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Voorwoord
Hierbij presenteren wij de nota jeugd- en jongerenbeleid als vervolg op de eerdere
nota uit 1999. Deze nota is, in vergelijking met de nota uit 1999, breder opgesteld en
bevat een integrale benadering van de leeftijdscategorie 0-23 jaar. Dit laatste
betekent dat er verbanden worden gelegd met andere gemeentelijke beleidsterreinen
als, onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening, verkeer, openbare orde en veiligheid,
sociaal-cultureel-werk, sociale zaken en werkgelegenheid, volksgezondheid, sport en
cultuur.
In het voortraject naar deze nota heeft het bureau SGBO voor de gemeente
Korendijk een onderzoek ingesteld naar de behoeftes en mogelijkheden van een
jeugdbeleid in Korendijk.
Er is een enquête gehouden en er zijn 6 groepsgesprekken geweest. De resultaten
van het onderzoek zijn in deze nota verwerkt. De volledige weergave van de
resultaten is als bijlage bijgevoegd.
In de afgelopen periode is op het presenteren van deze nota bij de raad al een
voorschot genomen als het gaat om de invulling van het jongerenwerk in Korendijk.
Tijdens de vergadering van 13 maart 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met
het voorstel om een fulltime jongerenwerker aan te stellen. Met ingang van 1 juni
2007 is deze functie ingevuld. In deze nota staan verschillende aanbevelingen
waarmee de jongerenwerker aan de slag kan.
Ook naar aanleiding van de recent gevoerde oriënterende discussie in de Commissie
Samenleving over de situatie rond ´de Hut´ en de plannen om ter vervanging
daarvan in Nieuw-Beijerland naast de RAD locatie een nieuwe
jongerenaccommodatie te realiseren, kan de jongerenwerker gelijk van start.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Korendijk
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Hoofdstuk 1 Inleiding
De snel veranderende samenleving stelt steeds nieuwe eisen aan de jeugd en haar
omgeving. De keuzevrijheid van de jeugd neemt toe. Er wordt ook een steeds groter
beroep gedaan op hun zelfsturend vermogen. Daarnaast is er de tendens dat steeds
meer ouders de zorg voor hun kinderen combineren met werk buitenshuis, waardoor
de functie van het gezin en voorzieningen voor opvang en onderwijs veranderen.
Waarden, normen en leefpatronen staan steeds minder vast. Het risico om niet aan
de nieuwe eisen te kunnen voldoen neemt voor de jeugd toe. Maar ook ouders
geven in toenemende mate aan zich soms ´onmachtig´ te voelen bij de opvoeding
van hun kinderen en hebben vaker behoefte aan een vorm van ondersteuning hierbij.
De gemeente Korendijk hecht veel waarde aan het welzijn van haar jeugd. De
geschetste ontwikkelingen in de samenleving kunnen ook de ontwikkelingskansen
van de jongeren in Korendijk bedreigen. Daarom wil het gemeentebestuur extra
inzetten op het jeugd en jongerenbeleid om ervoor te zorgen dat kinderen en
jongeren in de gemeente Korendijk veilig, gezond en prettig kunnen opgroeien tot
verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen. Want dat is de hoofddoelstelling van
het jeugdbeleid van de gemeente. Daar waar in preventieve en curatieve sfeer
mogelijkheden liggen voor de gemeente om het welzijn van de jeugd te bevorderen
zal zij hier actie op ondernemen.
Daarom ook deze nota om dit beleid te beschrijven en ter vaststelling aan te bieden
aan de raad als beleidskader voor de komende jaren.
Opgroeien en opvoeden is niet een verantwoordelijkheid van jeugd en ouders alleen,
maar is ook - en steeds meer – een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij er
in tal van regelingen ook een gemeentelijke taak wordt benoemd.
Vaak wordt bij jeugdbeleid gedacht aan de problematiek van de rondhangende jeugd
en de gevolgen van vandalisme en overlast. Jeugdbeleid omvat echter meer.
Kinderen en jongeren moeten – om te kunnen opgroeien tot zelfstandige
volwassenen – kunnen leren, spelen, sporten, uitgaan, recreëren en zichzelf
ontplooien. Het lokaal jeugdbeleid is daarom een beleidsterrein dat steeds nauwer is
afgestemd op de naast liggende beleidsvelden van onderwijs, welzijn en zorg.
Vanuit deze integrale benadering kunnen in z´n algemeenheid voor de jeugd op
verschillende beleidsterreinen doelstellingen en actiepunten worden opgesteld
(lokaal algemeen beleid, zoals bv. het basisonderwijs, de voorschoolse periode en
de jeugdgezondheidszorg), maar ook toegespitst op specifieke groepen jeugd (lokaal
specifiek beleid, zoals de aansluiting op de provinciale jeugdzorg voor jongeren die
om wat voor reden ook dreigen uit te vallen en extra hulp/zorg nodig hebben).
In deze nota gaan we uit van de doelgroep van 0 – 23 jaar, onderverdeeld naar de
leeftijdscategorieën:
0 - 4 jaar
Baby/peuter
Voorschoolse periode
5 - 12 jaar
Schoolgaand kind Basisschool
13 - 17 jaar
Tiener
Voortgezet onderwijs
18 - 23 jaar
Jong volwassene Arbeid/onderwijs
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In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de wettelijke kaders en de
verantwoordelijkheden.
In hoofdstuk 3 gaan we wat dieper in op de gemeentelijke taken in z´n
algemeenheid.
In hoofdstuk 4 worden de doelstellingen van het beleid in Korendijk geformuleerd.
Hoofdstuk 5 gaat over veilig opgroeien
Hoofdstuk 6 over gezond opgroeien
Hoofdstuk 7 over prettig opgroeien
Hoofdstuk 8 gaat over onderwijs
In hoofdstuk 9 wordt aandacht besteed aan de samenwerking in de Hoeksche Waard
Hoofdstuk 10 gaat in op wonen en werken
In hoofdstuk 11 worden de resultaten van het SGBO onderzoek samengevat
Hoofdstuk 12 tenslotte bevat conclusies en aanbevelingen
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Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders en Verantwoordelijkheden

2.1 Wettelijke kaders
Geconstateerd kan worden dat er op basis van internationale, landelijke en
provinciale wet - en regelgeving een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het
jeugdbeleid wordt neergelegd bij de gemeentelijke overheid. Op basis van het
Verdrag van de Rechten van het Kind heeft de overheid de taak om voorwaarden
te scheppen om gezinnen in staat te stellen hun taak als primaire opvoeder zo goed
mogelijk te vervullen. O.a. in de Wet op het basisonderwijs, de Leerplichtwet, de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Kinderopvangwet, de Wet op de
Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn door de wetgever
expliciete taken opgedragen aan de gemeente als het gaat om de jeugd. Genoemd
kunnen verder worden ontwikkelingen als de ´Operatie Jong: Sterk en
resultaatgericht voor de jeugd´, ´Jeugdbeleid in Ba(la)ns´, het convenant Jeugdbeleid
Hoeksche Waard en de uitwerking van de Conferentie ´Kinderen, mij een zorg!´ als
kaders voor het gemeentelijke beleid.
Voor een korte beschrijving hiervan wordt verwezen naar bijlage 8.
Om de gemeentelijke taak in het jeugdbeleid beter te plaatsen lijkt het ook goed om
eerst kort in te gaan op de verdeling van de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden tussen ouders, de jeugd zelf, sociale en maatschappelijke
verbanden, de gemeente, de provincie en het rijk.

2.2 Verantwoordelijkheden
2.2.a Ouders
Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding en ontwikkeling van hun
kind. Meestal gaat dit vanzelf. De meeste ouders kunnen de opvoedingsvragen die
kinderen en jongeren stellen doorgaans beantwoorden en de meeste kinderen en
jongeren kunnen daarvan voldoende profiteren om evenwichtig en zonder al te veel
problemen op te groeien.
Soms komen er in gezinnen periodes voor dat er problemen zijn met het opvoeden of
het opgroeien. Op eigen kracht of met behulp van familie, buren en kennissen of met
behulp van mensen die beroepsmatig met het gezin te maken hebben, bijvoorbeeld
werkers in de jeugdgezondheidszorg, leerkrachten of leidsters in peuterspeelzalen,
slagen ouders en kinderen er in om hiervoor een oplossing te vinden.
Voor een kleine groep ouders en kinderen is behoefte aan meer
opvoedingsondersteuning. Dit kan zijn omdat het probleem zo ernstig is dat het de
opvoedingscapaciteiten van ouders te boven gaat of omdat het probleemoplossende
vermogen van het gezin (te) gering is. De mate waarin dit het geval is, bepaalt de
aard van de hulp of zorg die nodig is.
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2.2.b Jongeren
Vanaf twaalf jaar wordt van jongeren verwacht dat zij steeds meer zelf de
verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun doen en laten. Een voorbeeld hiervan is
dat jongeren vanaf twaalf jaar een boete kunnen krijgen voor spijbelen op school.
Jongeren kunnen tevens gestimuleerd worden om meer betrokken en
verantwoordelijk te zijn voor de manier waarop zij bv. hun vrije tijd besteden.

2.2.c Sociale en maatschappelijke verbanden
In de directe leefomgeving hebben kinderen en jongeren ook te maken met in de
eerste plaats hun school, maar daarnaast ook met verenigingen, clubs en sociaal
culturele activiteiten, sportverenigingen, kerkelijke clubs etc. Deze zijn van grote
betekenis voor opgroeiende kinderen en ook voor het versterken van de sociale
cohesie in de samenleving.

2.2.d Gemeente
De gemeente heeft sinds de jaren tachtig de verantwoordelijkheid voor het
preventieve jeugdbeleid. Gemeenten hebben hierbij veel vrijheid om het jeugdbeleid
af te stemmen op de lokale situatie. Op verschillende manieren geven zij samen met
de instellingen op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en sport invulling
aan het jeugdbeleid.
De gemeente is de regisseur van het lokale jeugdbeleid en draagt zorg voor de
aansluiting van het preventieve beleid op zowel de zorgketen en als de
strafrechtsketen. In de praktijk blijkt dit soms lastig te zijn. Veel voorzieningen die
betrokken zijn bij het lokale jeugdbeleid worden niet direct door gemeenten
aangestuurd. Voorbeelden hiervan zijn de schoolbesturen c.q. de scholen, de
huisartsen, bureau Jeugdzorg, Buitenschoolse opvang, enzovoort.
Verder zijn bij de opvang, begeleiding, preventie en repressie onder andere ook de
politie, bureau HALT, de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven betrokken.
Dit vraagt veel overleg tussen deze voorzieningen en de gemeente om tot een
gezamenlijk doel en aanpak te komen.

2.2.e Provincie
De provincie is in het kader van de Wet op de Jeugdzorg verantwoordelijk voor het
maken van afspraken met gemeenten over de aansluiting tussen jeugdzorg en lokaal
jeugdbeleid. De verantwoordelijkheden in het jeugdbeleid op lokaal niveau en die van
de provincie als het gaat om jeugdzorg moeten helder onderscheiden zijn en in
samenhang worden gebracht zodat ze een keten vormen.
Gemeenten moeten als regisseur van het lokale jeugdbeleid in overleg met de
provincie de vraag naar jeugdzorg verhelderen en daarbij aangeven wat het aanbod
is dat binnen de gemeentelijke voorzieningen gerealiseerd kan worden.
Gemeente en provincie hebben hierin een complementaire verantwoordelijkheid. De
provincie en gemeenten in Zuid-Holland leggen de afspraken over de inzet van het
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lokale jeugdbeleid vast in convenanten, die per subregio worden afgesloten, zoals
voor o.a. Korendijk het Convenant Jeugdbeleid Hoeksche Waard (zie hoofdstuk 9).

2.2.f Rijk
Als regisseur heeft de rijksoverheid uiteraard op velerlei wijze bemoeienis met de
beleidsvorming van lagere overheden. Het meest recent is er ter voorkoming van
bestaande verkokering bv. door het rijk aangegeven dat er 3 instanties moeten
komen die per levensfase van het kind het voortouw moeten nemen in de
samenwerking tussen de diverse instanties. Deze 3 regisseurs zijn:
het consultatiebureau voor kinderen tot 4 jaar
de school voor de schoolgaande kinderen
het regionale meld- en coördinatiecentrum (RMC) voor jongeren die niet
meer op school zitten.
Deze 3 instanties moeten ervoor zorgen dat gebeurt wat nodig is om te voorkomen
dat kinderen (leer) achterstanden oplopen, vroegtijdig school verlaten of het criminele
pad op gaan. De gemeenten zijn er in dit kader verantwoordelijk voor dat uitvoerende
organisaties komen tot algemene afspraken over samenwerking. Bovendien moeten
ze tot een noodprocedure komen, waarin staat hoe een gemeente een doorbraak
kan forceren als de uitvoerende organisaties er niet uitkomen en een kind tussen wal
en schip dreigt te raken.
Verder is het rijk voor wat betreft de aanpak van jeugdcriminaliteit verantwoordelijk
voor de strafrechtsketen. Gemeenten, provincies en rijk hebben daarom afgesproken
het gemeentelijke jeugdbeleid, voorafgaand aan de jeugdzorg, te verduidelijken en te
versterken. Helder moet worden welke zorgtaken op lokaal niveau minimaal moeten
worden aangeboden.
In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gemeentelijke taken in het
algemeen.
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Hoofdstuk 3 Gemeentelijke taken algemeen.
Lokaal jeugdbeleid werd in het verleden vormgegeven vanuit een probleemgestuurde
invalshoek. Dit betekent dat er een focus was op probleem- en risicogroepen.
Hoewel dit vaak een positief effect heeft gehad op de leefomgeving van groepen in
de samenleving, groeit het besef dat er in het licht van een verantwoord lokaal
jeugdbeleid ook aandacht dient te zijn voor de (grote) groep jongeren die geen
problemen ondervindt. Ook zij hebben recht op en behoefte aan mogelijkheden om
zich tot volwaardige leden van de maatschappij te ontwikkelen.
Het lokaal jeugdbeleid richt zich dan ook op: het stimuleren dan wel in stand houden
van voorzieningen en omstandigheden, die de ontwikkeling en groei van jongeren in
de richting van maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het
maatschappelijk leven positief beïnvloeden.
Uitgangspunt hierbij is, zoals al eerder aangegeven, dat de primaire
verantwoordelijkheid voor opvoeding en ontwikkeling van de jeugd vooral ligt bij de
ouders/verzorgers maar ook bij de sociale verbanden. De (lokale) overheid treft
aanvullende maatregelen, daar waar sociale verbanden tekort schieten.
Het accent in het lokale beleid ligt bij het preventieve beleid, maar ook in het
curatieve beleid krijgt de gemeente inmiddels een rol.

