Bijlage 6

Compilatie
Participatieproces
Jeugdbeleid Goeree-Overflakkee

September 2007
Gemeente Dirksland: de heer M. Baijens
Gemeente Goedereede: mevrouw I. Bouwmans-Remeeus
Gemeente Middelharnis: mevrouw S. Bijkerk
Gemeente Oostflakkee: de heer B. Horssels/mevrouw A. van Es
PJ PARTNERS: de heer F. Perrée

Inhoud
1. Inleiding: het participatieproces

3

1.1. Doelstelling compilatie participatieproces

3

1.2. Het proces

3

2. Resultaten inventarisatie kinderen tot 12 jaar

5

2.1. ‘Weet waar je moet zijn’

5

2.2. ‘Trots op Goeree-Overflakkee’

5

2.3. ‘Voel je veilig’

6

3. Resultaten inventarisatie jongeren boven 12 jaar

7

3.1. ‘Weet waar je moet zijn’

7

3.2. ‘Trots op Goeree-Overflakkee’

7

3.3. ‘Voel je veilig’

7

4. Resultaten inventarisatie instellingen

9

4.1. ‘Weet waar je moet zijn’

9

4.2. ‘Trots op Goeree-Overflakkee’

9

4.3. ‘Voel je veilig’

9

4.4. Vijf functies vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning

9

5. Gemeenteraadsleden

11

5.1. “Weet waar je moet zijn”

11

5.2. “Trots op Goeree-Overflakkee”

12

5.3. “Voel je veilig”

13

5.4. Overige Opmerkingen

13

5.6. Totaaluitslag

14

6. Prioriteiten

17

Compilatie participatieproces

1

2

1. Inleiding: het participatieproces
Het proces van herijking van het jeugdbeleid van de gemeenten is beschreven in de startnotitie
‘Jeugd in perspectief - preventieve ondersteuning jeugd Goeree-Overflakkee’. In deze nota staat dat
de gemeenten willen anticiperen op de ontwikkelingen op lokaal, eilandelijk, provinciaal en landelijk
niveau. Vooral de aanbevelingen van Operatie Jong, de invoering van de Wet op de Jeugdzorg en
de Wmo zijn daarbij van belang. Op lokaal/eilandelijk niveau vragen jongeren bovendien meer en
meer aandacht in het publieke domein.
Operatie Jong benoemt als centrale taak voor de lokale overheid het voeren van regie in de
jeugdketen. Het organiseren van samenhang tussen en bieden van sturing aan betrokken
instellingen bij het preventief jeugdbeleid. Ook in de Wmo wordt de gemeentelijke regiefunctie
centraal gesteld. Daarnaast is presentatieveld 2 in de Wmo gericht op preventief jeugdbeleid, waarin
ook de vijf gemeentelijke functies, voortvloeiend uit de Wet op de Jeugdzorg, zijn opgenomen.
Daarnaast wordt vanuit de rijksoverheid sterk gestimuleerd dat gemeenten Centra voor Jeugd en
Gezin (CJG) opzetten als centraal punt voor opgroei- en opvoedingsondersteuning, waarin de
samenwerking tussen bij de (preventieve) jeugdzorg betrokken instellingen wordt georganiseerd.
1.1. Doelstelling compilatie participatieproces
De doelstelling van deze compilatie is dan ook een tussenstap te maken in het proces om te komen
tot de regionale nota jeugdbeleid. Hiermee wordt het PAC in de gelegenheid gesteld prioriteiten te
stellen. Daarnaast worden de colleges tussentijds geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld hun
gevoelens ten aanzien van de gekozen prioriteiten kenbaar te maken.
1.2. Het proces
Uitgangspunten in dit proces van herijking zijn dat het beleid de behoefte van het kind in elke
levensfase volgt (kind centraal) en dat het beleid tot stand komt in overleg met jongeren, politiek en
instellingen (breed draagvlak).
In het participatieproces is gekozen voor een thematische aanpak.
De thema’s luiden:
•

‘Weet waar je moet zijn’

•

‘Trots op Goeree-Overflakkee’

•

‘Voel je veilig’.

