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I.

Inleiding.

I A.
Korte historische schets.
Op 24 september 2002 heeft de gemeenteraad van Oirschot de Nota Samenhangend
Jeugdbeleid 2002-2006 vastgesteld. Medio 2005 is een plan van aanpak met de titel “Jeugdbeleid
aan Zet” opgesteld. Dat plan bouwde voort op de genoemde Nota en was een eerste aanzet om de
trends en ontwikkelingen (zoals gesignaleerd tijdens een bijeenkomst op 20 april 2005) op
praktische wijze te vertalen. Die vertaling heeft in 2006 plaatsgevonden in de vorm van een aantal
activiteiten. In 2007 is verdere uitvoering gegeven aan het plan.
Al bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 2007 (in oktober 2006) heeft de
gemeenteraad aangegeven een nieuw Integraal Jeugdbeleid te willen. Het beleid moet daarbij
“Smart” worden geformuleerd.
I B.
Doel van Integraal Jeugdbeleid.
Het Integraal Jeugdbeleid in deze nota heeft tot doel aandacht te besteden aan alle aspecten die met
jeugdbeleid te maken hebben. Het leven van kinderen en jongeren speelt zich af op veel
verschillende plaatsen (thuis, bij de kinderopvang, op school, maar ook in de buurt en bij de
sportvereniging). Integraal jeugdbeleid beperkt zich daarom niet tot één specifiek domein, maar
legt juist verbindingen tussen de verschillende domeinen.
Bij Integraal Jeugdbeleid worden door gemeenten vaak verschillende doelen nagestreefd, zoals het
vergroten van ontwikkelingskansen en het voorkomen van achterstand en uitval. Daarbij betrekt de
gemeente nu al, maar ook in de aan de orde zijnde nieuwe beleidsperiode van vier jaren, meerdere
beleidsterreinen en organisaties. Ook verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol.
De overall doelstelling van het jeugdbeleid van de gemeente Oirschot luidt als volgt:
De gemeente wil een helder, effectief, samenhangend en integraal jeugdbeleid dat zich richt
op ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden en behoeften van alle jeugdigen in de
gemeente Oirschot alsmede op de risico’s en problemen bij kinderen en hun ouders.
In het jeugdbeleid richt de gemeente zich op de doelgroep van 0 tot 23 jaar, die is gesplitst in vier
categorieën: 0 - 4 jaar, 4 - 12 jaar, 12 - 18 jaar en 18 - 23 jaar. Deze categorieën komen daar waar
aan de orde terug in hoofdstuk VI (bij de acties onder de prestatievelden). Vanwege rijksbeleid
geldt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin de doelgroep -9 maanden tot 23 jaar.
Het jeugdbeleid van de gemeente Oirschot richt zich nadrukkelijk op een brede doelgroep,
daarnaast is speciale aandacht voor een kleine groep jeugd waarmee het minder goed of slecht gaat.
Volgens landelijk onderzoek kan de overgrote meerderheid van de jeugd (85%) op een normale
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manier opgroeien in de maatschappij. Slechts een kleine groep (15%) heeft soms extra aandacht
nodig vanuit de eigen omgeving of hulp (school of professionele hulpverlener). Het Centrum voor
Jeugd en Gezin krijgt een sleutelpositie als het gaat om het goed afstemmen van de hulpvraag van
ouders en jeugdigen op het lokale en regionale hulpaanbod.
Het Integrale Jeugdbeleid van de gemeente Oirschot heeft vier kenmerken:
1. Er is aandacht voor preventieve, algemene, repressieve en curatieve aspecten van het
jeugdbeleid
2. Er is samenhang tussen de verschillende deelonderwerpen en aanverwante beleidsterreinen.
3. Het beleid is gericht op de hele levensloop van jeugd en jongeren.
4. Alle relevante personen en organisaties inclusief de doelgroep zijn betrokken bij het
integraal jeugdbeleid.
I C. Kadernota Maatschappij en Kadernota Jeugdbeleid
Op 26 juni 2007 heeft de gemeenteraad de “Kadernota Maatschappij” vastgesteld.
Daarin zijn de kaders voor een grote hoeveelheid maatschappelijke onderwerpen en vraagstukken
op het gebied van welzijn, jeugd, ouderen, subsidies, onderwijs, sport, enz. verwoord. Deze nota is
in feite de “kapstok” voor het maatschappelijk beleid m.a.w. de sociale cohesie van en in deze
gemeente.
Op basis van de Kadernota Maatschappij is de Kadernota Integraal Jeugdbeleid opgesteld. Deze is
door de gemeenteraad vastgesteld op 29 januari 2008. In die nota is de visie en zijn de
uitgangspunten neergelegd voor het nieuwe jeugdbeleid (zie bijlage 1).
De gemeenteraad heeft op 29 april 2008 het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) Oirschot voor de periode 2008-2011 vastgesteld.
I D.
Totstandkoming van de eerste concept-nota.
Deze nota is opgesteld aan de hand van een “plan van aanpak” (zie bijlage 2). Vanuit dat plan is in
deze nota rekening gehouden met:
• De Kadernota voor een nieuw Integraal Jeugdbeleid van deze gemeente met de daarin
verwerkte pijlers van het Wmo (beleid) zijnde: Maatschappelijke Opvoeding, Participatie
en Zorg voor Elkaar
• De inhoud van het Beleidsplan Wmo 2008-2011.
• De van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.
In deze nota komen de 9 WMO prestatievelden, vertaald naar jeugdbeleid, tot uitdrukking.
I E.