3.1 Preventief jeugdbeleid
Zoals al eerder aangegeven ligt de verantwoordelijkheid voor het preventieve
jeugdbeleid al langer bij de gemeentelijke overheid. Maar dat wat van oudsher
verstaan werd onder preventief beleid is in de laatste jaren behoorlijk uitgebreid.
Zeer recent heeft de wetgever in prestatieveld 2 van de Wmo opnieuw de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het preventieve jeugdbeleid benoemd. De
gemeente moet zorg dragen voor preventieve voorzieningen voor kinderen,
jeugdigen of ouders met problemen met opgroeien en opvoeden.
De WMO brengt in het kader van het jeugdbeleid geen nieuwe extra taken met zich
mee maar is een wettelijke verankering van de al gegroeide praktijk van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een integraal en preventief jeugdbeleid.
Doel van het preventieve jeugdbeleid is het creëren van kansen,
ontwikkelingsmogelijkheden en het voorkomen van achterstanden.
Op dit moment richt de gemeente Korendijk zich al op:
1. Het stimuleren van voor- en vroegschoolse ontwikkeling.
Hierin speelt het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang een belangrijke rol.
Ongeveer 60% van de Nederlandse peuters bezoekt een peuterspeelzaal. Het
peuterspeelzaalwerk is daardoor een belangrijke professionele
opvoedingsomgeving voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Daarom zijn
peuterspeelzalen en belangrijke schakel in de lokale infrastructuur voor kinderen.
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Zij zijn een onmisbare partij in het lokaal jeugdbeleid. Door het ontbreken van
landelijke regelgeving zijn peuterspeelzalen aangewezen op de lokale politiek.
Zeer recent heeft de wetgever in prestatieveld 2 van de MWO opnieuw de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het preventieve jeugdbeleid genoemd.
De functie van het peuterspeelzaalwerk is het creëren van optimale
ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd 2-4 jaar door het aanbieden
van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. Denk hierbij aan het project
Lokale Prioriteit waarbij de taalontwikkeling van het kind centraal staat.
2. Het bestrijden of voorkomen van onderwijsachterstanden in het primair onderwijs,
vooral gericht op taal.
Ook hier is het project Lokale Prioriteit inmiddels onmisbaar. Het project heeft als
doel o.a. om een betere aansluiting te realiseren voor de leerlingen die komen
van de peuterspeelzaal en die voor het eerst de basisschool gaan bezoeken.
Bovenstaande realiseren d.m.v.:
Nog verder uitwerken en uitbouwen van de methode waar de school en
peuterspeelzaal voor gekozen heeft nl. Bas-project of Piramide-project
3. Voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en het behalen van een
startkwalificatie.
Het leerplichtbureau Hoeksche Waard is verantwoordelijk voor het uitvoeren
hiervan.
4. Het versterken van het netwerk en de kwaliteit van speciale zorg voor jongeren.
Een sluitende aanpak tussen o.a. consultatiebureau, peuterspeelzaal,
basisonderwijs enz. is hierbij onmisbaar, zie ook conferentie “Kinderen Mij een
Zorg” bijlage 8.
5. Het jongerenwerk.

3.2 Curatief jeugdbeleid
Het doel van het curatieve jeugdbeleid is het oplossen van problemen en
achterstanden door zorg en hulpverlening.
Het curatieve jeugdbeleid bestaat uit de provinciale taken jeugdhulpverlening en –
zorg, jeugdbescherming en de jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg. Nieuw is dat de
gemeente op dit terrein eigen verantwoordelijkheden en taken heeft gekregen op het
gebied van jeugdhulpverlening. In deze nota zal nader worden ingegaan op de
nieuwe taken.
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Hoofdstuk 4 De doelstellingen van het jeugdbeleid in
Korendijk
Bevolkingsopbouw
Per 1 januari 2007 is de bevolkingsopbouw als volgt
Aantal jongeren per kern 0-4 jaar 5-12
13-17
per 1 januari 2007
jaar
jaar
Piershil
Nieuw-Beijerland
Goudswaard
Zuid-Beijerland
Totaal

91
162
279
442
117
242
185
304
672 1.150

104
291
143
175
713

18-23
jaar

Totaal
Jeugd

102
287
187
176
752

459
1.299
689
840
3.287

Totaal
Inwoners
1.613
3.739
2.087
3.413
10.852

In Korendijk wordt bewust gekozen voor een positieve insteek. Jeugdbeleid is méér
dan het bestrijden van overlast veroorzaakt door enkelen. Het algemene beeld is dat
85 - 90% van de jongeren zich prima weet te handhaven en op een positieve wijze
hun weg naar volwassenheid weet te vinden. Zij participeren in allerlei vormen van
het maatschappelijke leven. Met een klein deel van de jongeren gaat het minder
goed. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig en moeten daarop ook kunnen
rekenen. Preventie is hierbij een sleutelbegrip, maar soms is repressie onvermijdelijk.
Doelstellingen van het Korendijkse jeugdbeleid
Beoogd maatschappelijk effect:
Het beoogde maatschappelijke effect van integraal jeugdbeleid in Korendijk is dat
kinderen en jongeren in Korendijk veilig, gezond, prettig en met een schooldiploma
opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen.
Hieruit kunnen de volgende algemene doelstellingen worden afgeleid:
Kinderen en jongeren moeten veilig, gezond en prettig kunnen wonen, leren, spelen,
sporten, uitgaan, recreëren, werken en zichzelf ontplooien. En ze moeten mee
kunnen praten en beslissen over onderwerpen die hen aangaan.
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden naar algemeen jeugdbeleid dat zich
richt op de hele doelgroep in het algemeen. Voorbeelden hiervan zijn veiligheid,
preventieve jeugdgezondheidszorg, sociaal cultureel werk, basisonderwijs,
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, sport en cultuur.
Daarnaast richt specifiek jeugdbeleid zich op specifieke probleem- of risicogroepen
voor wie de ´reguliere´ sociale verbanden en algemene voorzieningen ontoereikend
zijn. Voorbeelden hiervan zijn: aandacht voor (overlastveroorzakende) hangjongeren,
alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, preventieprojecten,
opvoedingsondersteuning en aanpak van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten.

juli 2007

10

Nota jeugdbeleid gemeente Korendijk

Uitgangspunten gemeentelijk jeugdbeleid
Bij het formuleren van beleid hanteren we de volgende uitgangspunten:
1. Ontwikkeling van jeugd tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.
2. Positieve benadering van jeugd;
3. Recht van jeugd op een eigen plek en eigen cultuurbeleving;
4. Bevorderen van samenwerking met en tussen alle betrokken partijen;
Vele instellingen in de jeugdzorg zijn actief om advies, voorlichting, of hulp aan
jongeren en/of hun ouders te geven. Om jongeren en hun ouders minimaal inzicht te
geven bij welke instellingen zij terecht kunnen voor hun probleem of vraag, heeft de
gemeente Korendijk een sociale kaart jeugd opgesteld. (bijlage 4)
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op het beleid dat is gericht op de
aspecten veilig, gezond, prettig en met een schooldiploma, waar mogelijk en relevant
naar leeftijdscategorie.
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Hoofdstuk 5 Veilig opgroeien
Bij jeugd en veiligheid moet gedacht worden aan jeugd als ´slachtoffer´ en jeugd als
´dader´. Een uitsplitsing van het beleid naar leeftijdsgroep is hier moeilijk te maken,
zij het dat bij jeugd als slachtoffer vooral gedacht kan worden aan de wat jongere
kinderen, terwijl jeugd als ´dader´ meer slaat op de leeftijdscategorieën van 12 en
ouder.
Het SGBO rapport merkt in z´n algemeenheid op dat het voor de jeugd in Korendijk
relatief erg veilig is.
Jeugd als ´slachtoffer´
Een kind dient zich veilig en beschermd te voelen thuis, op school en ook op straat.
Hierbij moet gedacht worden aan huiselijk geweld, pesten en verkeersveiligheid.
De tweejaarlijkse jeugdmonitor van de GGD geeft inzicht in de gevoelens van sociale
veiligheid bij de jeugd.
Jeugd als ´dader´
Hierbij kan gedacht worden aan hangen en overlast, vandalisme,
alcohol- en drugsgebruik en criminaliteit.
De mate waarin jongeren probleemgedrag vertonen, verschilt sterk tussen de
verschillende leeftijdsgroepen. Van de jongeren die zich schuldig maken aan de
strafbare feiten, blijkt het aantal jongens groter dan het aantal meisjes. Bestrijding en
tegengaan van drugs en alcohol gebruik onder jongeren is een belangrijk aspect.
In de in 2006 vastgestelde nota integrale veiligheid heeft de gemeenteraad bepaald
dat aan de uitwerking van een jeugdprogramma prioriteit moet worden gegeven.
De nota integrale veiligheid gaat in op een aantal veiligheidsvelden, dat ook aan
jeugd en jongeren raakt. Hieronder wordt daarop ingegaan.

5.1 Jeugd als ´slachtoffer´
Kinderen en jongeren lopen terwijl zij opgroeien verschillende risico’s. Zoals gezegd
worden in het SGBO rapport deze risico´s in Korendijk relatief klein genoemd.
Niettemin wordt het Jeugd Preventie Team (JPT), een samenwerkingsverband van
politie en Bureau Jeugdzorg, steeds vaker geconfronteerd met “zorgkinderen”, die
slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, of die regelmatig gepest worden of
notoire spijbelaars zijn.
Door de toename van het aantal kinderen dat hulp nodig heeft, zijn er
capaciteitsproblemen ontstaan, waardoor kinderen te lang moeten wachten op hulp.
Ook tussen de eerste opvang van het JPT en het vervolgtraject, dat in handen is van
bureau jeugdzorg, zijn hiaten ontstaan. Zowel het leerplichtbureau als het JPT
signaleert een knelpunt in de doorverwijzing naar de jeugdhulpverlening door lange
wachtlijsten bij collega instellingen.
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Daarnaast geeft het leerplichtbureau het belang aan van regionale samenwerking in
de aanpak van problemen op het gebied van jeugd en veiligheid.
Vooral in de fase dat zij naar het voortgezet onderwijs overgaan, loopt de jeugd extra
risico. Zij worden blootgesteld aan nieuwe verleidingen of komen in contact met
situaties die zij in de eigen plattelandsgemeenschap nog niet eerder zijn
tegengekomen. Bovendien experimenteren veel jongeren op weg naar
volwassenheid. Te denken valt aan geestverruimende middelen (hasj, weed, paddo’s
of andere drugs), maar ook aan alcohol. Meisjes in deze leeftijdscategorie lopen
kans dat zij ten prooi vallen aan loverboys. Overigens zijn hierover voor wat betreft
Korendijk geen cijfers beschikbaar, die op een ernstig probleem wijzen.
In dit kader is door de GGD een weerbaarheidproject “Kom op voor jezelf” en het
drugspreventieprogramma “Weet wat je doet” ontwikkeld.
De doelstelling van “Kom op voor jezelf” is het vergroten van de sociale
weerbaarheid van kinderen van 10 tot 12 jaar.
In overweging wordt gegeven om deze trainingen te laten geven in de groepen 7 en
8 van alle basisscholen.
De gemeente Korendijk is o.a. ook actief op het gebied van verkeersveiligheid
rondom de lagere scholen in de gemeente. Doelstelling is om de komende jaren de
schoolomgevingen zo verkeersveilig mogelijk te maken. Door de omgeving duidelijk
en overzichtelijk in te richten kunnen ongevallen en gevaarlijke situaties voorkomen
worden. Dit kan uiteraard niet alleen door het veranderen van de inrichting van de
openbare weg. Structureel zal ook het gedrag van de weggebruiker zich hierop aan
moeten passen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het haal- en brenggedrag van
de ouders en het onderwijzen van kinderen in het verkeer.
Op de lagere scholen kan de verkeersleerkracht worden ingezet om de kinderen
wegwijs te maken in het verkeer. Dit gebeurt aan de hand van de diverse daarvoor
beschikbare lesmaterialen en thema’s die theorie en praktijk behandelen. De
projecten die hiervoor beschikbaar zijn, zijn JONGleren, School op Seef en jonge
bestuurders. Deze materialen worden door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
gratis ter beschikking gesteld.
Daarnaast hebben wij als gemeente zelf het themaboekje “stoeprand stop” van Dick
Bruna gebruikt om de kleinsten (groep 1 en 2) te attenderen op o.a. het oversteken.
Door het aanbrengen van stoeptegels met de afbeelding “stoeprand stop” bij diverse
oversteken van en naar school in combinatie met voorlezen van het boekje in deze
groepen kan de route op een veiligere wijze worden afgelegd.
Gedacht wordt om deze aanpak in Piershil ook te gebruiken bij de andere scholen in
onze gemeente.
Verder maakt de gemeente deel uit van de Regionale Projectgroep
Verkeersveiligheid. In deze projectgroep worden vooral de zaken besproken die in de
Hoeksche Waard worden opgepakt. Op dit moment zijn de volgende kernvragen
actueel:
0-12 jaar: hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen van 0-12 jaar veilig rond huis
kunnen verblijven en veilig van huis naar school v.v. kunnen komen?
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12-16 jaar: hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen van 12-16 jaar bij het fietsen
minder risico lopen en zich veiliger gedragen?
16-18 jaar: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jonge bromfietsers minder risico lopen
en dat ze zich veiliger en socialer gedragen?
18-23 jaar: hoe kunnen we ervoor zorgen dat beginnende autobestuurders zich
veiliger en socialer gedragen?
Zo worden er op het gebied van verkeersveiligheid rondom de leeftijd 12-16 jaar
jaarlijks in samenwerking met de politie en diverse middelbare scholen voorlichtingen
gegeven over veilig op de fiets naar de middelbare school. Deze voorlichting
benadrukt met behulp van een beeldillustratie wat men op weg naar en van school
zoal tegen kan komen aan verkeerssituaties. Daarnaast wordt er jaarlijks een
bromcursus georganiseerd voor de jonge bromfietsers en zal er dit jaar voor de jonge
automobilisten een theorieavond worden gehouden met als doelstelling het
verkeersinzicht te vergroten. De winnaars van de laatstgenoemde avond maken kans
op een gratis slipcursus!