De thema’s zijn achtereenvolgend besproken met kinderen onder 12 jaar; een groep jongeren boven
12 jaar; vertegenwoordigers van relevante instellingen en met gemeenteraadsleden. Met de
instellingen zijn ook de vijf functies vanuit de Wet op de Jeugdzorg besproken.
Deze compilatie van het participatieproces is tot stand gekomen aan de hand van de verslagen van
onderstaande bijeenkomsten:
•

Bijeenkomsten jeugd tot 12 jaar op maandag 21 mei en woensdag 23 mei 2007.

•

Bijeenkomst jeugd vanaf 12 jaar op woensdag 30 mei 2007.

•

Bijeenkomst met instellingen op donderdag 7 juni 2007.
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•

Bijeenkomst met gemeenteraadsleden op woensdag 27 juni 2007.

Vervolgens zijn de resultaten uit het interactieproces geanalyseerd door de ambtelijke werkgroep en
PJ PARTNERS. Daarna worden deze resultaten uit de interactie verwerkt in de nota algemeen en
preventief jeugdbeleid.
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2. Resultaten inventarisatie kinderen tot 12 jaar
In 4 bijeenkomsten onder begeleiding van PJ PARTNERS zijn de thema’s besproken met kinderen
die namens de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs uit de verschillende gemeenten deelnamen.
Totaal hebben 65 kinderen deelgenomen, waarvan 13 uit Dirksland, 14 uit Goedereede, 16 uit
Middelharnis en 22 uit Oostflakkee.
Er is gebruik gemaakt van verschillende spelvormen en het accent is meer gelegd op de eigen
gemeente van de kinderen dan op de regio, omdat dit voor de kinderen meer aansluit bij de eigen
belevingswereld.
De belangrijkste reacties op de thema’s zijn:
2.1. ‘Weet waar je moet zijn’
Als het gaat om de vraag waar ze moeten zijn met problemen zeggen de kinderen:
•

Ouders

•

Opa en oma

•

Vriendjes

•

Kindertelefoon

•

Politie

•

Dokter

•

Een ‘praatpaal’ (mens of echte paal of kindertelefoon)

Daarnaast vinden zij van belang:
•

Informatie op school of kinderkrant over drugs, kindermishandeling en middelbare school.

•

Voorlichting op basisscholen over gevaren van alcohol gebruik aan ouders en kinderen.

•

Gevaar van drugsdeal en drugsgebruikplekken wegnemen.

2.2. ‘Trots op Goeree-Overflakkee’
De kinderen geven aan trots te zijn op:
•

Buursport - wordt erg gewaardeerd; het eventueel verdwijnen van buurtsport wordt in alle
gemeenten door kinderen betreurd.

•

Sportverenigingen.

•

Dorpssfeer.

•

Kleinschaligheid - veiligheid.

•

Kinderen willen graag voorzieningen om buiten te spelen.

De kinderen geven bij de inventarisatie vooral aan wat zij missen in hun gemeente. De belangrijkste
zaken zijn:
•

Speeltuinen en het repareren van speelapparaten.

•

Meer (sport)activiteiten.

•

Hangplekken.

•

Skatebanen.

•

Zwembad.

Compilatie Participatieproces

5

2.3. ‘Voel je veilig’
De kinderen noemen de volgende punten waardoor ze zich onveilig voelen:
•

last van/angst voor hangjongeren; in alle vier de gemeenten genoemd;

•

beter onderhoud van voorzieningen in de buitenruimte;

•

pesten is een probleem in iedere gemeente/school en tussen scholen;

•

verkeersveiligheid; te hard rijden; meer drempels en zebrapaden;

•

sociale veiligheid bij busstations, dealplekken;

•

aanpak vervuiling door hondenpoep.