Participatie bij beleidsvorming (wie zijn betrokken bij de vorming van het
jeugdbeleid).
In het kader van een integrale aanpak hebben medewerkers van het team Maatschappelijke
Ontwikkeling en het team Ruimtelijke Ontwikkeling hun inbreng geleverd.
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Het Jongerenpanel Oirschot (JPO) is, als adviesorgaan van de gemeente, gevraagd een eerste
concept te becommentariëren. De reacties zijn op 10 juni 2008 voorgelegd en besproken met de
Stuurgroep Jeugdbeleid uit de Raad.
Die Stuurgroep heeft op 10 juni 2008 ook gereageerd op een eerste concept-nota. De reacties zijn
meeegenomen in dit concept.
Op 16 juni 2008 heeft een “meedenkavond” plaatsgevonden. Voor die avond waren jongeren,
ouders, scholen, verenigingen en professionele instellingen uitgenodigd. Aan de hand van
stellingen en vragen hebben toen in vijf werkgroepen discussies plaatsgevonden. Die discussies
resulteerden in aanbevelingen die in dit concept zijn verwerkt.
Het Jongerenpanel heeft in december 2007/ januari 2008 onder jongeren van 12 t/m 25 jaar uit de
gemeente Oirschot een enquête uitgezet. Relevante uitkomsten van deze enquête zijn zoveel
mogelijk meegenomen in dit concept.
I F.
Leeswijzer.
Deze nota is als volgt opgebouwd:
In het volgende hoofdstuk (II) vindt u een samenvatting van de nota. Daarin komen de
belangrijkste onderwerpen van het nieuwe jeugdbeleid met nieuwe actiepunten aan bod.
In het hoofdstuk III zijn de wettelijke voorschriften uiteengezet waar met dit jeugdbeleid rekening
mee moet worden gehouden.
In hoofdstuk IV vindt u, verkort, demografische gegevens over de jeugd in Oirschot. Een
uitgebreid overzicht zit in bijlage 3.
In hoofdstuk V vindt u de kaders en doelstellingen die ten grondslag liggen aan het jeugdbeleid. Bij
deze doelstellingen komen nadrukkelijk de specifieke risico’s, knelpunten of problemen aan bod
die aan de orde zijn bij jeugdigen in de gemeente Oirschot. Met het nieuwe jeugdbeleid willen we
een antwoord geven op de problemen e.d.
In hoofdstuk VI staan de prestatievelden centraal. De prestatievelden uit de WMO worden gebruikt
als indelingsprincipe om de verschillende activiteiten die de gemeente Oirschot in het kader van het
nieuwe jeugdbeleid wil opstarten of voortzetten, een plek te geven. Per prestatieveld wordt een
duidelijk doel geformuleerd. Hieraan zijn gemeentelijke uitgangspunten gekoppeld die worden
vertaald naar concrete actiepunten. Per prestatieveld worden de verschillende acties overzichtelijk
weergegeven in een tabel waarin de doelgroep (0-4 jarigen, 4-12 jarigen, 12-18 jarigen en 18-23
jarigen), de fasering, de financiën (regulier of nieuw beleid) en de partners zijn opgenomen. De
acties binnen het jeugdbeleid worden in hun totaliteit weergegeven in het actieplan 2009-2012
(hoofdstuk IX).
In hoofdstuk VII brengen we communicatie, uitvoering en evaluatie onder de aandacht. Bij
communicatie gaat het in de eerste plaats om de communicatie met externe partijen: verenigingen,
professionele instellingen en belanghebbenden (jeugdigen en ouders en verzorgers). Hierbij gaat
het vooral om de manier waarop de gemeente richting externen de uitvoering van het nieuwe
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jeugdbeleid communiceert (berichtgeving). In dat hoofdstuk is bovendien aandacht voor een
volggroep, de uitvoering (werkplan voor vier jaar) en evaluatie van het beleid (effectmetingen).
In dit hoofdstuk is tevens aandacht voor een structuur voor actieve participatie door jeugdigen en
anderen bij uitvoering en evaluatie van het Jeugdbeleid.
De kosten van het nieuwe jeugdbeleid staan centraal in hoofdstuk VIII. In hoofdstuk IX (het
laatste hoofdstuk) is het actieplan opgenomen. Daarin zijn alle acties van het jeugdbeleid in een
totaaloverzicht weergegeven.
In de bijlagen vindt u achtergrondinformatie zoals de vastgestelde kaders (Maatschappij en
Jeugdbeleid) demografische gegevens, kwantitatieve gegevens over jeugd en het gevolgde en nog
te volgen procedure- tijdpad.
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II.

Samenvatting

Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 2007 (in oktober 2006) heeft de gemeenteraad
aangegeven een nieuw Integraal Jeugdbeleid te willen. Op basis van de Kadernota Maatschappij
heeft de gemeenteraad op 29 januari 2008 de Kadernota Integraal Jeugdbeleid vastgesteld met
daarin de speerpunten ‘maatschappelijke opvoeding’, ‘zorg voor elkaar’, ‘participatie’ en ‘regie’.
De visie en de uitgangspunten voor het nieuwe jeugdbeleid zijn hierin vastgelegd.
Doel van Integraal Jeugdbeleid.
De overall doelstelling van het jeugdbeleid van de gemeente Oirschot luidt als volgt:
De gemeente wil een helder, effectief, samenhangend en integraal jeugdbeleid dat zich richt
op ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden en behoeften van alle jeugdigen in de
gemeente Oirschot alsmede op de risico’s en problemen bij kinderen en hun ouders.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat het met 85% van de jeugdigen goed gaat, deze groep kan op een
normale manier opgroeien in de maatschappij. Met 15% van de jeugdigen gaat het soms wat
minder en is extra aandacht van de omgeving of hulp (school of professionele hulpverlener) nodig.
Van die 15 % gaat het met 5 % niet zo best en is meer dan eens sprake van een multi-probleem en
intensieve hulp aan kinderen en ouders. Uit deze cijfers kunnen we stellen dat het meer dan
verantwoord is een breed jeugdbeleid te maken en uit te voeren met speciale aandacht voor een
kleine groep jeugd waar het wat minder of slecht mee gaat. Het Centrum voor Jeugd en Gezin
krijgt een sleutelpositie als het gaat om het goed afstemmen van de hulp- en ondersteuningsvraag
van ouders en jeugdigen op het lokale en regionale hulpaanbod.
Bij het nieuwe jeugdbeleid van de gemeente Oirschot gelden de volgende uitgangspunten:
- Het jeugdbeleid richt zich op jeugdigen in de leeftijd tot 23 jaar en hun ouders/ verzorgers
woonachtig in de gemeente Oirschot. In totaal gaat het om 5.344 jeugdigen1.
- Er is aandacht voor preventieve, algemene, repressieve en curatieve aspecten van het
jeugdbeleid
- Er is samenhang tussen de verschillende deelonderwerpen en aanverwante beleidsterreinen.
- Het beleid is gericht op de hele levensloop van jeugd en jongeren.
Alle relevante personen en organisaties inclusief de doelgroep zijn betrokken bij het integraal
jeugdbeleid.