5.2 Jeugd als ´dader´
In het SGBO rapport worden 2 veelbesproken thema´s genoemd, overlast door
hanggedrag van jongeren en overlast door overmatig drankgebruik bij het uitgaan.
In de verschillende dorpskernen van onze gemeente is er sprake van hangjongeren.
“Hangen” is op zich een verschijnsel van alle tijden, alleen de verschijningsvormen
veranderen. Door de omgeving wordt de aanwezigheid van groepjes jongeren vaak
als bedreigend ervaren. Hangen gaat soms gepaard met overlast en vernieling.
Gelukkig gaat het slechts om een relatief kleine groep.
In het verleden hebben politie en jeugdwerker geïnvesteerd in het in kaart brengen
van het aantal hangplekken.
De jongerenwerker investeerde om de communicatie met de jongeren te bevorderen
en om te komen tot een gepast aanbod voor de verschillende (doel-) groepen. Als
gevolg van het vertrek in 2005 van de jongerenwerker is de communicatie met deze
(doel-) groepen vrijwel stil komen te liggen.
Voor de nieuwe jongerenwerker is het een belangrijk aandachtspunt om een gericht
aanbod met en voor jongeren te realiseren om de negatieve effecten van verveling te
bestrijden, zoals activiteiten, Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP´s), een
informatieaanbod ten behoeve van jeugdigen.
Inspanningen kunnen zich echter ook richten op verbetering van de communicatie en
wederzijds begrip tussen jongeren en de volwassenen in hun omgeving.
De jongerenwerker vormt hierbij een belangrijke schakel tussen de jongeren,
omwonenden, politie, gemeente en instellingen.
Bij de inrichting van wijken wordt al zoveel mogelijk rekening gehouden met
hangplekken of worden juist jeugdontmoetingspunten (JOP’s) gecreëerd om overlast
zo veel mogelijk te voorkomen. Er is een aantal vaste hangplekken.
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Voor zover dat nog niet het geval is, verdient het de aanbeveling om per dorpskern
enkele plaatsen als vaste hangplekken aan te wijzen.
De gemeente spant zich ook in om in overleg met jeugd een aantrekkelijk aanbod
van (multifunctionele) speelvoorzieningen te realiseren. Deze voorzieningen dienen
vanzelfsprekend aan de nodige veiligheidseisen te voldoen.
Jongeren dienen zoveel mogelijk betrokken te worden bij de planvoorbereidingen.
Als daar aanleiding voor is, zullen gesprekken worden aangegaan met jongeren en
buurtbewoners naar aanleiding van klachten. Jongeren zullen daarbij worden
aangesproken op de overlast die zij veroorzaken.
Overlastgevende gedragingen worden in het computer-volgsysteem van de politie
vastgelegd. Jongeren krijgen eerst een waarschuwing; bij herhaaldelijke registratie
volgt repressief optreden.
De gemeente draagt zorg voor snel herstel van door vandalisme veroorzaakte
schade. Aanvankelijk van de ernst en omvang van de situatie kan bestuurlijk contact
worden gelegd met betrokken jongeren en/of hun ouders/verzorgers.
Maatschappelijke ontwikkelingen gaan ook de Hoeksche Waard niet voorbij. Ook in
Korendijk is er sprake van soms excessief drankgebruik onder jongeren en zijn er
signalen over drugsgebruik op straat.
Alcoholgebruik op straat wordt op basis van de gemeentelijke verordening
aangepakt. Het gebruik van soft drugs wordt in Nederland gedoogd; bezit van > 5
gram en de handel in soft drugs is wel strafbaar. Het blijft echter bijzonder moeilijk
om overtreders op heterdaad te betrappen.
De uitdaging is dan ook om de jeugd bewustwording bij te brengen over de gevolgen
van drugs en alcohol. Primair ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders. Van
de gemeente mag worden verwacht dat deze in samenwerking met het
jongerenwerk, de GGD (Eilandhopper), De Hoop en het Boumanhuis voorlichting- en
themabijeenkomsten faciliteert en organiseert. Van inwoners mag worden verwacht
dat zij jeugdigen allereerst zelf aanspreken op overlastgevend gedrag. De Politie
treedt daarna eventueel repressief op. De Politie handhaaft landelijke en lokale
(beleid-) regels (alcoholverbod op straat; bestrijding drugshandel).
In overweging wordt gegeven door het SGBO om als gemeente samen met de
horeca te kijken naar wat er te doen is om het alcoholgebruik te matigen. Verder kan
er gekeken worden welke maatregelen er getroffen kunnen worden in het kader van
een zgn. (s)looproutebeleid.
Vanuit de driehoek (burgemeesters in de Hoeksche Waard, Politie en OM) is recent
een initiatief gekomen om - aanvullend op de bestaande wettelijke mogelijkheden en
de voorlichtingscampagne vanuit de landelijke overheid - te komen tot een
alcoholontmoedigingsbeleid voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Op het
moment van het schrijven van deze notitie is dit nog niet verder geconcretiseerd.
Te verwachten is dat hierover in de loop van 2007 meer bekend zal zijn.
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Hoofdstuk 6 Gezond opgroeien
Cijfers over jeugd in de Hoeksche Waard
Sinds 2006 verschijnt er jaarlijks een dik rapport met cijfers over jeugd. Dit rapport
heet Kinderen in Tel. De meest recente versie is een paar maanden geleden
verschenen en aan de gemeenten verzonden. Daarin staan de cijfers over jeugd in
2005. We zetten er een aantal voor u op een rij:
Alle 458 gemeenten zijn in een rangorde geplaatst. Waarbij 1 de slechtst scorende
gemeente is op jeugdbeleid (Rotterdam) en 459 de hoogst scorende gemeente
(Rozendaal Gld.). De gemeenten in de Hoeksche Waard kregen de volgende cijfers:
Binnenmaas (Bm) 350, Oud-Beijerland (O-B) 311, Korendijk (Kd) 294, Cromstrijen
(Cs) 230, Strijen (S) 162, ’s Gravendeel (’sG) 107
Nog meer cijfers:
Onderwerp
Landelijk Bm
Cs
Kd
O-B
‘sG
Kinderen in armoede 6,63%
1,44 2,5% 1,89%
2,31% 1,64%
Percentage 0-17
%
jarigen in
uitkeringsgezin
(bijstand)
Kindermishandeling 0,44%
0,48 0,49% 0,33%
0,43% 0,87%
Percentage gemelde
%
mishandelde 0-17
jarigen
Schoolverzuim
1,55%
1,01 0,45% 0,57% 2,1%
Percentage
%
scholieren 0-17 dat
relatief verzuimd
Openbare
52
39
37
77
87
131
speelruimte
Aantal 0-17 jarigen
per hectare
speelruimte
Jeugdcriminaliteit
3,32
1,31 1,91
2,61
2,98
2,79
Percentage van 1221 jarigen die delict
hebben gepleegd en
voor de rechter zijn
verschenen
Onderwijs
22,58%
6,12 7,75% 13,96% 4,17% 24,32%
Percentage
%
leerlingen 4-12 jaar
met een
leerlingengewicht
hoger dan 0
Meer informatie over Kinderen in Tel is te vinden op www.kinderenintel.nl
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De taken en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van
(jeugd)gezondheidszorg zijn vastgelegd in de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid (WCPV). Binnen deze wet wordt voor de verantwoordelijkheid voor
de collectieve gezondheidspreventie neergelegd bij de gemeente. Dit verplicht de
gemeente, al dan niet in regionaal verband, gezondheidsdiensten in te stellen die
hieraan vorm geven. Voor Korendijk is dit de GGD Zuid-Hollandse Eilanden. Middels
de WCPV is het basispakket voor de doelgroep 0-19 jarigen wettelijk verankerd en is
de jeugdgezondheidszorg eveneens onder gemeentelijke regie geplaatst. De
invoering van het basispakket en het versterken van de gemeentelijke regietaak is
slechts een eerste stap om uiteindelijk te komen tot één integraal beleid voor
jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Op grond van de WCPV zijn wij verplicht om een
gemeentelijk gezondheidsbeleid te voeren.
De nota Volksgezondheid van de gemeente Korendijk dateert uit 1999. De nota zal
dit jaar worden geactualiseerd.
In het kader van gezond opgroeien vervullen de volgende instanties anno 2007 een
taak.
De GGD
De GGD voert de wettelijke gemeentelijke taken uit op gebied van
jeugdgezondheidszorg. Die taken zijn vastgelegd in de Wet Collectie Preventie
Volksgezondheid.
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar het uniforme deel (basistakenpakket)
en het maatwerkdeel.
In het uniforme deel van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg is geen keuze
mogelijk. Dit pakket is wettelijk vastgesteld.
Onder het maatwerk deel Jeugdgezondheidszorg kunnen producten vallen die op
lokaal niveau gewenst zijn. Enkele producten die momenteel in onze gemeente
onder het maatwerk deel vallen zijn:
Vroegtijdig onderkenning ontwikkelingsstoornissen
Video Home training
Preventieve mondgezondheidszorg
Preventie kindermishandeling
Opvoedbureau
Stevig Ouderschap

Bureau Jeugdzorg
Jeugdzorg richt zich vooral op jeugdhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk en
preventie. Verder verzorgt ze, samen met het Boumanhuis voorlichting over alcohol
en drugs.
Careyn
Careijn is op dit moment verantwoordelijk voor het opvoedbureau en ouder en
kindzorg (consultatiebureau).
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De jeugdgezondheidszorg voor 0 - 4 jarigen bestaat in Korendijk uit de volgende
voorzieningen:
a. Consultatiebureau
Het consultatiebureau volgt samen met de ouders de gezondheid van het kind van 0
tot 4 jaar. Op het consultatiebureau is er aandacht voor alles wat te maken heeft met
het gezond opgroeien van een kind. Er vindt lichamelijk onderzoek plaats, de groei
en ontwikkeling van uw kind worden gevolgd en men kan advies krijgen bij
problemen op dit gebied. Momenteel is het EKD (Elektronisch Kind Dossier) nog in
ontwikkeling en zal er in de toekomst van ieder kind een dossier worden aangelegd.
Zuid-Beijerland, Piershil en Nieuw-Beijerland beschikken over een consultatiebureau.
Financiën consultatiebureau
Vanuit het rijk ontvangen wij RSU budget (Regeling Specifieke Uitkering) wat
bestemd is voor ouder en kindzorg.
De RSU is een doeluitkering, gemeenten dienen RSU te besteden aan “uitvoering van het uniform
deel van het basistakenpakket JGZ 0-19. De RSU JGZ is een aanvulling op de gelden die reeds in het
gemeentefonds aanwezig zijn voor de JGZ 0-19 jarige. De RSU gelden zijn in eerste instantie
bestemd voor de 0-4-jarigenzorg.

Careijn verzorgt het consultatiebureau in onze gemeente.
b. Het programma Stevig Ouderschap
Dit is een programma ter preventie van opvoedingsproblematiek en/of psychosociale
problemen bij kinderen en als exces hiervan kindermishandeling.
Werkwijze:
Het programma Stevig Ouderschap bestaat uit een signaleringsmethodiek met
daaraan gekoppeld een interventie in de vorm van huisbezoeken. De eerste stap in
de methodiek bestaat uit het signaleren van gezinnen met een verhoogd risico op
opvoedingsproblematiek en kindermishandeling d.m.v. een korte vragenlijst voor
beide ouders en JGZ-verpleegkundige, in te vullen rond 14 dagen na de geboorte
van een nieuw kind in het gezin.
De gemeenten in de Hoeksche Waard waaronder ook Korendijk hebben besloten om
met ingang van 2006/2007 gedurende een projectperiode deel te nemen aan het
product “Stevig Ouderschap”.
c. Preventie Kindermishandeling en Kinder- EHBO
Landelijk gezien wordt ongeveer 4% van alle kinderen mishandeld, soms zo erg dat
zij eraan overlijden. Kindermishandeling tast de kern van een kind aan: het
vertrouwen in zichzelf en de wereld. Daarom kunnen de gevolgen van
kindermishandeling levenslang zijn. Lang niet alle kinderen die mishandeld worden
krijgen de hulp die ze nodig hebben. Dit komt omdat het vaak ontbreekt aan
voldoende deskundigheid om de signalen te herkennen bij een kind die erop zouden
kunnen wijzen dat een kind wordt mishandeld. Daarom heeft de gemeente subsidie
beschikbaar gesteld uit het project Lokale Prioriteit om de leidsters van de
peuterspeelzalen in Korendijk een cursus “Vroegsignalering” te laten volgen. Als
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vervolg hierop zal worden voorgesteld om ook de cursus Kinder EHBO en training
Kindermishandeling te financieren. Na een onderzoek bij de kinderdagverblijven, de
peuterspeelzalen en de basisscholen is gebleken dat er bij de meerderheid interesse
bestaat voor deelname aan deze cursussen.

De Jeugdgezondheidszorg voor 4 – 12 jarigen bestaat uit de volgende
voorzieningen.
a. Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning heeft als centraal uitgangspunt dat het opvoeden van een
kind primair de verantwoordelijkheid is van de ouders/verzorgers. Er kunnen altijd op
enig moment vragen of problemen zijn waarbij ouders behoefte hebben aan een
vorm van ondersteuning.
Afhankelijk van de leeftijdscategorie van de jongere (of de ouders/verzorgers ervan)
die behoefte heeft aan opvoedingsondersteuning zal één van deze instanties daarin
het initiatief moeten nemen.
In onze gemeente zijn verschillende organisaties actief in het kader van de
opvoedingsondersteuning. De belangrijkste zijn het Bureau Jeugdzorg, Careijn
(voorheen Zorg en Welzijn Groep) en de GGD Zuid-Hollandse eilanden. De
activiteiten richten zich op het bieden van informatie, advies en steun aan ouders en
opvoeders, of op het signaleren en bespreekbaar maken van
opvoedingsproblematiek.
Duidelijk is dat op grond van de Wet op de jeugdzorg de gemeente in dit traject een
regisserende rol toebedeeld heeft gekregen. De praktijk wijst echter ook uit dat onze
gemeente (evenals trouwens de andere gemeenten in de Hoeksche Waard) niet of
nauwelijks zijn voorbereid en uitgerust om deze taken ook goed te kunnen uitvoeren.
Hetzelfde kan overigens ook gezegd worden van de verschillende
hulpverleningsinstanties die in het verleden niet of nauwelijks met de gemeente als
beleidspartner te maken hebben gehad. Gelet op de grootte van de gemeenten en
de omvang van de problematiek worden in Hoeksche Waards verband met de
diverse organisaties hierover afspraken gemaakt.
Uitgangspunt bij het maken van deze afspraken moet zijn dat jongeren en/of hun
ouders snel en adequaat geholpen worden bij een hulpvraag. In dat verband is het
ook van groot belang dat er duidelijkheid komt over de scheiding van taken en
verantwoordelijkheden tussen gemeente en provincie. Hierbij denken wij in het
bijzonder aan de financiering en het functioneren van het Bureau Jeugdzorg. Wij
ontvangen diverse signalen dat het Bureau jeugdzorg (nog) niet optimaal
functioneert.
Opvoedbureau
Het Opvoedbureau (voor kinderen van 4-18 jaar) dat regionaal werkt heeft een
duidelijke meerwaarde, in de ene gemeente meer dan in de andere. Het geeft ouders
een prettig gevoel dat zij met steun van het Opvoedbureau de opvoeding van hun
kinderen beter aankunnen. Het Opvoedbureau verwijst door en probeert te
bewerkstelligen dat mensen in een vroeg stadium geholpen worden. Het bereik van
ouders van vooral jonge kinderen heeft een preventieve werking. Het is beter
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problemen op (zeer) jonge leeftijd te bespreken dan wanneer het kind al naar het
voortgezet onderwijs gaat.
Financiering met ingang van 2007
De kosten voor het Opvoedbureau zijn geïntegreerd in het maatwerkdeel van de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Bij het overleg tussen Careijn en de gemeenten in de
Hoeksche Waard zal worden meegenomen of gekozen wordt voor integratie van het
Opvoedbureau in het maatwerk (de gemeenten zouden namelijk ook kunnen kiezen
voor continuering van de huidige werkwijze: financiering vanuit het jeugdbeleid). Het
maatwerk zal of duurder worden of de gemeenten kunnen besluiten een bepaald
maatwerkproduct niet meer af te nemen ten gunste van het Opvoedbureau. Dit wordt
te zijner tijd in een advies voorgelegd aan het Portefeuillehoudersoverleg
Samenleving Hoeksche Waard.