Algemene bevindingen
Opgemerkt wordt dat de kinderen erg enthousiast hebben deelgenomen aan het project en goed
samenwerkten. Ze waren goed voorbereid in hun klas en trots om hun school te vertegenwoordigen.
Uitspraken van kinderen over hun verwachtingen luiden onder andere ‘Komt de burgemeester ook?’;
‘Ik denk niet dat alles er komt, maar ik hoop dat ze wel iets leuks gaan doen’; ‘Er zijn helemaal geen
speeltuinen, dus er moet ook iets komen voor jongere kinderen want zij worden niet gevraagd’.
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3. Resultaten inventarisatie jongeren boven 12 jaar
De bespreking met de jongeren boven 12 jaar heeft plaatsgevonden in het Diekhuus op 30 mei 2007
onder begeleiding van de heer Björn Noordzij. Er hebben ongeveer 25 jongeren aan deelgenomen,
waarvan het merendeel afkomstig uit Middelharnis, enkelen uit Goedereede en Dirksland.
Uit Oostflakkee waren geen jongeren aanwezig. Ook in deze bijeenkomst wordt gesproken aan de
hand van de drie thema’s.
3.1. ‘Weet waar je moet zijn’
De wethouder is geschrokken van het feit dat jongeren niet of nauwelijks weten waar ze moeten zijn
als ze problemen hebben, ook al kennen ze wel enkele voorzieningen die er zijn op het eiland.
Jongeren menen dat ze geen vergunning krijgen, bijvoorbeeld voor het organiseren van
evenementen, omdat ze niet serieus genomen worden door de gemeente.
De discussie gaat verder over de wijze waarop jongeren hun mening te berde kunnen brengen.
Gemeenten willen wel weten wat jongeren willen. De enquête over het open jongerencentrum door
gemeente Middelharnis is hiervoor een goede vorm gebleken.
Jongeren kunnen ook samen met het jongerenwerk en Jong Flakkee zaken aankaarten en
oppakken. Ook kan gewerkt worden met een klankbordgroep en jongeren kunnen deel gaan
uitmaken van een op te richten Wmo-raad. De suggestie om een jongerenraad in het leven te roepen
wordt met applaus ontvangen, maar een wethouder denkt dat jongeren betrekken bij zaken die hun
direct aangaan, zoals het opzetten van een jongerencentrum, beter werkt. Voor het einde van het
jaar neemt de gemeenteraad een beslissing over het jongerencentrum. Jongeren laten weten dat zij
een breed aanbod willen in dit centrum en avonden voor verschillende groepen. Ze verwachten dat
het jongerenwerk en de wijkagent zich er geregeld laten zien.
3.2. ‘Trots op Goeree-Overflakkee’
Jongeren zijn niet zo trots op Goeree-Overflakkee. Er is niets te doen voor de jeugd en het openbaar
vervoer is onvoldoende, zowel naar evenementen als naar de kernen, vooral in de avond.
Jongeren wijzen erop dat als er voorzieningen komen er ook snel klachten komen door overlast.
De waterrecreatie wordt belemmerd. Er is behoefte aan jeugdcentra, goed vervoer en betrokkenheid
vanuit jeugdwerk en politie.
3.3. ‘Voel je veilig’
Over het algemeen voelen jongeren zich veilig op school en op straat. Voor meisjes is het ’s avonds
op straat niet altijd veilig. De pendelbussen zijn te vol en er zitten vaak dronken jongeren in.
Klachten over het steegje ‘de Samaritaan’ zullen door de wethouder uit Middelharnis besproken
worden met zijn collega. Geopperd wordt om in de nota jeugdbeleid geld te reserveren voor
veiligheid.Verder wordt gewezen op te drukke uitgaansgelegenheden, die, zeker in combinatie met
alcohol, onveilig worden.
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4. Resultaten inventarisatie instellingen
De bijeenkomst met de instellingen heeft plaatsgevonden op 7 juni 2007 in het gebouw van het
ISGO. Vertegenwoordigers van 36 instellingen waren aanwezig, variërend van scholen voor basis en
voortgezet onderwijs, instellingen voor jeugdhulpverlening tot jongerenwerk en sportverenigingen.
Wethouder Feller leidt het gedeelte in over de startnotitie jeugdbeleid en nodigt de instellingen van
harte uit hun inbreng te leveren. De gemeenten staan voor de taak het jeugdbeleid te moderniseren
