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1.

Aanleiding

In de raadsvergadering van 06 november 2007 is er een motie aangenomen om binnen
de gemeente Hardinxveld-Giessendam te komen tot een integrale visie op het gebied van
jeugd(gezondheids)beleid. Als aandachtspunten zijn genoemd preventie, Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), overlast en vandalisme.
Om te komen tot een integrale visie is eerst deze notitie opgesteld, waaraan het college
en de raad richting kunnen geven. Vervolgens kunnen de vastgestelde speerpunten
uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan per speerpunt.
Jeugd(gezondheids)beleid
De gemeente is verantwoordelijk voor integraal lokaal jeugd(gezondheids)beleid, verder
genoemd jeugdbeleid. Binnen de kaders van het landelijke beleid en de wetgeving dient
de gemeente te zorgen voor een samenhangend beleid dat stimuleert, dat zoveel
mogelijk jeugdigen zo goed mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen tot volwaardige
volwassenen. De gemeente zorgt ervoor dat er lokaal samenhang in de
basisvoorzieningen1 gerealiseerd wordt en dat de verschillende functies binnen het
jeugd(gezondheids)beleid beschikbaar zijn en blijven. Belangrijke voorwaarde daarbij is
onderling vertrouwen en het respecteren van elkaars rol en positie2.
Jeugdbeleid kenmerkt zich door een breed veld en ook veel organisaties en mensen die
zich er voor inzetten. Rijk, provincies en gemeenten zijn voor verschillende delen
verantwoordelijk. Daarnaast hebben organisaties een eigen verantwoordelijkheid voor de
uitvoering.
De




gemeente heeft in het lokaal jeugdbeleid een drietal rollen3:
Als uitvoerder van wettelijke taken.
Als beleidsverantwoordelijke voor bepaalde terreinen.
Als regisseur en inspirator.

Doelstelling
De grootste opdracht van integraal jeugdbeleid is het brengen van samenhang in de
voorzieningen en ontwikkelingen die jeugdigen aangaan. De recente maatschappelijke en
wettelijke veranderingen maken een actualisering van het beleidskader jeugd vanuit een
integrale visie wenselijk.
Het jeugdbeleid is gericht op een kansrijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat
willen we bereiken door het zo veel mogelijk voorkomen en beperken van risico’s die de
ontwikkelingen van jeugdigen kunnen verstoren en door het vergroten van kansen van
jeugdigen op een goede ontwikkeling.
Dat is een dynamisch proces, omdat ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Het
is dan ook goed om geregeld een analyse van de situatie te maken en op grond daarvan
samenhangende lijnen uit te zetten.

1

Basisvoorzieningen: scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, bibliotheek, et cetera.

2

Bijlage 1: verantwoordelijkheden van de verschillende domeinen.

3

Bijlage 2: Overzicht taken en rollen van de gemeente.