b. Voorlichting m.b.t. verslaving en genotsmiddelen
De GGD speelt een centrale rol als het gaat om voorlichting over genotmiddelen. Het
project 'Onder Invloed' van de GGD heeft als doel om jongeren op een verantwoorde
wijze te leren omgaan met genotmiddelen. Belangrijke aandachtspunten zijn:
voorlichting geven aan leerlingen over (risico's van) alcohol, tabak en drugs en over
het omgaan met groepsdruk, signaleren van probleemgebruik en het opstellen van
schoolregels over genotmiddelen.
Dit thema zullen we aan de hand van de volgende onderwerpen behandelen:
a. alcohol
b. roken
c. drugs
d. gokken
Ad a. alcohol
Uit de eerder vermelde GGD-monitor blijkt dat 58% van de leerlingen uit het tweede
leerjaar (13/14 jarigen) wel eens alcohol heeft gebruikt in de vier weken
voorafgaande aan de enquête. In het vierde leerjaar is dit percentage zelfs
opgelopen naar 80%. Uiteraard geldt ook hier dat het een verantwoordelijkheid is van
de ouders hun kinderen te wijzen op de gevolgen van het gebruik van
alcoholhoudende dranken. Ouders kunnen echter niet altijd op de hoogte zijn van
hetgeen hun kinderen doen. Jongeren moeten hun eigen weg zoeken in de
samenleving en hun eigen plek hierin ontdekken. Dit gaat gepaard met het aftasten
van grenzen met soms grensoverschrijdend gedrag tot gevolg. Voorlichting over het
gebruik van alcoholhoudende dranken in een vroegtijdig stadium vinden wij daarom
erg belangrijk, zodat jongeren leren zelfstandig een keuze te maken. Het bestaande
voorlichtingsproject van de GGD op de basisscholen dient daarom gecontinueerd te
worden. Zie ook de opmerkingen over alcoholontmoedigingsbeleid in het hoofdstuk
over Veilig Opgroeien.
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Ad b. roken
Uit de monitor Gezondheid van de GGD blijkt dat 70% van de jongeren uit het
tweede leerjaar nooit heeft gerookt. Voor het vierde leerjaar ligt dit percentage
aanmerkelijk lager en is nog maar slechts 35%. Ook hiervoor geldt dus dat het van
belang is dat het project “Onder invloed” wordt gecontinueerd. Daarnaast zullen wij
ook de sportverenigingen met een eigen kantine verzoeken om een niet-roken beleid
te voeren. Voor zover men geen algemeen rookverbod wil instellen zal, in de lijn van
de voorstellen van sportkoepel NOC*NSF, in ieder geval tijdens alle jeugdactiviteiten
een rookverbod van kracht moeten zijn.
Ad c. drugs
Bij drugs maken we een onderscheid tussen softdrugs en harddrugs. Cijfers van het
Boumanhuis en de GGD geven aan dat het om een relatief gering percentage gaat
dat softdrugs of harddrugs gebruikt. Uit gesprekken met professionals “in het veld”
trekken wij de conclusie dat deze cijfers aan de optimistische kant zijn. Onder andere
op verschillende hangplekken en in diverse uitgaansgelegenheden worden
regelmatig (soft-)drugs gebruikt. We willen dit niet accepteren.
Ad d. gokken
Gokverslaving komt ook voor onder jongeren. Ondanks het feit dat gokkasten al uit
veel horecagelegenheden zijn verbannen, geldt ook hiervoor dat wij
probleemgevallen zoveel als mogelijk willen signaleren en een hulpverleningstraject
aanbieden. Gokverslaving onder jongeren kan immers leiden tot grote financiële
problemen. Jongeren kunnen daar hun leven lang mee achtervolgd worden.
Voorlichting
Voor wat betreft de samenwerking met Bureau HALT is de wens van de politie om
intensiever contact te hebben met de scholen. Het betreft vooral het geven van
voorlichting over vuurwerk en overlast .Via Bureau HALT willen wij bereiken dat er
een goede voorlichting op de basisscholen en middelbare scholen wordt gegeven.
Deze moet er uiteindelijk toe leiden dat er minder jongeren doorverwezen hoeven te
worden, doordat zij zich bewust zijn van de consequenties van hun gedrag.
Eilandhopper
De Eilandhopper van de GGD is een mobiel informatiecentrum, dat ingezet kan
worden bij voorlichtingactiviteiten over genotsmiddelen en soa. Allerlei
voorlichtingsmateriaal over genotmiddelen, zoals foto’s, video’s en folders kunnen in
de Eilandhopper bezichtigd worden. Daarnaast maakt de gezondheidsvoorlichter van
de GGD aan de hand van spellen duidelijk wat de effecten van genotsmiddelen,
zoals alcohol, tabak en drugs zijn. De Eilandhopper is bij uitstek geschikt om in te
zetten op scholen, buurthuizen of in ander settings waar veel jongeren samenkomen.
Korendijk mag een dagdeel per jaar gebruik maken van de eilandhopper. Meer inzet
kan worden ingekocht voor € 275,00 per dagdeel.
Discriminatie
Een onderwerp dat de afgelopen tijd veel aandacht heeft is de problematiek van
discriminatie. Korendijk telt weliswaar nauwelijks allochtone inwoners en er is zeker
geen sprake van allochtonen problematiek zoals in de grote steden. Daaruit mag
echter niet de conclusie worden getrokken dat discriminatie en extremisme niet
voorkomen. Hulpverleners geven aan dat bij bepaalde (groepen) jongeren verspreid
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over de gehele Hoeksche Waard, extremistisch en discriminerend gedrag wordt
uitgedragen. Scholen zoeken naar oplossingen voor deze problemen.
Natuurlijk kan gesteld worden dat een eerste verantwoordelijkheid voor de aanpak
van deze problemen ligt bij de ouders. In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig te zijn.
In die gevallen waar ouders van het gedrag en handelwijze van hun kinderen (nog)
niet op de hoogte zijn, kan nadat dit bekend is, corrigerend worden opgetreden.
Jongeren gaan hierin, naarmate ze ouder worden, meer hun eigen weg. Het kan
echter ook zijn, dat de ouders dezelfde opvattingen hebben als hun kinderen. Om
verdere escalatie te voorkomen, is een multidisciplinaire aanpak zeker noodzakelijk.
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Hoofdstuk 7 Prettig opgroeien/ kunnen spelen, recreëren,
sporten en ontplooien
Onder het aspect van het prettig opgroeien verstaan wij de verschillende
welzijnsvoorzieningen die bijdragen aan een leuk en prettig woon- en leefklimaat
voor kinderen in Korendijk in hun vrije tijd.
Onze gemeente heeft een rijk geschakeerd aanbod aan welzijnsvoorzieningen voor
kinderen en jongeren. Voor een groot gedeelte worden de activiteiten bij deze
voorzieningen uitgevoerd door vrijwilligers. Tot op heden is het een gemeentelijke
taak om deze vormen van vrijwilligerswerk te ondersteunen door het verstrekken van
subsidies. De achterliggende doelstelling van de gemeente om te subsidiëren is het
creëren van een zinvolle vrije tijdsbesteding voor de jeugd.
Met betrekking tot de sociale leefomgeving zijn in Korendijk Stichting Stimulans, de
sportvoorzieningen, kerken en de bibliotheken van belang. Op verschillende
manieren dragen deze bij aan de ontwikkeling en tijdsbesteding van jongeren.
Naast het subsidiëren van concrete activiteiten heeft de gemeente ook een taak in
faciliterende zin: het in stand houden van accommodaties en voorzieningen om deze
activiteiten mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de instandhouding
van speelvoorzieningen, kinderboerderijen, Oranjeverenigingen, sportvoorzieningen,
jeugdsociëteiten, bibliotheken, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Wij hechten
grote waarde aan de kwaliteit van de accommodaties die ook op langere termijn in
stand gehouden moeten kunnen worden.
De voorzieningen zijn met uitzondering van het peuterspeelzaalwerk niet echt aan
leeftijdscategorieën gebonden.
In het SGBO onderzoek komt naar voren dat er m.n. voor de groep 12/ 16 jarigen
een tekort is aan voorzieningen en activiteiten. Hier ligt een taak weggelegd voor de
jongerenwerker. Ook blijkt uit het onderzoek een duidelijke behoefte aan muzikale
activiteiten, als bv. een oefenpodium.
In het kader van het kernenbeleid en de onmogelijkheid om in iedere kern een
volledig aanbod van activiteiten en voorzieningen waar te maken, doet SGBO de
suggestie om te bekijken of door samenwerking tussen de verschillende organisaties
activiteiten kunnen rouleren.
a. Speelvoorzieningen
De behoefte aan speelvoorzieningen is sterk aan verandering onderhevig. Dit hangt
samen met de leeftijdsopbouw van de kinderen in de wijk. Bij de uitwerking van
bestemmingsplannen wordt direct aandacht besteed aan de noodzaak van
speelvoorzieningen. Voor de realisering van deze speelvoorzieningen wordt ook een
budget in het bestemmingsplan opgenomen. Door de afdeling beheer is een
onderhoudsschema opgesteld waarin per jaar een onderhoudsplan per speelveld is
vastgelegd.
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Hiermee wordt bereikt dat met een bepaalde regelmaat alle speelvelden voor groot
onderhoud onder handen worden genomen en de kinderen op een verantwoorde en
veilige manier kunnen spelen. Hierbij kan worden opgemerkt dat veiligheidseisen en
eisen met betrekking tot valbescherming wettelijk zijn vastgelegd.
Met de privatisering van de openbare scholen, en daarmee ook de exploitatie van de
schoolpleinen, is de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het onderhoud van
deze voorzieningen komen te vervallen (m.u.v. afspraken bij de overdracht). De
scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. In het kader van het jeugdbeleid heeft dit tot
nadeel dat scholen hun schoolplein niet (meer) zien als een openbare speelplaats,
waar ook buiten schooltijd gebruik van kan worden gemaakt. Dit kan leiden tot het
plaatsen van hekken om vandalisme te voorkomen. Deze stap is begrijpelijk, maar uit
een oogpunt van integraal jeugdbeleid en toegankelijkheid van
gemeenschapsvoorzieningen minder gewenst.
b. Speeltuin Nieuw-Beijerland
Speeltuinvereniging Jeugdland beheert een speeltuin in Nieuw-Beijerland. De
vereniging organiseert spelletjesmiddagen, en de Sint Nicolaas intocht.
De kosten voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen worden, daar waar mogelijk,
betaald van entreegelden en sponsorgelden. Het onderhoud voor de speeltoestellen
wordt betaald van de subsidiegelden.
De speeltuin is in de afgelopen jaren ook buiten de grenzen van de gemeente
bekend geworden. Er wordt ook actief getracht nieuwe leden en donateurs te werven
buiten Nieuw-Beijerland.
Gezien de steeds strengere veiligheidseisen van de afgelopen jaren heeft de
vereniging voor flinke bedragen grote aanpassingen moeten doen en zijn er
speeltoestellen verwijderd.
Gezien het geringe budget van de Vereniging zijn zij niet in staat deze toestellen te
vervangen en worden zij in hun voortbestaan bedreigd. Gelet op de
maatschappelijke functie is het een aanbeveling dat de speeltuin op niveau in stand
wordt gehouden.
c. Overige speelvoorzieningen in Korendijk
In iedere kern zijn speelveldjes en/of trapveldjes. Er wordt getracht om binnen iedere
kern zoveel mogelijk speelgelegenheid te bieden aan kinderen van alle leeftijden.
Met betrekking tot speelplekken kennen we (nog) geen nota. Het zou dan ook een
aanbeveling zijn om een Nota “Kwaliteitsslag speelvoorzieningen` op te stellen
waarin verbeter- en investeringsplannen voor de verschillende speelterreinen worden
vastgesteld.
Door middel van een renovatieschema worden alle speelveldjes en/of trapveldjes
regelmatig opgeknapt en tijdens deze renovatieronden wordt er ook geprobeerd om
speeltoestellen bij te plaatsen en/of de ondergrond van kunstgras te voorzien.
Het afgelopen jaar heeft de gemeente op deze manier een aantal speelveldjes
uitgebreid en opgeknapt.