en hebben daar de uitvoerders bij nodig. Ook in de bespreking met de instellingen zijn de drie
thema’s leidraad geweest.
4.1. ‘Weet waar je moet zijn’
De vertegenwoordigers van de instellingen zijn eerst ‘getest’ op de vraag of zij weten wat de
kinderen en jongeren als belangrijkste punten rond dit thema naar voren hebben gebracht.
Daarbij is een overzicht gemaakt van de instellingen die er zijn op het eiland en van wat wordt
gemist. Vervolgens hebben zij aangegeven waar jongeren terecht moeten kunnen bij problemen
rond zaken die kinderen en jongeren hebben aangegeven, zoals ‘discriminatie, ‘pesten’ en
‘algemene problemen’ en ook hoe in hun optiek de jeugd informatie wil ontvangen. Daarna hebben
zij hun eigen aanvullingen gegeven. Met name de 1 loketfunctie en signaleren worden benadrukt als
instrumenten ter verbetering van het jeugdbeleid.
4.2. ‘Trots op Goeree-Overflakkee’
Over het thema’s ‘trots op Goeree-Overflakkee’ worden de belangrijkste aandachtspunten van de
kinderen en jongeren onderstreept, waardoor zij niet zo trots zijn op het eiland, zoals het ontbreken
van speelruimte, activiteiten en uitgaansgelegenheden. Opvallend zijn opmerkingen als ‘witte,
schuimend eiland’, ‘onverschillíg’ en ‘veel verkeersslachtoffers’.
Trots is men op voorzieningen die wel aanwezig zijn en moeten blijven, zoals buurtsport,
verenigingen met veel leden, de kleinschaligheid en het veilig wonen. De instellingen menen dat
kinderen tot en met de basisschool daarom wel trots zijn op het eiland, maar naar mate ze ouder
worden de trots verdwijnt omdat er weinig te doen is voor jongeren.
4.3. ‘Voel je veilig’
De instellingen beantwoorden een aantal vragen over veiligheid van kinderen/jongeren in allerlei
situaties van toenemende (mogelijke) onveiligheid. Over het algemeen zien de aanwezigen geen of
geen grote mate van onveiligheid bij de geschetste situaties. De onveiligheid neemt toe als het gaat
om uitgaan in te drukken gelegenheden en ’s nachts naar huis gaan per fiets of een drukke bus met
jongeren die (te) veel gedronken hebben.
4.4. Vijf functies vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning
Daarnaast zijn aan de instellingen vragen voorgelegd over de vijf gemeentelijke functies preventief
jeugdzorgbeleid, zoals die zijn opgenomen in prestatieveld 2 van de Wmo. De beantwoording van
deze vragen geeft meer inzicht in de wijze waarop door de instellingen momenteel invulling gegeven
wordt aan deze functies, wat daaraan verbeterd kan worden en hoe de verbeteringen gerealiseerd
kunnen worden.
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Per functie worden de onderstaande opmerkingen genoteerd.
1. Informeren van jeugdigen.
Informeren is ook al onderwerp geweest bij thema ‘Weet waar je moet zijn’. Nu is het de vraag aan
de instellingen hoe ze ouders en jeugdigen (moeten) informeren.
De antwoorden variëren van informatie via folders en brochures, projecten en website tot het
organiseren van voorlichtingsavonden.
Als verbeteringsvoorstellen worden genoemd: meer (naams)bekendheid, samenwerking bevorderen,
gerichter aanbod, informatielijnen vasthouden, folderkast op scholen, zorgketen.
2. Signaleren van problemen.
Op de vraag ‘Wie signaleert?’ wordt genoemd:
Ouder en kindzorg, scholen/leerkrachten, pak je kans, ouders, vriendjes, politie.
De signalen komen volgens betrokkenen via het ‘eigen netwerk’ bij de professionele instellingen
terecht en via verwijzing. Verbeteringen in signaleren en verwijzen kunnen tot stand komen door: met
elkaar praten, samenwerken, via 1 loket en het aanhouden van een goede ‘doorgaande lijn’.
3. Bieden licht pedagogische hulp.
Wat licht pedagogische hulp precies is (waar ligt de grens met geïndiceerde jeugdzorg?) wordt niet
beantwoord. Gesuggereerd wordt te wachten op de rijksoverheid en de Wmo om hierin duidelijkheid
te krijgen.
4 Toeleiden naar zorg.
Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:
•