Notitie JEUGD

Pagina 1

Jeugdbeleid richt zich op de driehoek kind-ouder-omgeving4. Binnen deze driehoek dient
een optimale samenhang vanuit stimulerende condities te bestaan om een goede
ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Centrale uitgangspunten hierbij zijn:
 Een integrale aanpak vanuit de lokale overheid, vraaggestuurd werken en een proactieve regie.
 Algemene voorzieningen als peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen versterken en
ondersteunen een optimale ontwikkeling van alle kinderen.
 Een preventieve aanpak, die zo vroeg mogelijk begint.
 Duurzaam beleid met continuïteit en kwaliteit als uitgangspunt.
 Ontwikkelingsgericht beleid: Niet focussen op problemen, maar stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen in reguliere voorzieningen.
Kortom: het realiseren van een sterke basis die alle jeugdigen ten goede komt door
kwalitatief goede basisvoorzieningen, een actieve regierol van de gemeente met prioriteit
voor preventie in de jonge leeftijdscategorieën en een sluitende aanpak, die uitgaat van
duurzame samenwerking.
Doelgroep
Ruim 30% van de inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is jonger dan 24
jaar5. Een goede ontwikkeling van jeugdigen is belangrijk, zij zullen in de toekomst onze
samenleving vorm gaan geven. Met het toenemend aantal ouderen (vergrijzing) is deze
ontwikkeling, nog meer dan voorheen, ook een maatschappelijk en economisch belang.
De gemeente heeft op vele terreinen met jeugdigen te maken. Op sommige terreinen is
het beleid specifiek gericht op jeugdigen, zoals bij onderwijs, peuterspeelzalen,
kinderopvang en speelruimte. Daarnaast zijn er beleidsterreinen waarbij jeugdigen één
van de doelgroepen is, zoals het beleid voor de openbare ruimte, arbeidsmarkt en
werkgelegenheid, sport en het veiligheidsbeleid. Op verschillende beleidsterreinen is het
beleid verwoord in verschillende notities.
Ambitie / Missie
De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil investeren in haar jeugdigen en heeft ambitie
om de ontwikkeling van alle jeugdigen in Hardinxveld-Giessendam te verbeteren. Het
streefbeeld dat we willen bereiken is dat Hardinxveld-Giessendam een gemeente is waar
het voor jeugdigen goed wonen, leven en opgroeien is met voorzieningen die dat
optimaal ondersteunen. Hoe we deze ambitie gaan invullen schetsen we in een
streefbeeld over 8 tot 10 jaar. Het streefbeeld waar de komende jaren naar toe gewerkt
wordt gaat in de eerste plaats uit van een goede en stevige basis voor alle kinderen en
extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben. Door een lange termijn visie
(streefbeeld) vast te stellen proberen we versnippering te voorkomen en integraliteit te
bevorderen.
Voor iedereen
Primaire doelstelling van het gemeentelijk jeugdbeleid is een optimale ontwikkeling van
alle jeugdigen, met de daarbij behorende kwalitatief goede en bereikbare algemene
voorzieningen. Niet alle aandacht mag en kan uitgaan naar jeugdigen met problemen.

4

Met de omgeving wordt de school, sportverenigingen speelruimte, etc bedoeld.

5

Per 1-1-2008 zijn er in totaal 5.655 jeugdigen van 0 tot 23 jaar, waarvan:



0 tot 4 jaar:

968



4 tot 12 jaar:

1985



12 tot 16 jaar:

1031



16 tot 23 jaar:

1671
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Met verreweg de meeste jeugdigen gaat het goed, dat willen we graag zo houden en zo
mogelijk verbeteren.
Zo vroeg mogelijk
Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren in de ontwikkeling
van jonge kinderen. Peuterspeelzalen moeten op (minimaal) het huidige professionele
niveau (ambitieniveau 2) gehandhaafd blijven. Hierbij willen wij een samenhangend en
integraal stelsel van voorzieningen op kernniveau6 realiseren, dicht bij jeugd en gezin.
Wij willen hierbij toewerken naar een netwerk van voorzieningen voor de jeugd van 0 tot
23 jaar dat samenwerkt aan een doorgaande lijn in de kern.
Kinderen die iets extra’s nodig hebben
Vanuit de basisvoorzieningen zoals peuterspeelzaal, kinderopvang en scholen is het van
groot belang dat er voldoende deskundigheid is om snel en tijdig te kunnen signaleren,
er goede contacten zijn met ouders, er korte lijnen zijn naar vormen van hulpverlening
en de mogelijkheid aanwezig is om advies te krijgen voor zowel de professionals als de
ouders.
En als dat niet genoeg is
Meestal kan door snel en adequaat ingrijpen grotere problemen bij kinderen en/of
gezinnen voorkomen worden, maar soms is er meer nodig. Er moet gezorgd worden voor
een sluitende zorgketen, zodat kinderen en gezinnen niet (meer) tussen wal en schip
vallen.
Speerpunten / Visie
Deze ambities zijn niet zo maar te realiseren maar bepalen de richting waarin we ons
beleid vorm willen geven en van waaruit we als gemeente onze verantwoordelijkheid
willen nemen. Met de speerpunten voor de jaren 2008 – 2018 is een ambitieus
programma opgesteld waarmee we een belangrijke stap willen zetten om de toekomst
van de jeugdigen in onze gemeente te verbeteren.
Het jeugdbeleid voor de komende jaren wordt opgebouwd uit een zestal speerpunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