juli 2007

24

Nota jeugdbeleid gemeente Korendijk

Zo werden in Zuid-Beijerland op het speelveldje aan de Jasmijnstraat/Lijsterbesstraat
een aantal speeltoestellen bijgeplaatst en werd de ondergrond voorzien van
kunstgras. Op verzoek werd een duikelrekje in de Asterstraat bijgeplaatst. Indien er
nog voldoende middelen beschikbaar zijn zal getracht worden om een extra
ballenvanger voor het speelveld aan het Santgors aan te schaffen.
Voor het aanbreken van het zomerseizoen zal het volleybalnet van het
recreatieterrein aan het Spui te Piershil, dat niet wordt gebruikt, overgebracht worden
naar de Hitsertse kade.
Bij het Oranjeveldje werd een ballenvanger aangebracht en werden de doelen
vervangen. Als de weersomstandigheden dit toelaten zullen op het trapveldje op het
Oranjeveld de grootste kuilen worden opgevuld zodat daar weer op een goede
manier gevoetbald kan worden.
In Nieuw-Beijerland werd een aantal veertoestellen en ballenvangers bijgeplaatst.
In Piershil werden het hekwerk en de ballenvanger bij het trapveldje aan de
Margrietstraat gerepareerd.
In Goudswaard zullen binnenkort op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de
Dorpsstraat een aantal speeltoestellen, een bank en een prullenbak worden
aangebracht. Dit jaar zal getracht worden het speelveldje in de Van Almondestraat te
renoveren. Verder wordt in Goudswaard op het terrein van de ijsclub een nieuwe
speelvoorziening gecreëerd in de vorm van een Pannaveld.
In Buurtschap Nieuwendijk is aan het Lillehammerplantsoen op het speelveldje een
veertoestel bijgeplaatst voor de jonge kinderen (2-4 jaar). Voor de oudere jeugd zal
er onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om een trapveldje te realiseren. In
eerste instantie zal er een geschikte locatie voor gevonden moeten worden. Indien
dit lukt zal hiervoor een bedrag moeten worden begroot voor de aanschaf van twee
doelen en een bank met prullenbak.
In Buurtschap Zuidzijde zijn een basketbalveld en wat toestellen. Er zal hier nog
onderzocht moeten worden wat de vraag en het gebruik hiervan is zodat er
eventueel een aanvulling hierop kan plaatsvinden.
d. Kinderboerderijen
Er zijn in de gemeente Korendijk 3 kinderboerderijen. Op deze wijze kunnen kinderen
op speelse wijze in contact worden gebracht met de boerderijdieren.
De kinderboerderijen in Korendijk krijgen jaarlijks een activiteitensubsidie. Er zal in
overleg met de Korendijkse Kinderboerderijen bezien worden of zij thuishoren in het
subsidieprogramma of dat voor het in stand houden van de kinderboerderijen een
meerjarige onderhoud- of beheerovereenkomst de best werkbare methode is.
e. Oranjeverenigingen Korendijk
Er zijn in Korendijk vier Oranjeverenigingen. Deze verenigingen organiseren ook voor
de jongeren leuke activiteiten en festiviteiten gerelateerd aan de landelijke
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oranjemanifestaties, waaronder kinderspelletjes, knutselmiddag, optochten waarbij
de kinderen zich mogen verkleden.
Naast de inkomsten die de Oranjeverenigingen zelf genereren ontvangen ze jaarlijks
een activiteitensubsidie.
f. Sportvoorzieningen
Iedere dorpskern in de gemeente Korendijk beschikt over een gymnastieklokaal. De
drie Korendijkse gymnastiekverenigingen en de Stichting Stimulans maken gebruik
van deze gymnastieklokalen. De verenigingen bieden een gevarieerd
jeugdprogramma aan voor de leeftijden 0 tot 18 jaar waaronder ouder en kindgym,
peutergym. Dit gezondheidsaspect moet niet onderkend worden. Het is goed om bij
ook de heel jonge kinderen beweging en sport te stimuleren. Uit het oogpunt van
gezondheid, sociale ontplooiing en vrijetijdsbesteding.
De gymnastiekverenigingen ontvangen een activiteitensubsidie. Deze is
hoofdzakelijk ten behoeve van de jeugd t.w. 30% van de jeugdcontributie en 75%
vergoeding van de zaalhuur voor de jeugd.
g. Bibliotheken.
Voor de taalontwikkeling vooral bij heel jonge kinderen is het van groot belang dat zij
voorgelezen worden. De bibliotheek speelt hierbij een cruciale rol. Iedere dorpskern
beschikt over een eigen bibliotheek, die door vrijwilligers wordt georganiseerd.
h. Peuterspeelzaalwerk.
Er zijn in Korendijk 4 peuterspeelzalen:
De Beijertjes in Zuid-Beijerland; ’t Hummeltje in Piershil; Robbedoes in NieuwBeijerland en ’t Vlindertje in Goudswaard
Het peuterspeelzaalwerk houdt in: ´het bieden van speelgelegenheid aan kinderen
van 2 (of 2.5) tot 4 jaar gedurende een dagdeel van maximaal drie en een half uur,
tijdens (meestal) twee dagdelen per week gedurende ongeveer 40 weken per jaar
met als doel om hun ontwikkeling te bevorderen en samen te spelen`.
Peuterspeelzaalwerk is altijd onder de noemer “kinderopvang” geschaard. Met de
Wet kinderopvang die per 1 januari 2005 is ingevoerd, is de juridische basis om de
kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk te regelen komen te vervallen. Met ingang van
1 januari 2007 valt het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Dwingende regels voor het peuterspeelzaalwerk zijn er niet.
De welzijnswet stelde voorheen de eis dat bij een gemeentelijke verordening regels
worden vastgesteld voor de kwaliteit (en het toezicht op de naleving ervan).
Momenteel moeten de peuterspeelzalen in Korendijk zich houden aan de vrij
beknopte afspraken vanuit de subsidieregeling. De kwaliteitseisen (die voorheen
waren opgenomen in de verordening kinderopvang en dus nu niet meer gelden voor
de peuterspeelzalen) zullen in een plaatselijke verordening peuterspeelzaalwerk
moeten worden opgenomen. Het wordt dan ook aanbevolen om deze plaatselijke
verordening op korte termijn op te stellen.
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Iedere peuterspeelzaal beschikt over een eigen (vrijwillig) bestuur.
In de startbijeenkomst van 1 maart 2006 voorafgaand aan het opstellen van deze
jongerennota is het idee geopperd om de besturen samen te voegen. Momenteel is
er veel verschil in het functioneren van de besturen. Dit laatste heeft grotendeels de
maken met het feit dat er vrijwilligers in het bestuur zitten. Het zou voor de toekomst
dan ook de moeite waard zijn om uit te zoeken welke voordelen dit met zich mee zal
brengen.
In dit geval is het een aanbeveling om de mogelijkheden te onderzoeken om te
komen tot één peuterspeelzaalbestuur in onze gemeente. Hierdoor zal er één
beleidslijn gevolgd kunnen worden door alle peuterspeelzalen. Dit laatste zal naar
verwachting de kwaliteit van de peuterspeelzalen ten goede komen
De peuterspeelzalen worden door de gemeente gesubsidieerd.
In de nieuwe subsidieverordening (2006) is geen duidelijk ambitieniveau aangegeven
waaraan het bestuur en de peuterspeelzalen moeten voldoen. Het zou voor de
kwaliteit van de peuterspeelzalen goed zijn dit nader te regelen.
Het is dan ook een aanbeveling om een duidelijk ambitieniveau te formuleren, hetzij
in de subsidieverordening hetzij in een speciale verordening peuterspeelzaalwerk.
De peuterspeelzalen hebben in het kader van het onderwijsachterstandsbeleid /de
voorschoolse periode een steeds belangrijker taak. In het volgende hoofdstuk over
onderwijs wordt hier verder op ingegaan.
Het rijk kiest t.a.v. het peuterspeelzaalwerk om het over te laten aan de lokale
overheid. Op politiek en maatschappelijk niveau wordt steeds meer verwacht van het
peuterspeelzaalwerk.
Aan deze extra functies kan pas doeltreffend uitvoering worden gegeven als het
peuterspeelzaalwerk in staat is om haar kerntaken professioneel uit te voeren.
De nadruk ligt op lokale samenwerking en een samenhangend aanbod van
voldoende bereikbare en betaalbare voorzieningen, voorzieningen die goed zijn
afgestemd op elkaar, maatwerk binnen de samenhang en het bijdragen aan de
cognitieve- en sociale ontwikkeling en taal ontwikkeling van kinderen, zodat kinderen
minder snel uitvallen en verantwoord kunnen meedoen in de maatschappij. Kortom
de gemeente draagt zorg voor de samenhang in de voorzieningen en de regie om tot
een doorgaande ontwikkelingslijn en een sluitend dagarrangement te komen.
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i. Kinderopvang
De gemeente Korendijk beschikt over twee kinderdagverblijven. “De Harlekijn”
(Stichting Kinderopvang Korendijk) is in de openbare school in Piershil gevestigd en
Tante Riet is gevestigd in boerderij “Dorpzigt” te Zuid-Beijerland.
Met de inwerkingtreding van de Wet op de kinderopvang op 1 januari 2005 is de
kinderopvang commercieel geworden/ verzelfstandigd en wordt die niet langer mede
gesubsidieerd door de gemeente. Het doel van deze wet is niet primair gericht op het
kind, maar op de ouders om het voor hen makkelijk te maken zorg voor kinderen en
werk te combineren.
De gemeente heeft een handhavende rol als het gaat om de kwaliteit van de
kinderopvang. De GGD houdt het toezicht op de kwaliteit.
De Wet Kinderopvang heeft twee belangrijke uitgangspunten:
1. Volgens de wet moeten de kosten van de kinderopvang door ouders,
werkgevers en overheid samen worden gedragen.
2. Daarnaast stimuleert de wet aanbieders van kinderopvang om kwaliteitsbeleid
te ontwikkelen en dit te gebruiken om de onderlinge concurrentie aan te gaan.
Onder kinderopvang wordt verstaan het bedrijfsmatig opvangen (en het mede
opvoeden) van kinderen. De volgende vormen van opvang vallen onder deze
wetgeving: Dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang.
j. Sociaal cultureel werk / jongerenwerk
Het sociaal culturele werk richt zich, afhankelijk van de situatie, op uiteenlopende
aspecten van het bestaan van mensen: werk, vrije tijd, politieke participatie, educatie,
culturele integratie, leefbaarheid en veiligheid. Ook jongerenwerk wordt als een vorm
van sociaal-cultureel werk gezien, gericht op een bepaalde leeftijdsgroep. De
grenzen tussen de verschillende doelgroepen en ook tussen de activiteiten zijn in het
sociaal cultureel werk niet altijd even scherp. Het jeugdwerk speelt zich vooral af in
de vrije tijd, buiten school, buiten het werk en buiten het gezin. Het doel van het
jongerenwerk is kortweg het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijke integratie van jongeren. Op dit moment wordt er steeds minder
onderscheid gemaakt tussen tienerwerk en jongerenwerk en richt het jongerenwerk
zich op jeugdigen van 12 tot 23 jaar, met de nadruk op 12 tot 18 jarigen.
Bij de aanstelling van een nieuwe jongerenwerker formuleert de gemeente een
concrete en brede opdracht voor het (lokale)jongerenwerk, gedetailleerd en
inhoudelijk omschreven met benoeming van de te bereiken maatschappelijke doelen
voor de verschillende doelgroepen binnen de leeftijdsgroepen van 10 tot 23 jaar.
Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de eerder genoemde notitie Jongerenwerk.
In de implementatie en uitvoering van het jeugdbeleid is een belangrijke rol
weggelegd voor het jongerenwerk. Deze rol geldt niet alleen voor de aanpak van
maatschappelijke jeugdproblematiek. We moeten het jongerenwerk ook zien als
professionele partner in de afstemming van het lokale jeugdbeleid met jeugdzorg, in
de vrijetijdsbesteding en als stem van de jongeren richting maatschappij en politiek,
zoals bv. bij de ontwikkeling van de Jongerenaccommodatie in Nieuw-Beijerland.
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Maar ook in de bredere invulling van prestatieveld 2 van de Wmo is het jongerenwerk
onmisbaar. De jongerenwerker is in dat kader een belangrijke schakel om
problematiek bij jongeren te signaleren en de toeleiding naar het bestaande
hulpaanbod te stimuleren.
h. Jongerenaccommodaties / Jongerenontmoetingspunten (JOP’s)
Door het creëren van JOP’s moet overlast voorkomen worden. Jongeren geven zelf
aan behoefte te hebben aan een eigen plek waar zij hun vrije tijd kunnen
doorbrengen en kunnen “hangen”.
In Korendijk zijn verschillende JOP’s gerealiseerd.
Piershil
Pierhil beschikt over een jeugdsoos “Gunturwait”. Deze jeugdsoos wordt beheerd
door de Stichting Stimulans. Er vinden hier verschillende activiteiten plaats. Voor
oudere en jongere jeugd van allerlei gezindten. De Stichting Stimulans zegt dat er
veel meer uit te halen is wanneer er een jongerenwerker wordt ingezet zodat er meer
activiteiten plaats kunnen vinden in deze jongerenaccommodatie. Zij proberen zelf
zoveel vrijwilligers als mogelijk bij elkaar te krijgen waardoor er activiteiten kunnen
plaatsvinden. Dit laatste is echter wel als knelpunt aangegeven want daar waar geen
vrijwilligers zijn kunnen geen jongerenactiviteiten plaatsvinden. Het is dan ook een
aanbeveling om een professionele vrijwilligersvacaturebank op te zetten, die door
een ieder geraadpleegd kan worden.
Nieuw-Beijerland
In maart/april 2005 is, bij wijze van pilot, in de groenzoom nabij het Buitenom te
Nieuw-Beijerland, een container geplaatst die dient als ontmoetingsplaats voor
jongeren. Nadat er een evaluatie is gehouden met betrekking tot “De Hut” is
geconcludeerd dat de pilot als geslaagd kan worden beschouwd.
De locatie is echter niet geschikt en ´de Hut´ moet worden verplaatst.
Momenteel wordt er gesproken over een permanente locatie in Nieuw-Beijerland
voor deze jongeren.
Er zal onderzocht moeten worden om hoeveel jongeren het hier gaat. Het is
wenselijk wanneer e.e.a. wordt gerealiseerd de jongeren hier zelf bij te betrekken.
De nieuwe jongerenwerker krijgt dit als belangrijke eerste prioriteit mee.
De Jongerenontmoetingsplek ’t Honk te Nieuw-Beijerland wordt momenteel beheerd
door de Stichting Stimulans waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere
enthousiaste vrijwilligers. Er vinden hier verschillende activiteiten plaats voor de
oudere en jongere jeugd van allerlei gezindten. Met ingang van 1 september 2007 is
deze locatie niet meer van de gemeente. Wellicht is het mogelijk om deze jongeren
ook een onderkomen te bieden in de nog te realiseren jongerenaccommodatie. Dit
laatste zal in samenwerking met de nieuwe jongerenwerker onderzocht moeten
worden. Totdat de nieuwe jongerenaccommodatie is gerealiseerd zal er voor de
activiteiten die er nu plaatsvinden een tijdelijke locatie gezocht worden.
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Zuid-Beijerland
In Zuid-Beijerland beschikken de jongeren over een JOP namelijk het Oranjeveldje.
Deze plaats sluit echter niet helemaal aan bij de wensen van de gebruikers. Uit
contacten met de jongeren is gebleken dat er behoefte is aan een eenvoudig
onderkomen met verlichting (container?). De jongeren geven zelf aan dat dit de
overlast op andere plaatsen (o.a. winkelcentrum) in het dorp kan voorkomen of
verminderen. Aanbevolen wordt de mogelijkheden tot het realiseren van een
accommodatie op het Oranjeveldje te onderzoeken.
De PKN kerk te Zuid-Beijerland heeft sinds najaar 2006 een Jongeren Ontmoeting
Ruimte (JOR) gerealiseerd aan de Gravin Sabina straat. Twee maal per maand
kunnen jongeren hier samenkomen om te “chillen”, darten, spelletjes te doen, met
elkaar samen te zijn enz. Jongeren van alle gezindten kunnen hier terecht. Deze
locatie is van tijdelijke aard in afwachting van de realisatie van een jeugdhonk naast
de kerk. De PKN kerk is hierbij initiatiefnemer.
Goudswaard
In deze dorpskern is geen Jongerenontmoetingsplaats. Er zal in samenspraak met
de jongeren zelf gekeken worden naar wensen en mogelijkheden. Er zou hier gepleit
kunnen worden voor versterking of uitbouw van activiteiten van al bestaande
voorzieningen, zoals de sportvereniging of het dorpshuis. Wel is duidelijk
weergegeven tijdens de gesprekken met mensen afkomstig uit Goudswaard dat er
behoefte is aan een “vaste” hangplaats.
In navolging van het Oranjeveld in Zuid-Beijerland dat is aangewezen als vaste
ontmoetingsplaats wordt aanbevolen om in iedere dorpskern ontmoetingsplaatsen te
creëren of aan te wijzen. Zie ook hoofdstuk Veilig Opgroeien.
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Hoofdstuk 8 Onderwijs/ kunnen leren en een diploma
halen.
De rijksoverheid ziet in toenemende mate een rol voor gemeenten in het lokale en
regionale onderwijsbeleid weggelegd. Dit betreft in het bijzonder het
achterstandenbeleid, het voortijdig schoolverlaten, de veiligheid en de huisvesting.
De inzet van financiële middelen op deze terreinen door de gemeente zou effectiever
en efficiënter kunnen plaatsvinden, met meer maatwerk in de lokale
omstandigheden.
Gemeenten hebben als meest nabije overheid een verantwoordelijkheid voor het
functioneren van de lokale infrastructuur en voor het realiseren van samenhang
tussen de schakels binnen de jeugdketen, waaronder het achterstandenbeleid.