professionals onder elkaar weten elkaar te vinden;

•

bemoeizorg;

•

gat tussen signalering en hulpverlening;

•

weten verenigingen waar ouders/jeugd terecht kunnen;

•

taboe: willen we het zien en willen we het bespreken;

•

binnen eigen gelederen oplossen;

•

gemis: school maatschappelijk werk.

5. Coördinatie van zorg.
Opmerkingen over dit onderwerp:
•

moet er komen;

•

signaleringssysteem (bijvoorbeeld Helmond);

•

clustering van functionarissen, bijvoorbeeld 1 leerplichtambtenaar of 1 leerplichtbureau;

•

GOSA; zorgt voor sluitende aanpak.

Afsluitend wordt geconcludeerd dat de gemeenten met de startnotitie op de goede weg zijn, maar dat
zeker nog niet alles is geregeld. Het jongerenwerk geeft het jeugdbeleid een goed motto mee: ‘Niet
alleen over probleemjongeren praten en zorgen dat de groep die problemen heeft (15%) niet groter
wordt’.
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5. Gemeenteraadsleden
Op 27 juni 2007 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraadsleden van de 4
gemeenten. 20 tot 25 gemeenteraadsleden en de wethouders en ambtenaren waren aanwezig.
Wethouder Feller licht aan de hand van de startnotitie toe wat de reden is voor deze bijeenkomst.
De eilandgemeenten willen nieuw jeugdbeleid vanwege de invoering van de Wmo, de wenselijkheid
om samenhang aan te brengen in jeugdbeleid op het eiland en om de witte vlekken op te vullen.
Dhr. B. Noordzij houdt de raadsleden voor dat zij op de hoogte moeten zijn van hoe het met de jeugd
gesteld is.
De raadsleden hebben eerst aangegeven wat zij zien als antwoord op knelpunten die door kinderen,
jongeren en instellingen naar voren zijn gebracht op de drie thema’s. De theatergroep Winq leidt elk
nieuw thema in met een flitsende act. De raadsleden zijn stellig van mening dat rond het eerste
thema de informatie van instellingen aan jongeren nog sterk kan verbeteren. Met stickers worden de
prioriteiten 1 t/m 3 aangegeven.
5.1. “Weet waar je moet zijn”
Waar denkt u dat jongeren naartoe moeten op het gebied van:
Discriminatie?
•

meldpunt

•

landelijke organisaties

•

politie

Pesten?
•

scholen/leraren

•

leiders van verenigingen

•

maatschappelijk werk

Problemen algemeen (advies/gesprek)?
•

ouders

•

huisartskindertelefoon

•

jeugdzorg/maatschappelijk werk

Welke organisaties/verenigingen mist u op Goeree-Overflakkee als het om jeugd gaat?
•