Integrale Jeugdgezondheidszorg
Opgroeien, opvoeden en ondersteunen
Onderwijs
Vrije tijd
Integrale Veiligheid
Jeugdparticipatie

Nota Volksgezondheid (september 2007)
Centrum voor Jeugd en Gezin (nieuwe wet)
Nota Lokaal Onderwijsbeleid (2002, actualisatie 2008)
Nota Speelruimte (2000, actualisatie 2008)
Nota Integraal Veiligheidsbeleid (medio 2008)
Nota WMO (2008)

In de gemeente hebben we het over twee kernen: Boven-Hardinxveld en Beneden-Hardinxveld,
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2.

De speerpunten van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Om vanuit de huidige situatie een stap te zetten in de richting van ons in hoofdstuk 1
geformuleerde ambitie / missie willen we in dit hoofdstuk verschillende onderwerpen en
actiepunten voor de jaren 2008 - 2012 op een rij zetten. Hiermee willen we een
belangrijke stap zetten om de toekomst van de jeugdigen in onze gemeente te
verbeteren. Het jeugdbeleid voor de komende jaren wordt opgebouwd uit een zestal
speerpunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integrale Jeugdgezondheidszorg
Opgroeien, opvoeden en ondersteunen
Onderwijs
Vrije tijdsbesteding
Integrale Veiligheid
Jeugdparticipatie