8.1 De voorschoolse periode
Het peuterspeelzaalwerk vormt een essentiële schakel in het opsporen en bestrijden
van ontwikkelingsachterstanden en bevorderen van taalontwikkeling.
De rol van de gemeente is voor de toekomst gericht op VVE (Voor- en
Vroegschoolse Educatie). De peuterspeelzalen worden door de gemeente
gesubsidieerd. Gezien de eisen en de verwachtingen in het kader van het
onderwijsachterstandenbeleid en de voorschoolse educatie is dit noodzakelijk (zie
hoofdstuk 3.1, preventief jeugdbeleid). Het salaris van de leidsters wordt voor 75%
gesubsidieerd. De huur wordt voor 100% gesubsidieerd.
De voorschoolse educatie wordt steeds belangrijker. Het is van groot belang dat er
een goede aansluiting is tussen de peuterspeelzaal en het basisonderwijs.
Momenteel wordt er in Korendijk op alle basisscholen gebruik gemaakt van een
overdrachtsdossier.
Het plan Lokale Prioriteit Voorschoolse- schoolse educatie is een
taalontwikkelingsproject dat in 2000 gestart is. Het project loopt af in het schooljaar
2006/2007. Omdat dit een ontwikkelingsproject is waar jaarlijks financiële middelen
voor nodig zullen zijn, zal er ook voor de komende 4 jaar weer voorgesteld worden
om dit of een vergelijkbaar traject voort te zetten.

8.2 De basisschoolperiode
De gemeente is verantwoordelijk voor:
- Kwalitatief goede onderwijshuisvesting
- Handhaving leerplicht
- Leerlingenvervoer
Bovenstaande onderwerpen komen aan de orde in het Op Overeenstemming Gericht
Overleg onderwijs (OOGO) tussen gemeenten en schoolbesturen.
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Onderwijshuisvesting
De huisvestingstaak onderwijs is sinds 1997 een verantwoordelijkheid van de
gemeente. De gemeente wordt geacht zorg te dragen voor een adequate huisvesting
van het aanwezige onderwijs binnen de gemeentegrenzen. Een adequate
huisvesting betekent vrij vertaald dat onbelemmerd voortgang van het onderwijs
moet kunnen plaatsvinden.
De wijze waarop de gemeente Korendijk om gaat met de huisvestingstaak is
vastgelegd in de verordening voorzieningen in de huisvesting onderwijs, gemeente
Korendijk.
Handhaving leerplicht
Naast de handhaving van de leerplichtwet hoort ook het beleid op het gebied van
voortijdig schoolverlaten (wet op Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie) onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente. In samenhang met preventief jeugdbeleid
wordt de maatschappelijke zorg voor de risicoleerlingen steeds meer een
aandachtspunt. In het convenant jeugdzorg zijn regionale afspraken gemaakt over de
aansluiting onderwijs en jeugdzorg.
Het regionaal leerplichtbureau constateert in het jaarverslag 2004-2005 dat er in dit
kader knelpunten geconstateerd zijn ten aanzien van:
- Goed functionerende leerplichtadministratie (zie 8.4 leerplicht)
- Opvangvoorzieningen
In de Hoeksche Waard opende Trivium, in het kader van het jeugdbeleid, een
rebound voorziening (opvang voor jongeren). Binnen deze voorziening ontbreekt
een onderwijskracht die in staat is de jongeren te ondersteunen en te begeleiden
bij het schoolwerk.
- Praktijkonderwijs
Deze punten worden momenteel regionaal opgepakt en zijn terug te vinden in o.a.
het convenant jeugdbeleid.
Leerlingenvervoer
Gemeente is verplicht leerlingenvervoer aan te bieden aan die leerlingen die daar
volgens de verordening recht op hebben. De aanbesteding voor het
leerlingenvervoer is samen met de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard geregeld.

8.3 Inbedding onderwijs in jeugdbeleid
Het opgroeiende kind brengt het leeuwendeel van de dag door binnen een
onderwijsinstelling. Hiermee is onderwijs, naast het gezin en de directe leefomgeving
van een kind, een van de belangrijkste schakels in de keten van een opgroeiend
kind. Opvoeding blijft, ten overvloede, de primaire verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgers. De taak van het onderwijs is om kinderen in deze steeds sneller
ontwikkelende maatschappij, op te leiden tot zelfredzame burgers. Door het afnemen
van de invloed van andere sociale structuren zoals wijk, kerk, etc. wordt de druk op
het onderwijs steeds groter om naast de cognitieve ontwikkeling ook de sociale
ontwikkeling ter hand te nemen.
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Een neveneffect van deze ontwikkeling is dat een groep jeugdigen de steeds hoger
wordende eisen van de maatschappij niet langer aan kan. Juist voor deze groep is
het van belang dat er een samenhangende zorgstructuur wordt gevormd tussen alle
voorzieningen rondom de opgroeiende jeugdige. Een van de uitgangspunten hierbij
is dat problemen van jeugdigen (en ouders) in een zo vroeg mogelijk stadium worden
gesignaleerd en beoordeeld en waar mogelijk zo direct en laagdrempelig mogelijk
worden verholpen.
Dit kan alleen door een goede samenwerking tussen onderwijs en andere
voorzieningen als bureau Jeugdzorg (JPT en schoolmaatschappelijk werk), het
leerplichtbureau, de politie en de GGD. Het ligt voor de hand zoveel als mogelijk in
Hoeksche Waards verband samen te werken, aangezien de scholen in het
voortgezet onderwijs een regionale functie hebben en dit voor ons de enige manier is
om invloed uit te kunnen oefenen bij het voortgezet onderwijs.

8.4 Leerplicht
In Nederland kan elk kind naar school. Het belang van onderwijs voor het kind zelf en
de samenleving is zo groot dat hiervoor de leerplicht is ingesteld. Iedereen tussen vijf
en zeventien jaar is geheel of gedeeltelijk leerplichtig.
Wat is het Leerplichtbureau?
Het leerplichtbureau Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband op het gebied
van leerplicht tussen gemeenten in de Hoeksche Waard: Binnenmaas, Cromstrijen,
's-Gravendeel, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Alle taken op het gebied van de
uitvoering van de Leerplichtwet 1969 zijn aan dit leerplichtbureau overgedragen met
uitzondering van de leerplichtadministratie. Het bureau is gevestigd in het
gemeentehuis van Oud-Beijerland.
De kerntaken van het Leerplichtbureau zijn:
•
•
•
•
•
•
•

tegengaan van verzuim van leerplichtige leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar:
behandelen van aanvragen voor vrijstellingen en ontheffingen Leerplicht;
proces verbaal en justitiële afhandeling bij niet nakomen van de Leerplichtwet;
verwijzing naar reguliere jeugdhulpverlening;
adviseren met betrekking tot school- en beroepskeuze;
verstrekken van informatie over leerling-zaken aan scholen, ouders en
instellingen;
deelname aan samenwerkingsverbanden zoals Sociale Teams

Het leerplichtbureau in de Hoeksche Waard functioneert om verschillende redenen
niet optimaal. Al enige tijd wordt er regionaal gesproken over het professionaliseren
van het leerplichtbureau Hoeksche Waard. Er is een rapport opgemaakt waarbij in
kaart is gebracht op welke wijze het Leerplichtbureau kan worden voortgezet waarbij
alle zaken zowel administratief als het praktijkdeel waterdicht geregeld zijn.
Er zal in 2007 een besluit moeten worden genomen over de voortgang van het
regionale leerplichtbureau Hoeksche Waard.
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Gekozen is inmiddels voor aansluiting bij RBL+ vanwege de beste kansen op
professionalisering.

8.5 Vroegtijdig schoolverlaten
Via het leerplichtbureau bestaat een goede aanpak voor het bestrijden van
ongeoorloofd verzuim in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het Jeugd
Preventie Team (JPT) speelt een rol bij de probleemjongeren.
Een meer onderbelichte groep zijn de 17- 23 jarigen, die nog niet over een
startkwalificatie beschikken. Deze bevinden zich zowel bij de scholen voor
voortgezet onderwijs als bij die voor het (middelbaar) beroepsonderwijs. Op grond
van de Wet op de jeugdzorg is het de taak van het RMC (Regionaal Meld- en
Coördinatiefunctie) te voorkomen dat jongeren voor het behalen van een
startkwalificatie het onderwijs verlaten. Voor de jongeren zelf heeft het niet
beschikken van een startkwalificatie ook grote nadelen. Zij vormen een kwetsbare
groep op de arbeidsmarkt.

8.6 Schoolbegeleidingsdienst
De basisscholen in de gemeente Korendijk nemen diensten af van verschillende
schoolbegeleidingsdiensten ten behoeve van schoolorganisatorische en inhoudelijke
begeleiding van het primair onderwijs. Deze dienst biedt daarmee ondersteuning aan
scholen in het primair onderwijs. De gemeente subsidieert een gedeelte van deze
schoolbegeleidingsuren.

8.7 Logopedie
De spraak en taal zijn belangrijke functies in de ontwikkeling van elk kind. Op de
leeftijd van ca 5 jaar vormt een goede spraak- en taalontwikkeling een belangrijke
voorwaarde voor het leren op de basisschool en adequate psychosociale
ontwikkeling. De rijksoverheid stelde in haar wetgeving en beleid (o.a. WCPV, besluit
JGZ 2003) dat een logopedische screening op deze leeftijd noodzakelijk is, zodat
vroegtijdig een ontwikkelingsachterstand of –stoornis op dit gebied kan worden
gesignaleerd. Om de bovengenoemde redenen laten wij in onze gemeente
logopedische screening van de leerlingen van groep 2 van de basisschool uitvoeren.
Hiervoor hebben wij samen met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard een
overeenkomst met de CED (Centrum voor Educatieve Dienstverlening).
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8.8 Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Het uitvoeren van het SMW op het voorgezet onderwijs is een onderdeel van het
convenant jeugdbeleid dat is opgezet door de gemeenten in de Hoeksche Waard (zie
bijlage 5). Er is een overeenkomst tussen de gemeenten, het voortgezet onderwijs
en het SMW. Zowel de gemeente als het voortgezet onderwijs dragen hier financieel
aan bij.
Momenteel beschikken niet alle basisscholen over een schoolmaatschappelijk
werker. Wel blijkt er in de praktijk op alle basisscholen behoefte te zijn aan een
schoolmaatschappelijk werker.
Momenteel wordt er regionaal gewerkt aan een notitie voor schoolmaatschappelijk
werk op het voortgezet onderwijs en het primaire onderwijs.

8.9 Kinderopvang op scholen
Vanaf 1 januari 2007 zijn scholen verplicht voor- tussen- en naschoolse opvang aan
te bieden als ouders daarom vragen.
Scholen hoeven de opvang niet perse zelf uit te voeren. Kiezen ze ervoor om het uit
te besteden, dan zijn ze ook niet eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de
opvang. Voor scholen die opvang zelf regelen, is geen extra geld beschikbaar
gesteld door het rijk.
De scholen willen wel goede opvang, maar zijn bang dat er te veel druk op de hen
komt te liggen en zij vragen zich af of er wel genoeg geld voor is.
Omdat deze verplichting voor de scholen er nog maar sinds kort is, is er nog veel in
ontwikkeling in onze gemeente. Ook de mogelijkheden voor “extra” activiteiten buiten
schooltijd, denk hierbij aan sport en spel activiteiten, moeten verder onderzocht
worden. Er is nog geen duidelijkheid wat de gemeente Korendijk hierin kan
betekenen.