crisisopvang

•

dak- en thuislozenzorg

Hoe denkt u dat de jeugd geïnformeerd wil worden door organisaties/verenigingen die zich
met jeugd bezighouden?
•

via internet

•

door middel van één loket in scholen

•

door middel van schoolkrant / clubbladen

•

door middel van posters en flyers op plaatsen waar veel jeugd komt
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•

door informatieverstrekking door scholen en verenigingen

•

via de kabelkrant

•

via het jongerenwerk

•

door de leerplichtambtenaar

Hoe zouden organisaties/verenigingen die zich met jeugd bezighouden hun
informatieverstrekking naar jeugdigen en ouders kunnen verbeteren?
Raadsleden geven hier aan dat zij vinden dat de informatieverstrekking door organisaties en
verenigingen wel verbeterd moet worden, maar ze geven niet aan hóe.
5.2. “Trots op Goeree-Overflakkee”
Bent u trots op Goeree-Overflakkee als het om de jeugd of voorzieningen voor de jeugd gaat?
Zo, ja waar bent u trots op?
Niet beantwoord.
Zo nee, waarom bent u niet trots?
Niet beantwoord.
Denkt u dat jongeren trots zijn op Goeree-Overflakkee?
Waarom wel?
•

omdat er voldoende voorzieningen zijn

•

omdat er voldoende verenigingen zijn

•

een grote groep van de jeugd op Goeree-Overflakkee is best trots en vindt het wel prima op het
eiland

Waarom niet?
•

niet alle jongeren zijn trots

•

er zijn onvoldoende voorzieningen

•

jongeren op Goeree-Overflakkee worden onvoldoende gehoord en zoeken daarom grenzen op

•

een klein deel van de jongeren op Goeree-Overflakkee geeft problemen

Wat denkt u dat er voor nodig is om de jeugd nog trotser op Goeree-Overflakkee te laten
worden?
•

een eigen plek om samen te zijn, met vrijheid

•

breder aanbod van voorzieningen

•

vrijheid (minder sociale controle en meer ruimte)

•

ouders meer vrijheid geven (drugs)

•

film en muziek kunnen maken

Opgemerkt wordt dat jongeren ruimte willen om samen te kunnen zijn en te communiceren zonder
verplichtingen. Door de sociale controle komen ze eerder in overlast situaties terecht. Ouders
hebben angst om jongeren de ruimte te geven vanwege de gevaren van alcohol en drugs.
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5.3. “Voel je veilig”
Denkt u dat de jeugd onder de 12 jaar zich veilig voelt op Goeree-Overflakkee?
Ja.
Denkt u dat de jeugd boven de 12 jaar zich veilig voelt op Goeree-Overflakkee?
Minder, maar wel veilig.
Op welke plaatsen voelen jongeren zich niet veilig op Goeree-Overflakkee, denkt u?
•

wanneer jongeren ’s avond alleen naar huis moeten (vooral meisjes)

•

op plaatsen waar veel gedronken wordt

•

op hangplekken

•

op onverlichte plaatsen

Welke oplossingen zijn hiervoor te vinden?
•

meer openbare verlichting

•

door preventieve inzet van politie

•

door stewards in te zetten op hangplekken

•

door ouders/volwassenen een taak hierin te geven

•

groepsvervoer inzetten

•

jongerenwerk inzetten

Wat zou er moeten veranderen om jongeren op Goeree-Overflakkee zich veiliger te laten
voelen?
•

aanbod cursus zelfverdediging

•

door bewustwording/respect voor elkaar

•

minder alcohol

Wat denkt u dat organisaties/verenigingen zouden kunnen doen om het veiliger te maken
voor de jeugd op Goeree-Overflakkee?
•

door activiteiten aan te bieden tijdens ‘piek’ momenten

•

door voorlichting te geven

5.4. Overige Opmerkingen
Ook hebben de raadsleden ‘overige opmerkingen’ meegegeven aan de hand van twee vragen:
‘Wat wordt nog gemist voor de jeugd in uw optiek?’ en ‘Wat wilt u graag als opmerking meegenomen
zien?’ De antwoorden vormen een mix van ideeën, knelpunten en voorstellen over uiteenlopende
onderdelen op het brede terrein van jeugdbeleid. Enkele reacties op thema gebundeld:
•