1

Peildatum: 1 januari 2007
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Acties jeugdbeleid op basis van belangrijkste trends en ontwikkelingen.
Landelijk en ook binnen de gemeente Oirschot zien we een aantal trends en ontwikkelingen waar
het nieuwe Integrale Jeugdbeleid op moet aansluiten. Hieronder geven we weer via welke
activiteiten de gemeente Oirschot hier invulling aan wil geven. Het is belangrijk om te realiseren
dat de gemeente naast deze nieuwe activiteiten, reeds verscheidene activiteiten uitvoert en deze
voor de komende beleidsperiode wil evalueren en continueren. Voor een compleet overzicht van
alle activiteiten binnen het jeugdbeleid verwijzen we graag naar het actieplan (hoofdstuk IX) en de
begeleidende tekst die is opgenomen in hoofdstuk VI.
1. Maatschappelijke opvoeding:
- Toenemende behoefte aan opvoedingsondersteuning
- Integratie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
- Zoeken naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van “Bredere Scholen”
- Behoefte om in gesprek te raken met opvoeders en jeugd.
Nieuwe acties:
- Ouders en jeugdigen meer informeren via lokale media, internet en ontmoetingsplaatsen
(prestatieveld 2)
De gemeente wil ouders, verzorgers en jeugdigen met opvoed- en opgroeivragen informeren
door berichtgeving via internet, plaatselijke media en op fysieke ontmoetingsplekken (scholen,
bibliotheken, Lokaal Loket/ Centrum voor Jeugd en Gezin).
-