Omdat het beleidsterrein Jeugd momenteel volop in beweging is betreft het hier een
voorlopige invulling van de verschillende programmaonderdelen. Onder invloed van
wijzigend rijks -, provinciaal –, regionaal - of lokaal beleid kunnen de speerpunten
bijgesteld worden.
In het collegeprogramma 2006 – 2010 worden de volgende punten met betrekking tot
jeugdbeleid genoemd:
 Er wordt meer aandacht gegeven aan de mogelijkheden om jongeren mee te laten
praten over onderwerpen die henzelf of gemeente aangaan. De wijze waarop dit
gebeurt zal worden opgenomen als onderdeel van het jeugdbeleid.
 Aandacht en zorg voor de jongste jeugd ter voorkoming van latere problemen.
 Het faciliteren van opvoedingsondersteuning wordt voortgezet. Dit is gerealiseerd in
de zin van een opvoedspreekuur in Hardinxveld-Giessendam als onderdeel van
regionaal opvoedbureau van Rivas en GGD Zuid-Holland Zuid.
Speerpunt 1: Integrale Jeugdgezondheidszorg
Regionaal en lokaal
We willen dat de jeugd in goede gezondheid kan opgroeien. De huidige structuur van
(rijks)vaccinatieprogramma en de integrale jeugdgezondheidszorg bieden hiervoor een
sterke basisvoorziening. De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de invoering
van het Elektronisch kinddossier, Verwijsindex en Centrum voor Jeugd en Gezin
onderschrijven deze rol.
Nota’s en wetgeving
 Nota preventief gezondheidsbeleid 2007 – 2011 (september 2007)
 Kiezen voor gezond leven 2007 – 2010 (eind 2006
 Gezond zijn, gezond blijven. Een visie op gezondheid en preventie (november 2007)
 Centrumgemeente Dordrecht (OGGZ+)
 Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV)
 Wet op de Jeugdzorg
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Actiepunten
 Overgewicht
 Psychosociale problematiek (leefstijl en genotmiddelen)
 Binnenmilieu
 Inentingen
Speerpunt 2: Opgroeien, opvoeden en ondersteunen
Regionaal en lokaal
We willen stimuleren dat instellingen duurzaam samenwerken zodat kinderen, jongeren
en gezinnen centraal staan. We willen dat er samenwerkingsafspraken zijn met duidelijke
verantwoordelijkheden. Ook in relatie met de ontwikkeling naar een Centrum voor Jeugd
en Gezin waardoor er een optimale samenhang op kernniveau voor kinderen en ouders
kan worden gerealiseerd.
We willen dat het in de eerste plaats goed blijft gaan met de jeugdigen waar het nu goed
mee gaat. Voorlichting en preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Aan jongeren met
problemen moet snel, tijdig en adequaat hulp geboden worden. We willen daartoe komen
tot een sluitend netwerk van voorzieningen dat ervoor zorgt dat geen jongere tussen wal
en schip valt.
Nota’s en wetgeving
 Alle kansen voor alle kinderen (2007)
 Samen aan de slag (juni 2007), bestuursakkoord
Actiepunten
 Voorlichting, preventie, signalering en overdracht
 Opvoedingsondersteuning: Gezinscoach, Stevig Ouderschap
 Centrum voor Jeugd en Gezin
 Sluitende aanpak Zorgstructuur: o.a. zorgadvies teams 0-4
Speerpunt 3: Onderwijs
Regionaal en lokaal
De ambitie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is om te komen tot een voor
iedereen toegankelijk aanbod van basisvoorzieningen voor de jeugd waarbij het accent
met name ligt op preventie, doorgaande lijn en sluitende aanpak. In dit kader speelt de
Voor- en Vroegschoolse Educatie een prominente rol.
Nota’s en wetgeving
 Nota Lokaal Onderwijsbeleid (2002)
 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2008 - 2010
Actiepunten
 Professionalisering voorschoolse voorzieningen
 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
 (Taal) achterstanden in het onderwijs
 Brede school ontwikkeling
Ondersteuning schoolloopbanen/ Versterking van de leerplicht
De ambitie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is om een kwaliteitsimpuls te
geven aan het ondersteunen van de schoolloopbaan van leerlingen zodat zoveel mogelijk
jeugdigen een diploma halen dat past bij hun kwaliteiten. Hierbij zijn de zorgteams VO,
Uitvoering van de Leerplicht en RMC belangrijke peilers.
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Actiepunten
 Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en aansluiting arbeidsmarkt
 Impuls Kwalificatie leerplicht
Speerpunt 4: Vrije Tijd
Lokaal
We willen realiseren dat Hardinxveld-Giessendam een plek is waar jeugdigen in alle
leeftijden goed kunnen wonen, recreëren en sporten. We willen een uitdagende, veilige
en stimulerende omgeving voor jeugdigen realiseren, waarbij aandacht is voor fysieke en sociale elementen. We willen de samenhang tussen schoolse en naschoolse
activiteiten bevorderen op het terrein van sport, cultuur en vrije tijd.
Nota’s en wetgeving
 Nota Speelruimte (2000)
Actiepunten
 Jongerenwerkers
 Jongerencentra
 Projecten zoals Respect
 Jongerenparticipatie
Speerpunt 5: Veiligheid
Regionaal en lokaal
Voorwaarde voor een goede ontwikkeling is een veilige woon- en leefomgeving. Daarom
willen we veiligheid op scholen en in de kernen bevorderen. We willen een veilig klimaat
realiseren voor jeugdigen en tijdig signaleren van en aanpakken van problemen ter
voorkoming van risicovol gedrag en onveiligheid. We willen versterken van het jeugd- en
jongerenwerk en meer ambulant jongerenwerk inzetten om contact te houden met
jongeren op straat.
Nota’s en wetgeving
 Nota Integraal Veiligheidsbeleid (medio 2008)
 Actieplan Kindermishandeling (2007)
 Veilige schoolroutes
Actiepunten
 Ambulant jongerenwerk
 Hangjongeren
 Driemensschap Jeugd (jeugd- en jongerenwerk, politie en de gemeente)
 Voorlichting en educatie over veilige schoolroutes
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Speerpunt 6: Jeugdparticipatie
Lokaal
Iedereen praat over jongeren, maar wat denken de nu jongeren zelf?
We willen de betrokkenheid van jeugdigen bij het gemeentelijk beleid en het
democratische proces vergroten en de betrokkenheid en deelname van jongeren in het
maatschappelijk leven bevorderen. We willen de activiteiten meer in onderlinge
samenhang brengen en aansluiten bij de leefwereld van jeugdigen. Dit kan ingevuld
worden met: een lokale website, een jaarkalender met activiteiten, een jaarlijks
jeugddebat met de politiek, instellen van jeugdambassadeurs met een budget voor
jongeren initiatieven.
Nota’s en wetgeving
 Regionaal Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2007)
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Actiepunten
 Jeugddebat
 Jeugdbudget
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3.