8.10 Buitenschoolse Opvang (BSO)
De gemeente Korendijk beschikt momenteel al over twee buitensschoolse opvangen.
De BSO meneer Cactus (Stichting Kinderopvang Korendijk) is gevestigd in Piershil.
Het opstarten van de buitenschoolse opvang is een advies geweest vanuit de nota
die dateert uit 1999.
De tweede buitenschoolse opvang is Tante Riet. Deze is gevestigd net als het
gelijknamige kinderdagverblijf in Zuid-Beijerland.
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8.11 Brede School
De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden
met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de
ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een
doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden.
Onderwijs is in ieder geval participant. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport,
cultuur, bibliotheek en andere instellingen kunnen ook een onderdeel van de brede
school zijn. In onze gemeente is de Brede school nog in de ontwikkelingsfase.
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Hoofdstuk 9 Samenwerking in de Hoeksche Waard
Convenant jeugdbeleid Hoeksche Waard
Als gevolg van de nieuwe wetgeving (Jeugdzorg en WMO) hebben de vijf gemeenten
van de Hoeksche Waard een convenant jeugdbeleid afgesloten met de provincie
Zuid-Holland.
Het convenant geldt voor de jaren 2005-2007 en heeft als doel (momenteel is het
convenant 2007/2008 nog in ontwikkeling):
1.
versterking van het aanbod opvoedingsondersteuning en
gezinsondersteuning;
2.
verbetering aansluiting onderwijs op jeugdzorg, in het bijzonder het
voorkomen van schooluitval;
3.
aanpak jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.
Het convenant is als bijlage bij deze nota gevoegd.
De samenwerking tussen de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard op het gebied van
jeugdbeleid komt voornamelijk tot stand vanuit het besef dat een goed en compleet
voorzieningen aanbod voor de jeugd van groot belang is en dat er een sluitende
aanpak tot stand gebracht moet worden voor die jongeren die ´uit de boot dreigen te
vallen´. Hierover zijn in het kader van de Regionale Agenda Samenleving afspraken
gemaakt zowel qua inhoud als qua budget.
De samenwerking anno 2007 spitst zich toe op:
1. het realiseren van een gezamenlijke registratie(systeem) van alle
organisaties die werkzaam zijn in de jeugdzorg
2. de professionalisering van de regionale leerplichtfunctie. Het huidige bureau
werkt niet optimaal. Met RAS middelen is een onderzoek gedaan. Inmiddels
is bestuurlijke overeenstemming over de te kiezen manier om de
professionalisering te realiseren, nl. door aan te haken bij RBL+ .in Dordrecht
3. de vraag vanuit de onlangs door Trivium opgerichte Rebound voorziening
(opvang voor jongeren) om financiering van een onderwijskracht die in staat
is jongeren te ondersteunen bij hun schoolwerk tijdens de opvangperiode
4. de wens/ noodzaak om in het kader van de sluitende aanpak op alle basisen voortgezet onderwijsscholen schoolmaatschappelijk werk in te zetten
t.b.v. vroegsignalering en voorkoming van schooluitval.
De regionale samenwerking heeft door de Conferentie `Kinderen, mij een Zorg´ een
grote stimulans gekregen. Inmiddels is er gedurende het project een coördinerend
wethouder jeugd aangewezen in de persoon van de heer P. de Regt van de
gemeente Cromstrijen en wordt gesproken over een regionale beleidsmedewerker
jeugdbeleid.
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Hoofdstuk 10 Wonen en werken
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er voor nodig is om de in Korendijk
opgegroeide jongvolwassenen ook te behouden voor de gemeente Korendijk.
Huisvesting
Er is een tekort aan betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt.
Mede daardoor wellicht neemt het aantal inwoners in Korendijk af. Woningbouw in
Korendijk richt zich wel hoofdzakelijk op de doelgroepen “ouderen” en “jongeren”.
Hierop wordt extra ingezet. Door verder aan te sluiten bij de vraag naar geschikte
woningen voor ouderen, ontstaat er tevens een betere doorstroming. Meer mensen
met een binding aan hun dorp of gemeente kunnen er dan ook blijven wonen.
Hierdoor wordt een gevarieerde bevolkingsopbouw van de gemeente gestimuleerd,
wat de levendigheid en de leefbaarheid van de kernen versterkt.
Daarnaast wil de gemeente daar waar mogelijk een actieve rol spelen in het behoud
van cruciale voorzieningen om de leefbaarheid van de kernen op het gewenste peil
te houden.
Werkgelegenheid
De Wet werk en bijstand, die per 1-1-2004 in werking is getreden, stelt het vinden
van werk centraal bij het verstrekken van uitkeringen. Om kwetsbare jongeren
(zonder startkwalificatie) een kans te geven op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk
dat er intensieve trajecten ontwikkeld worden door het CWI (Centrum voor Werk en
Inkomen) en/of de RSD (Regionale Sociale Dienst). De RSD heeft op grond van de
Wet werk en bijstand een belangrijke taak door werkzoekenden zo snel mogelijk aan
het arbeidsproces te laten deelnemen. De RSD heeft in dit kader een reintegratieverordening opgesteld (vastgesteld in juni 2004) waarin prioriteit wordt
gegeven aan de doelgroep jongeren. Anno 2007 staan er bij de RSD 12 jongeren
(t/m 21 jaar) ingeschreven. Het aantal jongeren dat werkzoekend is, ligt hoger. Bij het
CWI stonden er 5 jongeren uit Korendijk ingeschreven, die jonger waren dan 23 jaar.
In het kader van de volwasseneneducatie en de Wet werk en bijstand is het van
belang dat de RSD zich inspant om voor de jongeren die (nog) geen startkwalificatie
hebben, leerwerkplaatsen te zoeken bij bedrijven.
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Hoofdstuk 11 Korte samenvatting resultaten SGBO
onderzoek
De volledige versie van het onderzoeksrapport is opgenomen in de bijlagen.
In de uitkomsten van de enquête blijkt dat er over het algemeen een behoorlijke
tevredenheid is over tal van voorzieningen.
Uit de enquête komt als aanknopingspunt voor het gemeentelijke jeugdbeleid m.b.t.
jongerenvoorzieningen en activiteiten naar voren dat:
- Vooral de oudere jeugd minder tevreden is over de jongerenvoorzieningen
en activiteiten voor de groep 12 - 23 jaar.
- Ook over de culturele activiteiten, voor zover die er zijn, is men niet tevreden.
- Het ontbreken van een jongerenwerker wordt als een gemis ervaren.
- Tenslotte zijn de jongeren zelf niet tevreden over de mate waarin er aan hen zelf
iets wordt gevraagd.
T.a.v. deze punten biedt de komst van de jongerenwerker per 1 juni 2007 uitkomst in
die zin dat hij met de jongeren zelf aan de slag kan en mogelijk nieuwe activiteiten
kan opzetten.
In het kader van opvoeding en verantwoordelijkheid springt de minder goed lopende
samenwerking met Bureau Jeugdzorg er als aandachtspunt uit. Men pleit voor 1
loket waar alle lijnen samenkomen. Of misschien anders gezegd een sluitende
aanpak voor signalering en toeleiding naar zorg zou resultaat moeten zijn van een
betere samenwerking.
Aan dit punt wordt samen met de coördinerend wethouder Jeugd regionaal aandacht
besteed.
M.b.t. de uitkomsten die raken aan participatie zou bij wijze van experiment
geprobeerd kunnen worden een jeugdraad op te zetten. In de groepsgesprekken
bleek hier overigens geen unanieme steun voor te zijn.
Het is een taak voor de jongerenwerker om hierover in gesprek te gaan met jongeren
bv. via de scholen.
Ook moet de jongerenwerker inzetten op het meer betrekken van de jongeren zelf bij
hun voorzieningen en activiteiten o.a. door zelfbeheer en vrijwilligerswerk.
Ook t.b.v. verbetering van de informatievoorziening door bv. een website voor
jongeren, die gekoppeld zou kunnen worden aan de gemeentelijke website, worden
de nadere voorstellen van de jongerenwerker afgewacht.
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Bevindingen vanuit de groepsgesprekken.
-

-

-

-

-

-

Jeugdactiviteiten (waaronder georganiseerd vanuit de kerken) zouden in de
dorpshuizen georganiseerd kunnen worden.
PKN kerk te Zuid-Beijerland zou graag een ontmoetingsplek willen realiseren in
samenwerking met de gemeente waar clubs en jeugdkerk georganiseerd kan
worden. Deze activiteiten zouden voor iedereen open staan.
Oudere jeugd zou beter begeleid moeten worden.
Er is behoefte aan een gezamenlijke campagne tegen het gebruik van alcohol en
drugs door gemeente en kerken.
Onder het hoofdstuk Opvoeding en Verantwoordelijkheid wordt gezegd dat in de
doorgaande chronologische lijn van een kind van instelling naar instelling wel
samenwerking plaatsvindt, terwijl de samenwerking tussen de verschillende
instellingen die tegelijkertijd bij het hetzelfde kind/gezin betrokken zijn, niet
optimaal is.
Het gemis aan een jongerenwerker komt meerdere malen duidelijk naar voren.
Er wordt voorgesteld om gezamenlijk (gemeente, scholen, peuterspeelzalen enz.)
een themadag te organiseren met het onderwerp “gezag”. Hierin zouden een
aantal zaken die met opvoeding, participatie en veiligheid te maken hebben
samen kunnen komen.
Het jeugdbeleid dient niet alleen gericht te zijn op het aanpakken van problemen.
Er zullen ook tijd en middelen ingezet moeten worden voor de leuke dingen voor
de jeugd waar het goed mee gaat.
Er zijn verschillende signalen dat de JipJop bus weer terug zou moeten komen.
Gepleit wordt voor uitbouw van de activiteiten van de reeds bestaande
voorzieningen zoals de sportverenigingen en dorpshuizen. Zo zou het dorpshuis
in Goudswaard met uitbreiding en vernieuwing een grotere rol kunnen spelen in
het verzorgen van jeugdvoorzieningen en activiteiten.
Uitbreiden activiteiten voor de jeugd in de verschillende dorpshuizen.
Wanneer sprake zou zijn van overlast/calamiteiten de betrokken jongeren en hun
ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek met de burgemeester.
Aangegeven wordt dat er snel actie nodig is, wanneer het allemaal te lang duurt,
neemt de betrokkenheid en het vertrouwen af.
Regelmatig overleg tussen gemeente en kerkbesturen op het gebied van
jeugdbeleid wordt noodzakelijk geacht.
De schoolroute via de dorpsstraat in Zuid-Beijerland wordt zeer gevaarlijk
gevonden.
De kinderen zouden graag meer betrokken worden bij de ontwikkeling en
totstandkoming van speelvoorzieningen.
Suggesties voor de wijze van informatieverstrekking zou zijn;
Jeugdinformatie op de website van de Gemeente Korendijk; folders en
informatie op scholen verspreiden
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Hoofdstuk 12
Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt een algemene opsomming gegeven van (nieuwe)
beleidskeuzes die ontleend zijn aan de nota jeugdbeleid. De lokale inzet is niet los te
zien van de regionale inzet.
Regionaal wordt er op het gebied van “regionale jeugdzorg” ingezet op het bereiken
van een “sluitende aanpak” waardoor er geen kinderen meer buiten de boot vallen.
Wanneer het gaat om aanvullend (lokaal) beleid zullen er keuzes gemaakt moeten
worden. Niet alles kan gelijk. Daarom zijn wij voornemens jaarlijks een
uitvoeringsprogramma aan de raad voor te leggen.
Het programma rest 2007/2008 treft u als geïntegreerde bijlage in deze nota aan.
Eerst geven wij nog een algemene opsomming.
Beleidskeuzes ontleend aan de nota jeugdbeleid
Er is voor de tot stand koming van de jongerennota door SGBO een onderzoek
gedaan naar de leefwereld van de jongeren (jeugdfoto) in Korendijk. Uit dit
onderzoek komen de volgende grote lijnen naar voren.
• Het nut en de noodzaak van een jongerenwerker:
• De behoefte aan hangplekken en jongerenaccommodaties:
• Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten:
• Betrokkenheid van de jeugd bij de tot stand koming van speelvoorzieningen;
In deze nota jeugdbeleid is daaraan nog meer gedetailleerd invulling gegeven en dit
levert de volgende opsomming van aanbevelingen/beleidskeuzes op:
-

-

-

De gemeente draagt zorg voor het treffen van preventiemaatregelen op het
gebied van alcohol en drugs (verslaving en genotsmiddelen).
De gemeente acht het van belang dat in de directe woonomgeving van kinderen
speelvoorzieningen aanwezig zijn en in stand gehouden kunnen worden. Daarbij
mag van ouders en verenigingsbesturen een eigen bijdrage en zelfwerkzaamheid
worden verwacht. Waar dit de draagkracht van het particulier initiatief te boven
gaat, kan de gemeente een ondersteuningsbijdrage geven gericht op
instandhouding.
De gemeente zal in samenwerking met de vier peuterspeelzalen bevorderen dat
er één bestuur komt.
De gemeente draagt zorg voor de tot stand koming van een speciale verordening
peuterspeelzaalwerk.
De gemeente stimuleert de professionalisering van de peuterspeelzalen.
De gemeente zet zich in voor handhaving van bestaande voorzieningen zoals de
dorpshuizen en sportverenigingen en het gebruik daarvan door jongeren.
Er komt regelmatig overleg tussen gemeenten, kerkbesturen,
peuterspeelzaalbesturen, scholen, kinderdagverblijven en verenigingen op het
gebied van jeugdbeleid.
De gemeente ziet voor zichzelf een rol weggelegd bij het kanaliseren van het
gedrag van de (hang-) jeugd
De gemeente zal themadagen organiseren op het gebied van jeugdbeleid.
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-

-

-

Aan de volgende thema’s kan worden gedacht:
1. Opvoedingsondersteuning;
2. Veiligheid (zelfweerbaarheid);
3. Gezag;
4. Preventie;
De gemeente acht het van belang dat er voldoende zorgadviesteams werkzaam
zijn in het basisonderwijs.
De gemeente zorgt samen met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard
voor het professionaliseren van het leerplichtbureau.
Samen met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard moet er een oplossing
gecreëerd worden om ‘verstopping’ in de keten jeugdhulpverlening te voorkomen.
Structureel overleg tussen de jongerenwerker, ambtenaar jeugdbeleid en de
ambtenaar openbare orde en veiligheid.
Structureel overleg tussen de gemeente, de jongerenwerker en de politie.
De gemeente zorgt voor het uitbreiden van de vrijwilligersvacaturebank en dat de
jeugd gestimuleerd wordt tot maatschappelijke participatie, denk hierbij aan
vrijwilligerswerk.
De jongerenwerker zorgt in samenwerking met de jongeren en de Stichting
Stimulans voor een (jaarlijks) actieplan zodat de inzet en de samenwerking met
de jongeren wordt geoptimaliseerd.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot het aanwijzen/ realiseren van een
jongerenontmoetingspunt in de vier dorpskernen.
Er wordt regionaal gewerkt aan het opzetten van een virtueel centrum Jeugd en
Gezin ten behoeve van de jeugd (denk hierbij aan een informatiecentrum via de
website of wellicht in combinatie met de gemeentewinkel).

Bovenstaande actiepunten bieden een basis om het jeugdbeleid verder uit te werken.
De gemeente Korendijk heeft de afgelopen jaren op het gebied van jeugd al redelijk
actief beleid gevoerd. Op het ene gebied weliswaar meer dan het andere.
Daarom wordt onderstaand in de geïntegreerde bijlage Jaarprogramma 2007/2008
een aantal voorstellen gedaan waaraan voor 2008 prioriteit moet worden gegeven .
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen “gemeentelijke acties” en “regionale
acties”.
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Jaarprogramma
2007/2008
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Voorstel Gemeentelijke acties
Prioriteitstelling
Thema

Jongerenaccommodatie

Dorpskern

Nieuw-Beijerland

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Gemeente Korendijk, afdeling Beleid en Projecten
Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beheer
Beleidsambtenaar Jeugd, jongerenwerker, jongeren,
vrijwilligers, politie, div ambtenaren intern (ppp, bouwkunde,
civiel, cultuur)

Omschrijving doel
Omdat er in de kern Nieuw-Beijerland al langere tijd behoefte is aan een
onderkomen/hangplek is bij wijze van proef “De Hut” in de groenvoorziening nabij het
Buitenom ter hoogte van tankstation Nobel geplaatst. Vanaf het begin was al duidelijk dat de
locatie van de “De Hut” niet ideaal was. Inmiddels heeft de raad besloten om een start te
maken tot het realiseren van een jongerenaccommodatie in Nieuw-Beijerland. Hierbij
uitgaande van het volgende ambitieniveau: De activiteiten die in ’t Honk plaatsvinden
combineren met “De Hut”. Hieraan voorafgaand zal door de jongerenwerker een
behoefteanalyse gedaan worden.
Tijdspad
9-11 maanden
Financiering
Er is nog geen inzicht in het benodigde budget. Op het moment is het ambitieniveau nog niet
helemaal bekend en kan er (nog) geen inschatting in de kosten gemaakt worden.
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Thema

Jongerenontmoetingspunten

Dorpskern

alle

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Gemeente Korendijk, Afdeling Beleid en Projecten
Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beleid en Projecten
Beleidsambtenaar Jeugd, jongerenwerker, jongeren,
vrijwilligers, omwonenden, politie, en div ambtenaren (ppp,
bouwkunde, cultuur, civiel, ruimtelijke ordening)

Omschrijving doel
1. Om te voorkomen dat de jongeren zich verspreiden en in de dorpen gaan “hangen” op
plaatsen waar dat niet gewenst is, worden er per dorpskern jongerenontmoetingspunten
aangewezen/ gecreëerd.
1.a. Als eerste prioriteit:
Het realiseren van een jongerenontmoetingspunt op het Oranjeveld te Zuid-Beijerland.
Er is inmiddels een start gemaakt met het inventariseren van de wensen en mogelijkheden
hieromtrent.
Tijdspad
1. 2008 - 2010
1a. Voor zomer 2008
Financiering
Er is nog geen inzicht in het benodigde budget. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de
inventarisatie.
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Thema

Speelvoorzieningen

Dorpskern

Nieuw-Beijerland

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Gemeente Korendijk, Afdeling Beleid en Projecten
Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beleid en Projecten
Beleidsambtenaar jeugd, div ambtenaren (recreatie, subsidie,
civiel, cultuur)

Omschrijving doel
De gemeente acht het van belang dat in de directe woonomgeving speelvoorzieningen
aanwezig zijn en in stand gehouden kunnen worden.
Daarbij mag van ouders en verenigingsbesturen een eigen bijdrage en zelfwerkzaamheid
worden verwacht. Waar dit de draagkracht van het particulier initiatief te boven gaat, kan de
gemeente een ondersteuningsbijdrage geven gericht op in standhouding.
De gemeente zet zich in voor handhaving van bestaande voorzieningen.
Tijdspad
3 maanden
Financiering
Eenmalige bijdrage van € 8.000,00
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Thema

Peuterspeelzalen

Dorpskern

Alle

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Gemeente Korendijk, Afdeling Beleid en Projecten
Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beleid en Projecten
Beleidsambtenaren jeugd, bestuur peuterspeelzaal, Stichting
Stimulans, jurist

Omschrijving doel
Bevorderen van het samengaan van de vier besturen van de peuterspeelzalen in één
bestuur.
Stimuleren van de professionalisering van de peuterspeelzalen.
Tijdspad
Met ingang van het schooljaar 2008/2009 (september 2008 een start maken)
Financiering
Nog niet bekend

Thema

Alcohol en drugspreventie

Dorpskern

Alle

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Gemeente Korendijk, Afdeling Beleid en Projecten
Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beleid en Projecten
Beleidsambtenaar Jeugd, beleidsambtenaar openbare orde en
veiligheid, jongerenwerker, scholen, ouders, jongeren,
betrokken instanties zoals o.a. Bouman GGZ, GGD en De
Hoop, politie, Halt

Omschrijving doel
Voorlichting geven over de risico’s van genotsmiddelen.
Tijdspad
Het betreft een doorlopend project.
Financiering
Voor o.a. drukwerk, publicaties,” hebbedingetjes”, pr, voorlichting een bedrag voor € 500,00
beschikbaar stellen.
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Thema

Jongerenwerk

Dorpskern

Alle

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Gemeente Korendijk, Afdeling Beleid en Projecten
Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beleid en Projecten
Beleidsambtenaar Jeugd en openbare orde en
veiligheid,politie,gemeente

Omschrijving doel
Om te komen tot een optimaal resultaat op het gebied van jongerenwerk zal de
jongerenwerker een werk/projectplan samenstellen. Dit plan zal in overleg met de
afdelingshoofd beleid en projecten, de portefeuillehouder en de beleidsmedewerker jeugd tot
stand komen.
Tijdspad
Voor eind van het jaar 2007
Financiering
n.v.t.