Actualiseren ondersteuningsaanbod opvoeden en opgroeien in de gemeente Oirschot
(prestatieveld 2)
Er is voor ouders en verzorgers binnen de gemeente Oirschot een overzicht beschikbaar van het
aanbod van ondersteuningsactiviteiten op het gebied van opgroeien en opvoeden. De gemeente
wil dit overzicht actualiseren en (digitaal) beschikbaar stellen aan ouders en verzorgers.
- Onderzoek naar behoefte ouders aan groepsvoorlichting (prestatieveld 2)
Eind 2007 is er vanuit de consultatiebureaus een groepsvoorlichting gestart bedoeld voor
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De gemeente Oirschot wil de precieze
behoefte bij ouders aan groepsvoorlichting op het gebied van opgroeien en opvoeden in beeld
brengen en het aanbod daarop afstemmen. Ook de behoefte bij ouders van jeugdigen in andere
leeftijdsgroepen (4-12 en 12-18 jaar) wordt daarbij onderzocht.
- Opvoedingsmarkt organiseren (prestatieveld 2)
De gemeente wil de in 2007 opvoedingsmarkt voor ouders in de leeftijd van 0 tot 12 jarigen
door de grote animo herhalen. Hierbij wordt de ‘opvoedingswijzer’ verspreid (een overzicht v
van alle belangrijke namen en adressen van instellingen afgestemd op de vraag vanuit de
opvoeder).
- Voorlichtingsactiviteiten (leefstijl, voeding, theater en toneel) (prestatieveld 2)
Voor jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar wil de gemeente geen opvoedingsmarkt organiseren.
Ervaring leert dat de animo hiervoor bij deze doelgroep bijzonder klein is. De gemeente biedt
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daarom een schakel van activiteiten zoals het organiseren van voor jongeren gratis
toegankelijke theater-, muziek- en toneelvoorstellingen met een educatieve boodschap met een
preventieve werking
- Onderzoeken behoefte licht-pedagogische hulp voor verenigingen (prestatieveld 2)
Met het nieuwe subsidiebeleid gaat de gemeente meer sturen op de maatschappelijke functie
van verenigingen. Zo verwacht de gemeente van alle verenigingen met jeugdleden een
specifiek jeugdbeleid. De gemeente wil verenigingen ondersteunen in hun maatschappelijke
taak door vanuit het maatschappelijk werk licht-pedagogische hulp aan te bieden. De behoefte
hiervoor zal bij de verenigingen eerst geïnventariseerd moeten worden.
- Ontwikkeling van Centrum voor Jeugd en Gezin ((prestatieveld 3)
Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het Lokaal Loket (zie ook onder ad 4. Regie).
2. Participatie:
- Landelijk: een afkalvend percentage vrijwilligers
Dit is maatschappelijk gezien een onwenselijke ontwikkeling. Ook deze gemeente wil de
participatie van jeugdigen aan de samenleving stimuleren (zie ook de Kadernota Jeugdbeleid).
- Landelijk: een relatief grote groep jonge mantelzorgers.
Jonge mantelzorgers hebben vaak grote verantwoordelijkheden thuis en minder tijd voor
zichzelf. Een verstoorde balans tussen zorgtaken en vrije tijd kan leiden tot een hoger
schoolverzuim. Bovendien levert het deze jongeren vaak veel kopzorgen op en worden zij
daardoor geremd in hun ontwikkeling.
Nieuwe acties:
- In kaart brengen vraag- aanbod vrijwilligerswerk jeugdigen (prestatieveld 4)
Ook jeugdigen kunnen terecht bij het Vrijwilligerssteunpunt in SCC De Enck, de gemeente
voegt daar geen andere voorziening aan toe. De gemeente Oirschot wil wel in samenwerking
met het Steunpunt Vrijwilligers vraag en aanbod van/bij jeugdigen in kaart brengen. Hierdoor
kan het Steunpunt Vrijwilligers haar acties beter afstemmen op de vraag vanuit de doelgroep.
- Ondersteuning jonge mantelzorgers; plan van aanpak (prestatieveld 4)
De gemeente Oirschot wil jonge mantelzorgers ondersteuning bieden. Het Steunpunt
Mantelzorg is operationeel en ook jeugdigen kunnen hier terecht voor extra ondersteuning op
het gebied van mantelzorg. Gezien de specifieke problemen waar jonge mantelzorgers mee te
maken hebben, wil de gemeente hier extra aandacht voor hebben. De gemeente Oirschot is
voornemens om samen met het Steunpunt Mantelzorg hiervoor een plan van aanpak op te
stellen.
- Inbedding van maatschappelijke stages in het Kempenhorst College (prestatieveld 4)
Maatschappelijke stages zijn door de rijksoverheid verplicht gesteld met ingang van het
schooljaar 2011/2012. In de Kadernota Jeugd van deze gemeente is opgenomen dat deze
gemeente streeft naar verplichte maatschappelijke stages. Begin juli 2008 hebben de
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Steunpunten Vrijwilligerswerk Best en Oirschot een conceptplan gereed waarin
maatschappelijke stages worden ingebed in het onderwijs van de middelbare scholen.
3. Zorg voor elkaar:
- Sterke vergrijzing binnen de gemeente Oirschot. Veel jongeren verlaten de gemeente:
 Tekort aan voldoende betaalbare (starters) woningen
 Tekort aan voldoende speelplekken leeftijdsgroep 12-23 jaar
 Gebrek aan ontspanningsmogelijkheden leeftijdsgroep 12-23 jaar
- Toenemende leefstijlproblematiek bij jeugdigen die om preventieve maatregelen vraagt:
 Excessief drankgebruik bij de Oirschotse jeugd
 Landelijk, maar ook in Oirschot: toename van (extreem) overgewicht bij jeugdigen
Nieuwe acties:
- Ontwikkelen nieuwe/ uitbreiden bestaande speelplekken doelgroep 10-15 jaar
(prestatieveld 1)
Het aanbod van speelplekken voor de wat oudere jeugd (10- 15 jaar) is beperkt. De gemeente
wil vanuit het jeugdbeleid geld vrijmaken om voor deze doelgroep extra speelplekken te
creëren op nieuwe en bestaande speellocaties. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij een
belangrijke doelstelling van het jeugdbeleid: het stimuleren van sporten onder de jeugd.
- OJC De Ramblaz multifunctioneler maken (prestatieveld 1)
De gemeente wil in samenspraak met het bestuur van de Stichting Open Jongerenwerk Oirschot
(SOJO) (eigenaar van het jongerencentrum) en de betrokken beroepskrachten (jongerenwerker
Ramblaz en jongerenopbouwwerker) komen tot een plan om het jongerencentrum Ramblaz
multifunctioneler te gebruiken en dus een wat bredere uitstraling te geven. De concrete
activiteiten moeten in het plan worden beschreven. Dat kunnen buiten de normale gebruiksuren
ook activiteiten zijn voor niet-jongeren. Die activiteiten moeten per saldo leiden tot meer
inkomsten ten gunste van extra activiteiten in OJC Ramblaz.
- Uitvoering plan facelift OJC Ramblaz (prestatieveld 1)
Er is een facelift van het pand nodig om het gebruik voor een bredere doelgroep aantrekkelijk
te maken. De financiële medewerking van de gemeente is essentieel om dit te kunnen
uitvoeren.
- Uitbreiding ureninzet jongeren(opbouw)werk door inzet parttime formatieplek
Om de ambities van deze nota te kunnen waarmaken is het belangrijk dat er voldoende formatie
is om nieuwe activiteiten en de bestaande activiteiten te kunnen uitvoeren. Het
jongeren(opbouw)werk is een onmisbare schakel bij een succesvolle uitvoering van het
jeugdbeleid. Bij veel (bestaande en nieuwe) activiteiten is het jeugd(opbouw)werk een partner.
Het jongeren(opbouw)werk zit momenteel echter aan de grenzen van haar kunnen, er is geen
rek om nieuwe activiteiten te kunnen opzetten. Daarvoor is extra formatie nodig via het
jeugdbeleid. Concreet gaat het dan om een halve formatieplaats extra.
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- Bevoegdheden, taken en doelen Jongerenpanel schriftelijk vastleggen
Om de structurele samenwerking tussen gemeente en Jongerenpanel te waarborgen legt de
gemeente in 2009 in overleg met het Jongerenpanel de bevoegdheden, taken en doelen van het
Jongerenpanel schriftelijk vast.
- Organiseren evenement voor jongeren (een keer per jaar) (prestatieveld 1)
De behoefte bij Oirschotse jongeren aan evenementen is groot. Binnen de gemeentegrenzen
hebben we enkele evenementen, zoals het Splinterfestival (Middelbeers) het Paasfestijn
(Middelbeers) en de Pinksterfeesten (Westelbeers). In Oirschot centrum is het aantal
evenementen voor jongeren beperkt. We willen komen tot één extra evenement per jaar in
Oirschot centrum, in samenspraak met het Jongerenpanel en het jongeren(opbouw)werk.
- Stimuleren ontwikkeling starterswoningen (prestatieveld 1)
De gemeente realiseert zich dat voldoende betaalbare woonruimte essentieel is om jongeren aan
Oirschot te kunnen binden. Er lijkt een sterk tekort aan starterswoningen binnen de gemeente.
De gemeente ontwikkelt in 2008 een nieuwe woonvisie. In deze Woonvisie komt naar voren
hoeveel starterswoningen nodig zijn om aan de vraag vanuit de eigen gemeente te kunnen
voldoen.
Daarnaast zijn er al enkele projecten gaande om jongeren te kunnen huisvesten, zoals een pilot
kamerverhuur en ‘Samen bouwen in eigen beheer’. Deze projecten worden bij succes
gecontinueerd, maar gefinancierd vanuit het woningbouwprogramma.
We willen verder in samenspraak met de eigenaars van o.a. bedrijfspanden die in elk geval
langer dan 6 maanden leeg staan de komende 4 jaren tijdelijke bewoning (anti-kraak) door
jongeren uit deze gemeente mogelijk maken.
- Onderzoek naar behoefte aan sportmogelijkheden en andere activiteiten bij jeugd met
verstandelijke en/ of lichamelijke beperking (prestatieveld 6)
De gemeente Oirschot wil dat ook voor deze doelgroep voldoende mogelijkheden worden
geboden om te kunnen sporten of zich te vermaken (o.a. scouting). Op dit moment is er weinig
zicht op de precieze behoefte op dit vlak; gegevens ontbreken. De gemeente Oirschot gaat hier
nader onderzoek naar doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden besproken met de
sportverenigingen, scouting en Stichting MEE zodat het activiteitenaanbod hier op kan worden
afgestemd.
4. Regie:
- De ondersteunings- en hulpvraag van jeugd en ouders moet goed worden afgestemd op het
lokale en regionale hulpaanbod. De gemeente wil nadrukkelijk een regisserende rol hebben
in het creëren van samenhang en structuur in de hulpverlening. Het Centrum voor Jeugd en
Gezin waaraan organisaties door middel van ketensamenwerking verbonden zijn, neemt
hierbij een sleutelpositie in. De ontwikkeling van een Centrum van Jeugd en Gezin is een
proces dat wordt aangestuurd door de gemeente, de gemeente regisseert de keten, stelt de
kaders en legt de afspraken vast.
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Nieuwe acties:
- Centrum voor Jeugd en Gezin: aansluiting bij Lokaal Loket
De doelen van een Centrum voor Jeugd en Gezin:
1. Het creëren van een of meerdere laagdrempelig en herkenbare punten in de gemeente waar
ouders met kinderen en jongeren (tussen -9 maanden en 23 jaar) en jeugdigen en jongeren
zelf, terecht kunnen met alle mogelijke vragen over opvoeden en opgroeien en voor hulp
terecht kunnen.
2. Het komen tot een ketensamenwerking en het vastleggen van die samenwerking in een
contract of convenant.
3. Een zodanige structuur dat hulp snel en dicht bij huis geboden kan worden.
Bij het ontwikkelen van Centrum voor Jeugd en Gezin hanteert de gemeente Oirschot de volgende
uitgangspunten:
1. De wensen, behoeften en verwachtingen van de eindgebruiker (jeugdigen, ouders/ verzorgers
en verenigingen) worden zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van een Centrum voor
Jeugd en Gezin
2. De gemeente voert de regie bij de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin (de
gemeente als regisseur).
3. De gemeente wil een Centrum voor Jeugd en Gezin waaraan professionele organisaties door
middel van ketensamenwerking verbonden zijn. De gemeente wil daarbij een koppeling via het
Lokaal Loket Oirschot.
4. Hulp moet snel en zo dicht mogelijk bij huis geboden kunnen worden.
5. Verenigingen hebben een signaalfunctie, maar zijn ook gebruikers van het Centrum voor Jeugd
en Gezin.
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Centrum voor Jeugd en Gezin in Oirschot gevisualiseerd
Bieden
toegang en
toeleiden
hulpaanbod