Tijdspad en (financiële) kaders

Voor het opstellen van de uiteindelijke uitvoeringsplannen zal nadrukkelijk worden
gekozen voor een interactief proces met scholen, instellingen, politiek en andere
betrokken bij dit werkterrein. En uiteraard ook met de jeugd zelf. Tevens zal er een
uitgebreide analyse van de huidige situatie plaats vinden, deels met reeds beschikbaar
materiaal en deels met nieuwe gegevens. Ook in de directe interactie met jeugdigen
wordt informatie verzameld die kan worden gebruikt voor de uitvoeringsplannen.
De komende periode willen we de in hoofdstuk 2 genoemde speerpunten verder
uitwerken in een uitvoeringsplan per speerpunt. In een uitvoeringsplan komen in ieder
alle relevante gegevens, zoals wet - en regelgeving, onderzoeken en regionaal en/of
lokaal beleid, huidige activiteiten en projecten, doelstellingen, financiële consequenties
en een tijdpad terug. Ook zal per uitvoeringsplan duidelijk worden wat we regionaal
oppakken en wat we lokaal gaan aanpakken.
Omschrijving
Notitie
Opiniërende bijeenkomst met de commissie SamZa
Gesprekken met het veld (professionals, inclusief
onderwijs)
Conferentie jeugd en raad
Opstellen uitvoeringsplan per speerpunt

Planning
Maart 2008
Maart 2008
het Mei tot en oktober 2008
November 2008
Per jaar 2 (totaal 3 jaar)

Financiën
Wij vragen u ten behoeve van de ontwikkeling van het integraal preventief jeugdbeleid
een werkbudget van € 15.000,00 te reserveren.
 Organisatie kosten
 Conferentie
 PR/communicatie
 Extern advies
 Personeelskosten
 Onvoorzien
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€

1.500
3.000
1.500
4.000
4.000
1.000
15.000

In totaal wordt een bedrag van € 9.000,00 ten laste gebracht van het jeugd en
jongerenwerk. Het resterende bedrag van € 6.000,00 wordt ten laste gebracht van de
post onvoorzien.
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4.

Bijlagen

Bijlage 1
Verantwoordelijkheden van de verschillende domeinen.
Domein Onderwijs
Onderwijsprestaties
Taalbeleid
Informatievoorziening aan
ouders en leerlingen
Schakelen vve-po, po-vo, vombo of bve
Wachtlijsten overgang
po/vo/mbo
Wachlijsten speciaal onderwijs
Toelating en plaatsing van
zorgleerlingen
Spreiding risico-, zorg- en
achterstandsleerlingen
Buitenschoolse opvang
Onderwijsachterstanden

VVE:
PO:
VO:
RMC:

BVE:

Notitie JEUGD

Gezamenlijk

Domein Gemeente

Voor- en Vroegschoolse
Educatie
Vroegsignalering
Reboundvoorziening / Opvang
jeugdigen
Zorg in en om de school

Leerplicht / Schoolverzuim

Ouderbetrokkenheid

Huisvesting

Aansluiting onderwijs /
Arbeidsmarkt
Voortijdig schoolverlaten

Veiligheid rond de school (incl.
verkeersveiligheid)
Spreiding jeugdvoorzieningen

Onderwijsachterstanden
(afstemming)
School Maatschappelijke Werk
Brede School
Veiligheid in de school
Zorgstructuur 0 – 23 jaar
Regionale Dag-, zorg- en
onderwijsarrangementen

Jeugd- en Jongerenwerk

RMC
Schakelklassen
Leerlingenvervoer

Preventie Lokaal Jeugdbeleid
Jeugdgezondheidszorg
Peuterspeelzaalwerk
Jeugdmaatschappelijk Werk

Voor en vroegschoolse educatie
Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Regionaal Meld en Coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten (hier
ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht en Vroegtijdig
Schoolverlaten RBL+)
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
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Bijlage 2
Uitvoering wettelijke taken
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wettelijke taken. Veelal zijn dit
zaken in zogeheten ‘medebewind’, dat wil zeggen binnen de wettelijke kaders heeft de gemeente
enige beleidsvrijheid. Zo is de gemeente o.a. verantwoordelijk voor:

De uitvoering van de Wet Collectieve Preventie (WCPV) op grond waarvan de
jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd.