Samenhang tussen instellingen; coördinatie; 1-loketfunctie; Centrum Jeugd en Gezin; preventie;
crisisopvang; JIPS/JAC; signaleren (scholen) en doorverwijzen.

•

Speelplaatsen; buurtsport.

•

Jeugd moet het zelf doen; jeugd betrekken; ruimte voor jongeren; oplossingen toetsen bij
jongeren; jongeren willen zonder reden bij elkaar zijn; jeugd als vrijwilliger (adviescentrum).
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•

Negatief beeld over veel jongeren niet terecht; veel jongeren nemen wel deel aan activiteiten;
Open jongeren centrum; media positiever berichten over jeugd.

•

Ouders betrekken; scholen betrekken; kerken betrekken.

•

Financiële paragraaf – gemeenten gezamenlijk kosten dragen; duidelijk financieel beeld;
activiteiten onder 16 jaar apart – boven 16 jaar gezamenlijk;

•

Regiefunctie gemeente (Wmo); leegstand gebouwen en sportvelden; uitbreiding activiteiten;
vervoer uitgaansgelegenheden; private investeerders.

5.6. Totaaluitslag
De raadsleden konden vervolgens een prioriteitsvolgorde aanbrengen in de aandachtspunten en
knelpunten die gegeven zijn door de 12-minners, de 12-plussers en de instellingen op de drie
thema’s. Tenslotte hebben de raadleden via een ‘stickerspel’ een prioriteitsvolgorde aangebracht in
al de onderwerpen die in het kader van de herijking van het jeugdbeleid door de betrokkenen zijn
aangereikt. De raad heeft dus richtinggevend uitspraken gedaan op basis van een stickerspel.
Hieronder vindt u de totaaluitslag (niet gekoppeld aan een thema) daarvan. Alleen de hoogste
prioriteit is hier weergegeven.
Hoogste prioriteit: stickers met nummer 1
1. Jeugd jonger dan 12 jaar voelt zich niet veilig door hangjongeren (10 x sticker met nummer 1).
2. Jeugd ouder dan 12 jaar voelt zich veilig behalve in pendelbussen/uitgaansbussen (te veel
dronken jongeren Æ combinatie met alcohol zorgt voor problemen, te vol, te weinig bussen) (7 x
sticker met nummer 1).
3. Om de jeugd nog trotser op Goeree-Overflakkee te laten worden hebben ze een eigen plek nodig
om samen te zijn, met vrijheid (6 x sticker met nummer 1).
4. Jeugd jonger dan 12 jaar met problemen op het gebied van discriminatie, pesten en problemen
algemeen moet terecht kunnen bij ouders, opa & oma, vriendjes, de kindertelefoon, de politie en
de dokter (5 x sticker met nummer 1).
5. Eén loket (de “spin in het web”) met een verwijzingsfunctie wordt gemist op Goeree-Overflakkee
(4 x sticker met nummer 1).
6. Organisaties die zich met jeugd bezighouden moet de jeugd informeren door middel van één
loket in scholen (3 x sticker met nummer 1).
7. Gedeelde zevende plaats:
Jongeren met algemene problemen moeten terecht kunnen bij ouders (2 x sticker met

-

nummer 1).
Jeugd ouder dan 12 jaar met problemen op het gebied van discriminatie, pesten en

-

problemen algemeen moet naar de jeugdzorg of naar een vertrouwenspersoon (2 x sticker
met nummer 1).
Voor de jeugd jonger dan 12 jaar moeten er meer (sport)activiteiten komen (2 x sticker met

-

nummer 1).
Voor jeugd ouder dan 12 jaar moeten er jeugdcentra komen met inloop en activiteiten (2 x

-

sticker met nummer 1).
Om de jeugd nog trotser op Goeree-Overflakkee te laten worden is er een breder aanbod van

-

voorzieningen nodig (2 x sticker met nummer 1).
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-

Jeugd jonger dan 12 jaar is trots op Goeree-Overflakkee, want er zijn sportverenigingen (2 x
sticker met nummer 1).