Aanbieden
licht pedagogische hulp

Coördinatie zorg in
het gezin op lokaal
niveau

Signaleren
problemen
jeugdigen/
opvoeders

Informatie en
advies
1
Kind

Nieuwe uitdaging

Leefomgeving

2
3
4
Beweging

Voeding

CJG
Gemeente als
regisseur

Financiële
armslag

1e schil: Kind
2e schil: Opvoeders (het gezin)
3e schil: Maatschappelijke omgeving
4e schil: Professionele instellingen
Voor een uitleg van bovenstaande tekening verwijzen we naar hoofdstuk 6 (prestatieveld 3).
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Communicatie, uitvoering en evaluatie
De gemeente wil dat ouders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) in de gemeente Oirschot goed op de
hoogte zijn van uitgevoerd jeugdbeleid en actuele onderwerpen op het terrein van jeugdzaken.
Hiervoor draagt de gemeente zorg voor een goede informatievoorziening richting haar burgers door
goed gebruik van lokale media. Ook zorgt de gemeente voor gebruiks- en leesvriendelijk
informatiemateriaal in het kader van de ondersteuning bij opvoeden en opgroeien en andere
onderdelen van jeugdbeleid.
Om de effecten van het gevoerde beleid te kunnen meten, zal de gemeente
klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren in 2010 en 2012. Daarnaast wordt het beleid halverwege
de planperiode (2010 en 2011) geëvalueerd. Bij de uitvoering van het beleid, de evaluatie van het
beleid en het organiseren van klanttevredenheidsonderzoeken en de evaluatie worden instellingen,
verenigingen, ouders, kinderen en jongeren actief betrokken. Hiervoor wordt direct na vaststelling
van het Jeugdbeleid door de gemeenteraad een volggroep opgericht.

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

15

III.

