden in West-Graftdijk. Een overzichtelijke speelplek op een beschutte plaats.
Een prima speelplek voor de jongste kinderen en
ontmoetingsplek voor de ouders.
Ook hier is een gemeentelijk beleid nodig hoe de
gemeente een prima initiatief zoals de speeltuinvereniging “Kindervreugd” stimuleert.

Op de rand van West-Graftdijk een schitterend trapveld
annex avontuurlijke speelvoorziening voor de oudere jeugd.
Ook onderdeel van speeltuinvereniging Kindervreugd.
Daardoor is er in de kern zowel een goede speelplek
voor de jonge als voor de oudere jeugd.
Deze speelplek kan een goed voorbeeld zijn voor andere
dorpskernen

Oost-Graftdijk
Vervallen speelplek op particulier terrein.
Wens van de ouders en kinderen uit Oost-Graftdijk:
Kan hier weer een goed speelterrein gerealiseerd worden?
Kan het terrein beter worden onderhouden?

Eventueel samen met de bewoners ook een
speeltuinvereniging opzetten in Oost-Graftdijk.
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Graft
Speelplek net buiten de bebouwde kom (Groeneweg).
Speelplek bestaat uit een trapveldje voor de oudere jeugd
en enkele speeltoestellen voor de kinderen. Vooral voor
de jonge kinderen (en ouders) is deze speelplek niet echt
aantrekkelijk.
Weinig toestellen en ver uit elkaar.
Speelplek heeft gauw hinder van windoverlast.
Advies: samen met de ouders een aantrekkelijker en
meer beschutte speelplek maken.

De Rijp
Speelplek bij St Jozefschool.
Het is verstandig in het speelruimteplan ook nadere
afspraken te maken over (mede-) gebruik van de
speelplekken bij de basisscholen.

Marten Michielshof
Prima speelplek voor de jonge kinderen.
Dichtbij de huizen midden in de wijk

Speelplek Kleine Artis.
Een aantrekkelijke plek waar ouders hun (jonge) kind
vrijelijk kunnen laten spelen.
Deze speelplek in combinatie met de kinderboerderij is
zeer geschikt voor ouders met jonge kinderen.
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Boeijerstraat
Speelplek voor de oudere jeugd.
In de woonwijk. Naast dit basketbalveld en een verharde
plek bestaat het ook nog uit een omheind trapveld.
De plek ziet er vervallen en niet aantrekkelijk uit.
Omdat deze speelplek in de wijk ligt, is het verstandiger
Om deze aantrekkelijk te maken als Stay- Around plek
voor oudere jeugd in de wijk.

De Jongerenontmoetingsplek (JOP) op parkeerterrein bij
SV De Rijp.
Ingericht als No Problem-plek voor jongeren ver weg van
de bebouwing.
Echter op een trieste, weinig aantrekkelijke plek. De Jop
zelf geeft ook een trieste aanblik (vooral ook van binnen).
Volgens jongeren wordt de JOP nauwelijks nog gebruikt.
Knelpunt: niet te doen, niet te zien bij de JOP.

Skatebaan op de Pauw.
Op een afgelegen plek. Weinig aantrekkelijk en er wordt
nauwelijks meer gebruik van gemaakt.
Ook het naastgelegen trapveldje wordt nauwelijks gebruikt.
Jammer dat de skatebaan, de JOP en het trapveldje niet
gecombineerd zijn tot een aantrekkelijke jongerenplek.

Speelhokje en bankje op de Pauw.
Het speelhokje lijkt “zomaar” neergezet te zijn.
De Pauw is alleen interessant als wandelpad en (vooral)
als uitlaatplek voor honden.
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Tenslotte:
In de bovenstaande analyse van de belangrijkste speelplekken wordt reeds een aantal
wensen en knelpunten genoemd.
In de gesprekken met ouders en jongeren werden twee extra wensen naar voren gebracht.

Wens ouders:
Is het mogelijk in de toekomst op De Pauw een
beschutte speelplek te realiseren voor jonge en
oudere kinderen?
Als voorbeeld wordt hierbij de speeltuinvereniging
in Middenbeemster genoemd.