-

Jeugd jonger dan 12 jaar is trots op Goeree-Overflakkee vanwege de kleinschaligheid (2 x
sticker met nummer 1).

-

Jeugd ouder dan 12 jaar is niet zo trots op Goeree-Overflakkee, want er is niets te doen (2 x
sticker met nummer 1).

-

Jeugd ouder dan 12 jaar is niet zo trots op Goeree-Overflakkee, want voorzieningen blijven
achter en als er voorzieningen zijn, komen er snel klachten van overlast (2 x sticker met
nummer 1).

-

Er is een grote verenigingscultuur (veel leden) (2 x sticker met nummer 1).

-

Jeugd jonger dan 12 jaar voelt zich niet veilig door rijgedrag (2 x sticker met nummer 1).

-

In sommige uitgaansgelegenheden op Goeree-Overflakkee kunnen jongeren zich door de
drukte soms onveilig voelen (2 x sticker met nummer 1).

8. Gedeelde achtste plaats:
-

Jongeren met problemen op het gebied van pesten moeten terecht kunnen bij leiders van
verenigingen (1 x sticker met nummer 1).

-

Er moet een Centrum voor jeugd en gezin komen (1 x sticker met nummer 1).
Jeugd jonger dan 12 jaar moet door organisaties die zich met jeugd bezighouden
geïnformeerd worden via websites (1 x sticker met nummer 1).

Compilatie Participatieproces
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6. Prioriteiten
Vanuit de inventarisatie van de vier bijeenkomsten hebben wij een vijftal prioriteiten gedestilleerd
zodat een basis verkregen wordt voor het verder vormgeven van het beleid in de regionale nota
jeugdbeleid. Wij hebben gemeend de nota te moeten splitsen in algemeen en preventief jeugdbeleid.
Daarom hebben wij de prioriteiten in deze twee rubrieken verdeeld.
Algemeen
1. Plaats voor activiteiten voor zover nodig ondersteund door jongerenwerk. De jongeren hebben
aangegeven dat zij voorzieningen missen, niet alleen een “hangplek” maar ook een plaats waar
activiteiten zoals een filmavond, een disco voor 12-minners, enz. georganiseerd wordt.
2. Open informatievoorziening geregisseerd door de gemeenten, waarbij de gemeenten
aanspreekpunt is en zorg draagt voor de programmering.
Preventief
1. Het voeren van regie op de toeleiding naar hulpverlening en binnen de hulpverleningsinstelling
zelf . Vanuit de WMO heeft de gemeente hiertoe de regie functies gekregen maar geen
dwangmiddelen. Gedacht hierbij zou kunnen worden aan het aanstellen van een coördinator en
de implementatie van een automatisering die aangegeven welke instelling met welk persoon
bezig is.
2.

Jongeren moet zich onder alle omstandigheden veilig voelen, dus ook tijdens de
vervoermomenten en als zij langs hangplekken lopen van oudere jeugd.

3. Opzetten van een sociale kaart voor de jeugd zoals een alarmkaart, gescheiden in de doelgroep
12-min en 12-plus.
Geadviseerd wordt dat het PAC instemt met beschrijving en rangorde van bovenstaande prioriteiten
en deze aan de colleges voorlegt ter informatie en dat de colleges hun gevoelens kenbaar kunnen
maken.

Compilatie Participatieproces
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