Landelijk kader

Rechten van het kind.
Rond jeugd zijn tal van wetten en regelingen opgesteld, die tot doel hebben het kind begeleiding,
ondersteuning en bescherming te bieden aanvullend op de taken en plichten van ouders en kinderen
zelf. De basis voor deze regelingen wordt gevormd door de Grondwet en door het Internationale
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In dit verdrag zijn 40 artikelen opgenomen die de rechten
van een kind beschrijven. De overheid is verplicht om kinderen te beschermen volgens deze
rechten. Kinderen hebben extra rechten en plichten gekregen die volwassenen niet hebben. Veelal
hebben de rechten vooral betekenis voor landen waar armoede heerst, maar de rechten geven ook
richting aan het Nederlandse jeugdbeleid.
Wetten/Regelgeving.
Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo).
Met de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is een
nieuw wettelijk kader ontstaan. Kern van de Wmo is dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor
het realiseren van een samenhangend geheel van netwerken en voorzieningen die de individuele
burger in staat stelt zelfstandig te participeren in de samenleving. Burgers zijn hiervoor in eerste
instantie zelf verantwoordelijk. De gemeente zorgt in aansluiting op deze verantwoordelijkheid
voor een aansluitend aanbod van voorzieningen waarmee burgers ook blijvend kunnen participeren
in de samenleving.
Wet op de Jeugdzorg.
De Wet op de Jeugdzorg is op 1 januari 2005 in werking getreden. Deze wet richt zich vooral op de
inrichting van de (geïndiceerde) jeugdzorg. De (geïndiceerde) jeugdzorg betreft de zorg aan ouders
en kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen, die niet opgelost kunnen worden door
lokale voorzieningen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg of maatschappelijk werk. Hoewel de
provincies verantwoordelijk zijn voor de geïndiceerde jeugdzorg, heeft de Wet op de Jeugdzorg
ook invloed op het gemeentelijk beleid en wel om twee hoofdredenen:
1. In de wet zijn aanwijzingen opgenomen ten aanzien van de aansluiting van (gemeentelijk)
jeugdbeleid op de jeugdzorg. Deze aansluiting is van wezenlijk belang voor de kracht van de
gehele jeugdzorgketen;
2. In de wet zijn aanwijzingen opgenomen ten aanzien van het takenpakket dat voor
rekening van de gemeente komt.
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Naar aanleiding van het opstellen van deze wet is getracht een functionele indeling te maken van
de taken op het gebied van preventief jeugdbeleid en jeugdzorg. Het functionele model beschrijft
welke functies het lokale jeugdbeleid in relatie tot de jeugdzorg minimaal moet vervullen. De
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de invulling van de volgende vijf functies:
1. Informatie en advies verstrekken aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden en
opgroeien;
2. Signaleren van problemen door instellingen als jeugdgezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk
en het onderwijs;
3. Toegang tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en toeleiden naar voorzieningen aan de
hand van een sociale kaart voor ouders, kinderen, jeugdigen en verwijzers;
4. Licht pedagogische hulpverlening zoals schoolmaatschappelijk werk en coaching van jongeren;
5. Coördinatie van zorg in het gezin op lokaal niveau.
De vijf gemeentelijke functies zijn eveneens opgenomen in prestatieveld 2 van de eerder
beschreven Wmo. Gemeenten moeten ten aanzien van deze vijf functies voorzieningen creëren of
in stand houden.
Centra voor Jeugd en Gezin.
De totstandkoming van de Centra voor Jeugd en Gezin is een prioriteit van het Kabinet en de
gemeenten. In een bestuursakkoord, op 4 juni 2007 gesloten tussen het Rijk en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en een Beleidsprogramma “Alle Kansen voor Alle Kinderen“ van
het Rijk, is de ambitie uitgesproken dat er vanaf 2012 sprake moet zijn van een landelijk dekkend
netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin.
De Minister voor Jeugd en Gezin is van mening dat alle ouders met jeugdigen en jongeren (tussen
- 9 maanden en 23 jaar), en jeugdigen en jongeren zelf, als zij dat willen, met alle mogelijke vragen
over opvoeden en opgroeien én voor hulp terecht moeten kunnen bij een laagdrempelig en
herkenbaar punt in de buurt.
Medio januari 2008 is de tijdelijke landelijke Regeling Centra Jeugd en Gezin in werking getreden
op basis waarvan de gemeenten in de periode 2008 t/m 2011 financiële middelen krijgen voor de
vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin. De gemeenten hebben de regie volledig zelf in
handen gekregen.
Wet collectieve preventie volksgezondheid
Op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) hebben gemeenten de regie
over de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg is
bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. In de gemeente wordt dit pakket uitgevoerd door de
thuiszorgorganisatie ZuidZorg (0 tot 4 jaar) en de GGD Brabant Zuidoost (4 tot 19 jaar). De
WCPV schrijft gedetailleerd voor welke concrete producten gemeenten aan moeten bieden. Er
wordt in het basistakenpakket onderscheid gemaakt tussen uniforme producten (voor alle jeugdigen
en overal in het land op dezelfde manier) en maatwerkproducten (afgestemd op specifieke
behoeften en doelgroepen). Voor het maatwerkdeel heeft de gemeente beleidsvrijheid, voor het
uniforme deel niet.
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Onderwijsachterstandenbeleid en lokale educatieve agenda.
Vanaf 1 augustus 2006 is er een nieuwe Wet Onderwijsachterstanden. Waar voorheen gemeenten
verantwoordelijk waren voor de aanpak van onderwijsachterstanden door middel van bijvoorbeeld
programma’s voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de aanpak van voortijdig
schoolverlaten, is deze verantwoordelijkheid (inclusief budget) nu overgedragen aan de scholen.
Van gemeenten en scholen wordt verwacht dat ze een lokale educatieve agenda (LEA) gaan
opstellen. De bedoeling van deze educatieve agenda is dat gemeenten samen met de betrokken
partners een lijst van onderwerpen bespreken, waarbij ook afspraken gemaakt worden over de
uitvoering en verantwoording van deze thema’s. De lokale educatieve agenda gaat verder dan
alleen onderwijsachterstandenbeleid. Ze kan ook onderwerpen bevatten op het gebied van de vijf
gemeentelijke functies voor preventief jeugdbeleid.
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IV.

Demografische gegevens jeugd.

Om te weten voor welke inwoners deze gemeente jeugdbeleid voert is het zinvol te beschikken
over demografische gegevens. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht van de demografische
gegevens opgenomen, uitgesplitst naar leeftijdscategorieën.
Enkele kerngegevens.
Totaal aantal inwoners op 1 januari 2007:
Totaal aantal inwoners van 0 – 23 jaar woonachtig
in de gemeente Oirschot:

17.852
5344 (=30 % van de totale
bevolking)

Aantal jongens:

2845 (= 16 % van de totale
bevolking)

Aantal meisjes:

2499 (= 14 % van de totale
bevolking)

Totaal aantal jeugdigen/jongeren in Oirschot:
Totaal aantal jeugdigen/jongeren in Spoordonk:
Totaal aantal jeugdigen in OW Middelbeers:

3004 (= 56 % van de totale jeugd)
595 (= 11 % van de totale jeugd)
1749 (= 32,7 % van de totale jeugd)