De uitvoering van de Wet Kinderopvang.

De uitvoering van de Leerplichtwet en RMC-wetgeving.

De Wet Werk en Bijstand voor het bemiddelen van jongeren die niet meer naar school gaan
naar werk of (verdere) scholing en voor de eventuele uitkering van deze jongeren.

Jongeren zonder startkwalificatie

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De Wet op de Jeugdzorg (preventieve taken waaronder opvoedingsondersteuning en
zorgcoördinatie op lokaal niveau).
Eigen beleidsverantwoordelijkheid
Als lokale overheid en vertegenwoordiger van het maatschappelijk belang heeft de gemeente
Hardinxveld-Giessendam een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot jeugdbeleid en
onderwijs. Op diverse terreinen heeft de gemeente een expliciete beleidsverantwoordelijkheid. De
gemeente is verantwoordelijk voor onder meer onderwijs (huisvesting, leerplicht, RMC,
leerlingenvervoer), sport, welzijnswerk, peuterwerk, de bibliotheek, maatschappelijk werk,
veiligheid, speelterreinen en openbare ruimte.
Regierol gemeente
Op het terrein van jeugdbeleid zijn naast de gemeente een groot aantal instellingen, organisaties
en particuliere personen actief (beroepsmatig dan wel als vrijwilliger). De gemeente is
verantwoordelijk voor integraal lokaal jeugdbeleid. Binnen de kaders van het landelijke beleid en
de wetgeving dient de gemeente te zorgen voor een samenhangend beleid dat stimuleert, dat
zoveel mogelijk jeugdigen zo goed mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen tot volwaardige
volwassenen. Naast de gemeente spelen scholen en maatschappelijke organisaties een belangrijke
rol bij de gezamenlijke ontwikkeling van beleid bij de verbetering van de ontwikkelingskansen voor
jeugdigen. Ieder vanuit hun eigen verantwoordelijk, betrokkenheid en mogelijkheden. De
gemeente zorgt ervoor dat er lokaal samenhang in de basisvoorzieningen (scholen,
peuterspeelzalen, kinderopvang, bibliotheek e.d.) gerealiseerd wordt en dat de verschillende
functies binnen het jeugdbeleid beschikbaar zijn en blijven. Belangrijke voorwaarde daarbij is
onderling vertrouwen en het respecteren van elkaars rol en positie. Bij de ontwikkeling van
gezamenlijk beleid op deze beleidsvelden is de rol van de gemeente soms die van coördinator of
aanjager, maar de gemeente stimuleert, faciliteert en schept ook voorwaarden.
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Bijlage 3

Signaleringsnetwerken
Legenda
financiering door gemeente

peuterspeeelzalen
kinderopvang

rijksregeling via gemeente naar organisatie

2-4 en 0-4

rijksregeling rechtstreeks naar organisatie

signaleringsnetwerk, casebesprekingen

primair
onderwijs
onderwijsbegeleidingsdienst
schoolmaatschappel
ijk werk (Rivas)

Weer samen
naar school

4-12 jaar

schoolarts
verpleeg-kundige
GGD ZHZ

extra ondersteuning door project/methode

onderzoek in
groep 2 en 7

aangevuld met financiele bijdrage van gemeente
aangevuld met financiele bijdrage van provincie

Logopedische
dienst
screening en
hulp

Permanente Cie
Leerlingbegeleiding
Regionaal Zorgloket
(smw, diverse
partners, aanmelding
via school)

voortgezet
onderwijs

schoolarts
verpleegkundige
GGD ZHZ

12-16 en 16+

onderzoek
in klas 2

Rebound
(vo en mbo)

Middelbaar
beroepsonderwijs

aanpak loverboys in vmbo

Bijlage 4
Jeugdbeleid en Jeugdzorg in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Huisarts

Consultatiebureau

stevig ouderschap

0-4 jaar

Signalerings
netwerken
Opvoedbureau

0-18 jaar
uitgewerkt
in 2e blad

GGD ZHZ/ Rivas

HOME START
Gorinchem
Sliedrecht

Jeugdzorgcentrum
Gorinchem e.o.