Thema

Accommodaties

Dorpskern

Alle

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Gemeente Korendijk, Afdeling Beleid en Projecten
Wethouder Ruimtelijke ordening/ Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beleid en Projecten/afdelingshoofd Beheer
Beleidsambtenaar jeugd, beleidsambtenaar Ruimtelijke
Ordening, jongerenwerker, jongeren,
buurtbewoners,beheerders gebouwen, politie, div ambtenaren,
(civiel, ppp, bouwkunde, cultuur)

Omschrijving doel
Instandhouding van de activiteiten bij de bestaande voorzieningen zoals dorpshuizen,
sportverenigingen, zodat de locaties ook door de jeugd optimaal benut kunnen worden.
Tijdspad
2008-2010
Financiering
Er is nog geen inzicht in het benodigde budget.
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Thema

Peuterspeelzaal

Dorpskern

Alle

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Gemeente Korendijk, Afdeling Beleid en Projecten
Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beleid en Projecten
Beleidsmedewerkster Peuterspeelzaalwerk, Besturen
peuterspeelzalen en vrijwilligers

Omschrijving doel
De kwaliteitseisen zullen in een plaatselijke verordening peuterspeelzaalwerk worden
opgenomen.
Tijdspad
Jan/febr. 2008
Financiering
N.v.t.
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Thema

(Virtueel) Centrum Jeugd en Gezin

Dorpskern

Alle

Procesverantwoordelijke

Gemeente Korendijk, Afdeling Beleid en Projecten, afdeling
dienstverlening
Wethouder Samenleving
Afdelingshoofd Beleid en Projecten, afdelingshoofd
diensverlening
Beleidsambtenaar jeugd, jongerenwerker, jongeren, betrokken
instanties

Bestuurlijke coördinator
Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Omschrijving doel
Door het opzetten van een virtueel centrum jeugd en gezin aan de ouders/verzorgers hulp
bieden op alle gebied. De mogelijkheid zal onderzocht worden om naast een digitale versie,
dit eventueel in samenwerking met de gemeentewinkel ook fysiek te realiseren.
Tijdspad
2008 - 2011
Financiering
Nog niet bekend
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Voorstel Regionale acties
Prioriteitstelling
Thema

Regionaal Leerplichtbureau

Regio

Hoeksche Waard

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator

Gemeente Oud-Beijerland
Wethouder Jeugd, coördinerend wethouder jeugd Hoeksche
Waard
Beleidsambtenaar Onderwijs Oud-Beijerland
Beleidsmedewerkers Jeugd Hoeksche Waard, ambtenaar
juridische zaken

Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Omschrijving doel
Om het regionale leerplichtbureau te professionaliseren is er een rapport opgemaakt waarbij
in kaart is gebracht op welke wijze het leerplichtbureau kan worden voortgezet. Er is
bestuurlijk inmiddels ingestemd met het voorstel om aan te sluiten bij het regionale
leerplichtbureau Hoeksche Waard. Als alle gemeenteraden in de Hoeksche Waard
instemmen met het voorstel, zullen de werkzaamheden van het leerplichtbureau vanaf 1
januari 2008 door RBL worden uitgevoerd.
Tijdspad
Besluitvorming september 2007
Financiering
Er zal een bedrag van € 22.000 extra beschikbaar gesteld moeten worden.

Thema

Regionale jeugdhulpverlening

Regio

Hoeksche Waard

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator

Alle gemeenten in de Hoeksche Waard
Wethouder Jeugd, coördinerend wethouder jeugd Hoeksche
Waard
Beleidsambtenaar jeugd Cromstrijen
Beleidsambtenaren Jeugd Hoeksche Waard

Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Omschrijving doel
Samen met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard moet er een oplossing komen om
het “verstoppen” in de keten jeugdhulpverlening te verhelpen en om te voorkomen dat dit
voorkomt. Er wordt o.a. gesproken om in de Hoeksche Waard een signaleringssysteem aan
te schaffen om op deze wijze te komen tot een “sluitende aanpak”. Deze en meerdere
ideeën zullen worden uitgewerkt in de nota jeugd Hoeksche Waard.
Tijdspad
Projectperiode 2007-2011
Financiering
Voor de gemeenten in de Hoeksche zal dit minimaal € 100.000 gaan kosten.
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Thema

Regionaal jeugdbeleid

Regio

Hoeksche Waard

Procesverantwoordelijke
Bestuurlijke coördinator

Alle gemeenten in de Hoeksche Waard
Wethouder Jeugd, coördinerend wethouder jeugd Hoeksche
Waard
Beleidsambtenaar Jeugd gemeente Cromstrijen
Beleidsmedewerkers Jeugd Hoeksche Waard

Ambtelijke coördinator
Overige betrokkenen

Omschrijving doel
De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er, gezien de werkzaamheden, extra
ambtelijk capaciteit nodig is op het gebied van het regionale jeugdbeleid. Om er voor te
zorgen dat de werkzaamheden goed gedaan kunnen worden is er voorgesteld een regionale
ambtenaar jeugdbeleid aan te stellen. Dit voorstel moet nog door de gemeenteraden worden
goedgekeurd.
Tijdspad
Voor de duur van het project “Kinderen Mij een Zorg” 2007-2010 (zie bijlage).
Financiering
Voor de gemeente Korendijk betekent dit dat wij per jaar een bedrag van € 4.200,00
beschikbaar moeten stellen.
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De Leerplichtwet
De leerplicht begint op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag van een
kind en duurt tot het zestiende jaar (of zoveel eerder als 12 jaren leerplicht
verstreken zijn). Daarna geldt nog een partiële leerplicht van één of twee dagen per
week. Bij aanvang van de leerplicht is een kind dus minimaal 5 jaar en een dag en
maximaal 5 jaar, een maand en een paar dagen.
In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen
bij een school staan ingeschreven en dat zij de school bezoeken. Vanaf de leeftijd
van 12 jaar zijn leerplichtige jongeren zelf ook verantwoordelijk voor regelmatig
schoolbezoek van de school waar zij staan ingeschreven. Het aan regels binden van
schoolverzuim om regelmatig schoolbezoek te verzekeren is een basisvoorwaarde
om te bereiken dat zo veel mogelijk jongeren een optimale opleiding voltooien.
De Leerplichtwet bepaalt dat gemeenten toezicht houden op de leerplicht. Bijna
iedere gemeente heeft daarom tegenwoordig een leerplichtambtenaar die controleert
of iedere leerplichtige jongere ingeschreven is bij een school en gaat na wat de
reden is als jongeren vaak wegblijven van school. De leerplichtambtenaar kan een
proces-verbaal opmaken als er langer dan 2 dagen wordt verzuimd.
Leerlingen voor wie het volgen van volledig dagonderwijs niet haalbaar is, kunnen
gebruikmaken van de vervangende leerplicht. Hieraan zijn strenge regels verbonden.
De vervangende leerplicht geldt voor jongeren vanaf 14 jaar. Burgemeester en
wethouders beslissen over een verzoek tot vervangende leerplicht.
Bij ziekte, schoolsluiting en vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging kunnen/hoeven leerlingen de school niet te bezoeken. Ouders of
verzorgers kunnen bij gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld i.v.m. sterfgevallen
in de naaste familie, ernstige ziekte van ouders en zeer slechte
weersomstandigheden) verlof aanvragen bij de directeur van de school. Ook bestaat
de mogelijkheid om extra vakantieverlof (maximaal 10 schooldagen) bij de directeur
van de school aan te vragen. Dit verlof geldt alleen voor gezinnen die vanwege
seizoensgebonden werkzaamheden in de zomermaanden niet op vakantie kunnen.
In de praktijk is de kans dat verlof wordt terecht wordt toegestaan doorgaans nihil.
Immers de Leerplichtambtenaar controleert de scholen hierop en kan bestraffend
tegen de directeur optreden indien deze op oneigenlijke gronden extra vakantieverlof
zou toekennen. Tegen een weigering kan men op een openbare school een
bezwaar- en evt. beroepsprocedure beginnen binnen zes weken na de
bekendmaking ervan (zoals voor alle overheidsbeschikkingen).In het bijzonder
onderwijs (bv Katholiek onderwijs) gelden de regels van de Kerkelijke Overheid of
het schoolbestuur. Voor verlof voor meer dan tien dagen dient een verzoek in
gediend te worden bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente (idem voor bezwaar
enz.).
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Ouders die hun kinderen toestaan 'schoolziek' te zijn, overtreden daarmee de
Leerplichtwet en zijn strafbaar.Het is een misverstand dat kinderen recht hebben op
een of meer baal- of snipperdagen. Directeuren kunnen elke dag van ongeoorloofd
verzuim melden aan de Leerplichtambtenaar. Vanaf drie dagen is een
schooldirecteur dit verplicht. Indien een directeur het verzuim niet meldt aan de
Leerplichtambtenaar is hij zelf strafbaar en kan de Leerplichtambtenaar de directeur
straffen door een proces verbaal tegen hem op te stellen.
De Wet op het basisonderwijs
Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hoewel het
basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag
het kind leerplichtig. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een
basisschool.
Voor kinderen die uitvallen binnen het basisonderwijs is een overstap naar het
speciaal onderwijs mogelijk. Beide onderwijsvormen vallen onder de wet op het
primair onderwijs. Met de komst van inclusief onderwijs zal het speciaal onderwijs
naar verwachting verdwijnen of veranderen in zogenaamde expertisecentra.
Na het basisonderwijs volgt het voortgezet onderwijs. In de Wet op het Primair
onderwijs staat welke vormingsgebieden de basisschool moet aanbieden.
Wet op de jeugdzorg
De Wet op de jeugdzorg is op 1 januari 2005 in werking getreden. De wet gaat uit
van de volgende definitie: Jeugdzorg biedt ondersteuning, hulp en bescherming aan
jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsvragen van geestelijke, sociale of
pedagogische aard die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. Het gaat
hierbij zowel om vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventie om hulp in het
belang van de jeugdige mogelijk te maken.
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Op grond van artikel 5 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) uit
1990 dienen gemeenteraden zorg te dragen voor de instelling en instandhouding van
gemeentelijke gezondheidsdiensten. Deze gemeentelijke gezondheidsdiensten
worden GGD genoemd.
Daarnaast zijn er diverse andere wetten die taken voor gemeenten op het gebied van
de volksgezondheid vastleggen. Bijvoorbeeld de infectieziektenwet. Ook die taken
worden meestal uitgevoerd door de GGD.
Bovendien is de wetgeving aangevuld met diverse ministeriele regelingen waarin de
taken van de gemeenten op een bepaald gebied worden uitgewerkt. (zo is in het
besluit jeugdgezondheidszorg vastgelegd welke taken onderdeel zijn van het
verplichte basistakenpakket JGZ).
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Operatie JONG
In juni 2004 heeft het Kabinet aan de Tweede Kamer de notitie “Operatie JONG:
Sterk en resultaat gericht voor de jeugd” gezonden. In november 2004 zijn de
uitgewerkte plannen en thema’s door het Kabinet uitgebracht. De operatie Jong heeft
tot doel het versterken van een op de jeugd gerichte aanpak om uitval van jeugdigen
zoveel mogelijk te voorkomen. Het Kabinet heeft geconstateerd dat er binnen het
jeugdbeleid sprake is van een verkokering. Deze moet worden bestreden en het roer
wordt daarom drastisch omgegooid. Er komen drie instanties die per levensfase van
het kind het voortouw nemen in de samenwerking tussen de diverse instanties. Deze
drie regisseurs zijn:
- het consultatiebureau voor kinderen tot 4 jaar;
- de school voor schoolgaande kinderen;
- het regionaal Meld- en Coördinatiecentrum voor kinderen die niet meer op school
zitten.
Deze drie moeten ervoor zorgen dat gebeurt wat nodig is om te voorkomen dat
jongeren al vroeg leerachterstanden oplopen, school verlaten of het criminele pad
opgaan. De gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat uitvoerende instanties
komen tot algemene afspraken over samenwerking. Bovendien moeten ze tot een
noodprocedure komen, waarin staat hoe een gemeente een doorbraak kan forceren
als de uitvoerende instanties er niet uitkomen en het kind tussen wal en schip dreigt
te vallen.
Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Prestatieveld 2: Preventieve voorzieningen voor kinderen, jeugdigen of ouders met
problemen met opgroeien of opvoeden.
Dit veld heeft betrekking op de in de gemeente wonende jeugdigen – en in
voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het
gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of criminaliteit, maar
voor wie zorg op grond van de Wet op de Jeugdzorg niet nodig is dan wel
voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op vastgelegde taken
in andere wetgeving, zoals de WCPV en de Leerplichtwet. Ten aanzien van jeugd
gaat het om de functie van het preventief jeugdbeleid die er op lokaal niveau
tenminste moeten zijn zoals:
Informatie en advies, signaleren van problemen, toegang tot hulpaanbod, licht
pedagogische hulp en coördinatie van zorg.

juli 2007

55