Uit landelijke onderzoeken is gebleken dat het met 85 % van de jeugdigen/jongeren goed gaat en
dat die op een normale manier kunnen opgroeien in de maatschappij.
Met 15 % gaat het soms wat minder en is voor die groep extra aandacht van de omgeving of hulp
(school of professionele hulpverlener) nodig.
Van die 15 % gaat het met 5 % niet zo best en is meer dan eens sprake van een multi-probleem en
intensieve hulp aan kinderen en ouders.
Als we die percentages afzetten tegen de genoemde demografische gegevens van Oirschot betekent
dit het volgende:
Met 4542 (85 %) jeugdigen/jongeren gaat het goed.
Met 802 ( 15 %) jeugdigen/jongeren gaat het soms wat minder.
Met 267 (1/3 deel van 802) jeugdigen/jongeren gaat het niet zo best.
Uit deze cijfers kunnen geen harde conclusies worden getrokken, maar wel kan gesteld worden dat
het meer dan verantwoord is een breed jeugdbeleid te maken en uit te voeren met speciale aandacht
voor een kleine groep jeugd waar het wat minder of slecht mee gaat.
Op basis van deze “conclusie” hebben wij een overall-doelstelling geformuleerd (zie hoofdstuk V).
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V. Algemene Doelstellingen.
V A. Gemeentelijk Maatschappelijk Kader.
Het door de gemeenteraad in juni 2007 vastgestelde Maatschappelijk Kader hanteren we als
leidraad bij de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken, dus ook bij de aanpak van het
Jeugdbeleid.
Het kader:
 MAATSCHAPPELIJKE OPVOEDING – PARTICIPATIE – ZORG VOOR ELKAAR: het stimuleren van het
meedoen, inhoud geven aan eigen verantwoordelijkheid, het samen bouwen van de zorgzame
samenleving
 REGIE – PARTICIPATIE – CREATIVITEIT: het voortouw nemen in Wmo-vraagstukken, samenhang
creëren tussen de prestatievelden en verwante beleidsterreinen, inwoners laten meedenken en
meedoen, uitdagen tot nieuwe initiatieven in de samenleving.
 PROFESSIONELE PARTNERS – NIET PROFESSIONELE PARTNERS: samenspel met de partners, in het
veld zijn professionals deskundig, niet professionals geven inhoud aan de zorgzame
samenleving vanuit ervaring en inspiratie.
 AANDACHT VOOR KWETSBARE GROEPEN EN INDIVIDUEN – VERSTERKEN LEEFBAARHEID, WELZIJN
EN ZORGSTRUCTUUR: een zorgzame gemeente waar ondersteuning nodig is, het samen bouwen
van de zorgzame,ondersteunende samenleving.
V B. Algemene doelstellingen op basis van de Kadernota voor een nieuwe Integraal Jeugdbeleid
van de gemeente Oirschot.
Onderstaande algemene doelstellingen met daarbij de dilemma’s bij de onderdelen
maatschappelijke opvoeding, participatie en zorg voor elkaar, zijn afgeleid van de visie en
uitgangspunten uit de door de raad vastgestelde “Kadernota voor een nieuwe Integraal Jeugdbeleid
van de gemeente Oirschot”. De algemene doelstellingen zijn de basis/grondslag voor dit
jeugdbeleid.
Overall-doelstelling:
De gemeente wil een helder, effectief, samenhangend en integraal jeugdbeleid dat zich richt
op ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden en behoeften van alle jeugdigen in de
gemeente Oirschot alsmede op de risico’s en problemen bij kinderen en hun ouders.
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Maatschappelijke Opvoeding:
Dilemma´s:
• Toenemende behoefte aan opvoedingsondersteuning. Uit de jeugdmonitor van de GGD
Zuidoost-Brabant blijkt dat in de gemeente Oirschot 7% van de ouders met kinderen behoefte
heeft aan acute ondersteuning bij de opvoeding (tegenover 6% in de totale regio). Uit landelijk
onderzoek blijkt echter dat een grote groep ouders voorzieningen voor
opvoedingsondersteuning belangrijk vindt. Er is bovendien een forse groep (de helft tot de
meerderheid) die wel degelijk behoefte hebben aan ondersteuning, maar die niet goed weten
waar die hulp te krijgen is. Een andere opvallende conclusie uit landelijk onderzoek is dat er
een gat is tussen wat ouders wensen aan steun en wat ze daadwerkelijk krijgen. Er zijn veel
ouders die niet alleen behoefte hebben aan informatie en advies, maar ook aan praktische hulp
(een oplossing) of emotionele steun (begrip, een luisterend oor). Op deze behoefte moet het
jeugdbeleid inspringen.
• Integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vanuit het oogpunt van efficiency
(ruimtebesparing) en de kosten.
• Zoeken naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van “Bredere Scholen”, vanuit het oogpunt
van de scholen (verplichting tot het realiseren van voor-, tussen- en naschoolse opvang).
• Hoe raken we in gesprek met opvoeders en jeugd? Handhaven (bv. drank- en horecawetgeving,
overlast) is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is dat bv. binnen verenigingen en scholen
vroegtijdig zaken bespreekbaar worden gemaakt met jongeren en/of ouders, nog voordat
(eventuele) problemen zich openbaren. Het jongerenopbouwwerk heeft hierin een spilfunctie.
Conclusie: een cultuuromslag is nodig: van reactief naar proactief.
Algemene doelstellingen Maatschappelijke Opvoeding:
•
•
•