Jeugd geestelijke g

Indiceert en verwijst

0-18 jaar
jeugd licht verstan

Jeugdmaatschappelijk 0-18 jaar
werk Rivas

Gezinscoaching

Begeleiding risicogezinnen

Diaconaal maatschappelijk werk
Hardinxveld-Giessendam, Zederik, Liesveld,
Nieuw-Lekkerland en Graafstroom

Elios
De Grote Rivieren

0+

Verslavingszorg:
0+
Bouman GGZ,
Voorkom, De Hoop
preventieve acitiviteiten
POLITIE
3-mensschappen
bij gemeente, politie
en jongerenwerk

Advies
en
Meld
punt
Kinder
mis
hande
ling

0-18 jaar

0+

jeugdpreventieteam
(medewerkers Bureau
Jeugdzorg/politie)

MEE Zuid Holland Zuid

drempel laag

0+

12-18

jeugdreclas
sering

justiele jeugdinric

Kinderrechter
doet uitspraak

12+

Bureau Halt

jeugdbescher
ming

jeugdzorgaanbod,
een (combinatie v
observatiediagnos
Vormen:
Boddaert, crisisop
Daghulp oudere je

Raad voor de
kinderbescherming
(onderzoekt, adviseert en
bereidt besluiten voor)

drempel hoger

Legenda
financiering door gemeente

aangevuld met financiele bijdrage van provincie

rijksregeling via gemeente naar organisatie

aangevuld met financiele bijdrage van gemeente

rijksregeling rechtstreeks naar organisatie

financiering door provincie uit doeluikering VWS (Wet op de jeugdzorg)

financiering ziektekostenverzekering

financiering uit AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

signaleringsnetwerk, ca

extra ondersteuning do

financiering door Ministerie van Justitie
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Bijlage 5
Doeluitkering Programmaministerie Jeugd en Gezin
In 2012 moet er een landelijk dekkend netwerk zijn van Centra voor Jeugd en Gezin. Door het
realiseren van CJG onder regie van de gemeente, komt er een op preventie gericht, laagdrempelig
en geïntegreerd aanbod in de lokale jeugdketen. Niet alleen zal het een fysiek inlooppunt zijn waar
ouders en jeugdigen terecht kunnen met allerhande vragen op het gebied van opvoeden en
opgroeien en jeugdgezondheidszorg. Tevens zullen de inlooppunten toegang bieden tot een
achterliggend netwerk, waar, op basis van sluitende afspraken, een geïntegreerd aanbod tot stand
komt van in ieder geval jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. Dit aanbod is
geschakeld met de provinciale jeugdzorg en de zorg in en om het onderwijs. De regie bij de
vorming van de CJG ligt bij de gemeente.
Op grond van bovenstaande ontvangt de gemeente Hardinxveld-Giessendam een meerjarige brede
doeluitkering ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en
afstemming jeugd en gezin alsmede ten behoeve van het realiseren van ten minste één centrum
voor jeugd en gezin in de periode 2008 – 2011. De uitkering vormt een aanvulling op de al in het
gemeentefonds aanwezige middelen ten behoeve van de taken op het gebied van de
jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar. De uitsplitsing van de reeds aanwezige middelen in het
gemeentefonds zal in de uitvoeringsplannen verder uitgewerkt worden.
Bedragen opgenomen in BDU CJG
Uniform JGZ
Preventief Jeugdbeleid
SUBTOTAAL

Notitie JEUGD

2008
215.691
36.653
252.344

Pagina 13

2009
226.994
66.583
293.577

2010
226.994
86.852
313.846

2011
226.994
109.959
336.953