Wens jongeren:
Is de skatebaan op De Pauw te combineren met een
Johan Cruijffcourt, trapveld, JOP of avonturenplek tot
een goede jongerenspeel- en ontmoetingsplek?
Als goed voorbeeld: trappelveld West-Graftdijk, No
Problemplek in Hoogwoud of in Alkmaar (zie foto).
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Bijlage 2:

Kinderen in Tel 2009 (vergelijking tussen gemeenten)

Kinderen in Tel geeft met cijfers aan hoe de Nederlandse gemeenten het doen op het terrein van
jeugdbeleid en kinderrechten. Aan de hand van twaalf indicatoren is een rangorde gemaakt van alle
443 gemeenten. Deze onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het Kinderen in Tel Databoek
2009. Kinderen in Tel is bedoeld om de gemeenten te helpen een goed jeugdbeleid te voeren op
basis van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
De onderstaande cijfers zijn meestal gebaseerd op CBS-cijfers.
Hoe hoger een gemeente in de rangorde van Kinderen in Tel staat, hoe beter het gaat in de
betreffende gemeente. (zie ook www.kinderenintel.nl)
Indicatoren
Speelruimte
(aantal kinderen per hectare)
Achterstandsleerlingen
(percentage kinderen met een
achterstandsscore (4-12 jaar)
Kindermishandeling
(percentage meldingen van
mishandelde kinderen (5-17 jaar)
Kinderen in uitkeringsgezinnen
(percentage kinderen dat in een
uitkeringsgezin leeft (0-17 jaar)
Kinderen in achterstandswijken (
percentage kinderen dat in een
achterstandswijk woont 0-17 jr)
Kinderen in jeugdzorg
(percentage kinderen dat een
nieuwe indicatie voor jeugdzorg
heeft gekregen 0-17 jaar)
Werkloze jongeren
(percentage werkzoekende
werkloze jongeren 16-24 jaar)
Met delict voor de rechter
(percentage jongeren in aanraking
met justitie (12-21 jaar)
Relatief verzuim
(percentage scholieren dat relatief
verzuimt (5 –17 jaar)
Tienermoeders
(percentage tienermoeders (15-19
jaar)
Zuigelingensterfte
(promillage zuigelingensterfte 0-1
jaar)
Kindersterfte
(sterfgevallen per 100.000
kinderen (1-14 jaar)

Gemeente Schermer Landelijk
(179)
gemiddelde
115
51

Gemeente GraftDe Rijp (442)
61

7,25 %

18,02%

4,63 %

0,87 %

0,73%

0,19%

1,58 %

6,10 %

1,25 %

0%

18,02 %

0%

0,87 %

1,82 %

0,44 %

0%

1,07%

0%

1,61 %

3,49%

0,90%

1,37%

1,97%

1,15%

0%

0,66%

0%

21,28%

3,69%

0%

20,63 %

14,06%

0%
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Bijlage 3:

Jeugdvoorzieningen per kern

De Rijp

Graft

0-3 jaar
kinderopvang
KIDS
peuterspeelzaal Jonas i/d Walvis
4-12 jaar
bso
De Kajuit
De Kapitein
Jeugd-en
Okx &
jongerenwerk
Co
sport

overigen

13 –18 jaar
Jeugd-en
jongerenwerk
sport

overigen

Oostgraftdijk

West-Graftdijk

Markenbinnen

Starnmeer

Bij Margriet
‘t Speelhuys
De Matroos
Speeltuinvereniging Kindervreugd

Verenigingen:
Badmintonver.
de Harpoen,
Basketbalver.
Derba,
Gymnastiekver.
de Pauw,
SV De Rijp,
LTV De Rijp
Kinderboerderij
De Kleine Artis
Muziekschool
Legato
St. Trzcinsko
St. Vrijetijdsbesteding

SV Graftdijk
IJsclub Algemeen
Belang

Verenigingen:
Kanovereniging
de Argonauten
Badmintonver.
de Harpoen,
Basketbalver.
Derba,
Gymnastiekver.
de Pauw,
SV De Rijp,
LTV De Rijp
Muziekschool
Follow
Legato
Up

SV Graftdijk
IJsclub Algemeen
Belang

St. Het Kanaal
Het Plein
Bibliotheekservice
punt
De figuurzaagclub
Graftdijker kermis

St. Het Kanaal
Het Plein
Bibliotheekservice
punt
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Speeltuinvereniging
De Kloek
Rijvereniging
Sternéo

Sport-, spel- en
ontspanningsvereniging
‘t Trefpunt

Rijvereniging
Sternéo

Sport-, spel- en
ontspanningsvereniging
‘t Trefpunt
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