De gemeente wil maatschappelijke opvoeding breed inbedden in de gemeenschap (in
verenigingen, professionele instellingen, scholen) en continue aandacht geven.
De gemeente wil duidelijk grenzen stellen in wat de gemeente wel en niet belangrijk vindt en
waar hij in beeld is als het gaat om de opvoeding van jeugdigen.
De gemeente wil dat iedere jeugdige in deze gemeente een volwaardige kans heeft om naar
vermogen mee te doen aan de samenleving.
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Participatie
Dilemma:
• Afkalvend percentage vrijwilligers. Landelijk gezien is er sprake van een afkalvend percentage
burgers dat zich op vrijwillige basis inzet voor de samenleving, bijvoorbeeld via
vrijwilligerswerk. Bij de bevolking vanaf 18 jaar in totaal is het vrijwilligerswerk in de periode
1997 tot 2004 afgenomen van 46% naar 43%.
Opmerkelijk is dat het percentage vrijwilligers onder jong volwassenen (leeftijd 18 tot 24 jaar)
in deze periode juist is toegenomen (van 40% naar 43%). Bovendien zien we onder deze
doelgroep al jaren een bovengemiddeld hoog percentage vrijwilligers in het jeugdwerk (jeugden buurthuiswerk of als leider scouting) en bij sportverenigingen. Er zijn geen cijfers bekend
over het percentage vrijwilligers in de gemeente Oirschot. Het is belangrijk om hier meer zicht
op te krijgen, zodat het jeugdbeleid hier op kan worden afgestemd. Daarnaast moet duidelijk
worden hoe en in welke mate Oirschotse verenigingen investeren in het behoud van de jeugd,
vooral met het oog op het stimuleren van actief lidmaatschap. De gemeente zal hierover in
gesprek moeten gaan met het verenigingsleven.
Algemene doelstellingen Participatie.
• De gemeente wil ervoor zorgen dat jeugdigen zich betrokken voelen bij hun omgeving en
actief meedoen in de samenleving (o.a. met maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk).
• De gemeente wil draagvlak binnen de gemeenschap door op een open, transparante manier
verenigingen en instellingen, jeugdigen en ouders te betrekken bij de vorming van het
jeugdbeleid. Daarbij wil de gemeente duidelijk afspraken maken over de betrokkenheid van
die partners bij de uitvoering en evaluatie van het beleid.
Zorg voor Elkaar
Dilemma´s:
• Toenemende vergrijzing. De gemeente Oirschot is in sterk tempo aan het vergrijzen. Uit een
bevolkingsprognose van het Primos blijkt dat het percentage jongeren tot veertien jaar in de
periode 2010 tot 2020 zal dalen met 14% (van 3.274 naar 2.825). Het aandeel 65-plussers stijgt
in deze periode met 43% (van 2.730 naar 3.897). de daling van het aandeel jongeren tot 14 jaar
en de stijging van het aandeel 65-plussers is in de gemeente Oirschot sterker dan een
gemiddelde gemeente in het Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma (Corop)
gebied Zuidoost-Brabant. Dit betekent dat het relatief hoge aandeel jongeren tot 14 jaar in de
gemeente Oirschot (vergeleken met het Corop gebied) rond 2020 gedaald zal zijn tot het
gemiddelde van het Corop gebied.
De gemeente Oirschot wil met een breed jeugdbeleid ervoor zorgen dat jongeren zoveel
mogelijk binnen de gemeentegrenzen kunnen blijven wonen. Dit betekent dat de gemeente
beleid ontwikkelt dat zowel op het gebied van wonen, werken en recreëren goed aansluit bij de
behoeftes van de jeugd.
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Op dit moment verlaten relatief veel jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar de gemeente
omdat het woon-, werk- en recreatieaanbod binnen de gemeente onvoldoende aansluit bij de
eigen wensen en behoeftes. Mogelijke oorzaken:
 Een tekort aan voldoende betaalbare (starters) woningen zowel in het koop-, als het
huursegment (18-23 jaar) (wonen). Uit een enquête onder Oirschotse jongeren in de
leeftijd van 12 tot 25 jaar door het Jongerenpanel Oirschot blijkt dat een forse groep
ondervraagden (30%)op korte termijn op zoek is naar geschikte woonruimte.
Opmerkelijk is ook de grote belangstelling voor gedeelde huurwoningen. Uit het
aansluitende debat met jongeren dat naar aanleiding van het onderzoek is
georganiseerd, bleek dat veel jongeren genoodzaakt zijn om de gemeente Oirschot
te verlaten door een tekort aan betaalbare woningen.
 Een tekort aan voldoende speelplekken voor de jeugd vanaf tien jaar en ouder
(recreatie). De Jeugdgemeenteraad heeft meer dan eens een duidelijk signaal
afgegeven dat er gemeentebreed een sterk tekort is aan speelvoorzieningen voor de
leeftijdsgroep vanaf tien jaar.
 Een gebrek aan ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd (12-23 jaar)
(recreatie).Uit de enquête van het Jongerenpanel Oirschot is gebleken dat ongeveer
een kwart van de ondervraagden de uitgaansmogelijkheden als te beperkt ervaart.
Eveneens een kwart geeft aan dat het aanbod niet goed aansluit bij de eigen wensen.
Uit dezelfde enquête blijkt dat bijna driekwart (71%) vindt dat Oirschot meer grote
evenementen nodig heeft (zoals het evenement Winterparadijs).
• Sterke noodzaak tot preventief beleid. Naast het scheppen van voorwaarden voor de jeugd
om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien, wil de gemeente Oirschot ook aandacht
hebben voor risico- en probleemgroepen. Voor een belangrijk deel gaat het hierbij om
preventie.
 Toename van (extreem) overgewicht bij de jeugd. Uit cijfers van de GGD Zuidoost
Brabant blijkt dat 11% van de Oirschotse kinderen in de leeftijd tot en met 11 jaar
kampt met overgewicht (waarvan 3% extreem overgewicht). Dit komt overeen met
regionale cijfers. Overgewicht is een toenemend (landelijk) probleem dat vooral
ontstaat door onvoldoende sporten en bewegen.
 Alcohol- en drugsgebruik. Cijfers van de GGD Zuidoost Brabant laten zien dat het
excessief alcoholgebruik onder Oirschotse jongeren bovengemiddeld hoog is. Het
percentage jongeren in de leeftijdsgroep 12 tot 17 jaar dat gemiddeld 20 of meer
glazen alcohol per week drinkt is in Oirschot 7% tegenover 5% in de regio
Zuidoost- Brabant.
Algemene doelstellingen Zorg voor Elkaar
• De gemeente wil ervoor zorgen dat de keten van partners in hulp en zorg voor jeugd en
ouders rond is en naar ieders tevredenheid functioneert.
• De gemeente wil in samenspraak met het onderwijsveld voor 4 jaren een Lokale Educatieve
Agenda vaststellen op basis van wederzijds akkoord bevonden prioriteiten.
• De gemeente heeft met partners de coördinatie van zorg goed geregeld en de ketenpartners
voeren hun taken goed uit.

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

23

•
•
•
•

De gemeente wil dat de 5 Jeugdzorg/WMO functies goed zijn neergezet en samenhangend
en goed worden uitgevoerd door de ketenpartners.
De gemeente wil voldoen aan de behoefte van jongeren aan eigen woonruimte (huur en
starterswoningen).
De gemeente wil voor jeugdigen die zorg nodig hebben speciale woonvormen in de eigen
omgeving realiseren.
De gemeente wil in samenspraak met het plaatselijke bedrijfsleven meer arbeidsplaatsen
creëren voor met name jongeren uit deze gemeente.

Algemene doelstelling Regie
• De gemeente wil vanuit zijn regisserende rol samen met professionele organisaties
samenhang en structuur organiseren en regelen in hulpverlening en wil voor ouders en
jeugdigen de ingang naar hulp en advies gemakkelijker maken met het realiseren van een
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (gekoppeld aan het Lokaal Loket).
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VI. Invulling van de prestatievelden WMO vertaald naar Jeugdbeleid.
In dit hoofdstuk zijn de 9 prestatievelden van de Wmo vertaald naar het jeugdbeleid.
Die prestatievelden zijn:
A. Sociale Samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
B. Preventieve ondersteuning Jeugd.
C. Informatie, advies en cliëntondersteuning.
D. Ondersteunen van mantelzorgers en stimuleren vrijwilligerswerk.
E. Bevorderen van participatie en zelfstandigheid.
F. Het bieden van voorzieningen aan inwoners met een beperking of met een chronisch
psychosociaal probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem.
G. Bieden va maatschappelijke opvang.
H.Bevorderen van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
I. Bevorderen verslavingsbeleid.

VI. A.
Prestatieveld 1 – Sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten.
Definitie (uit Wmo-beleidsplan).
Het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt)
gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. Het gaat dus om:
leefbaarheid (schoon en veilig), samenleven (sociale samenhang en participatie) en voorzieningen
(diensten en accommodaties).

Gemeentelijke uitgangspunten.
1. Jeugdigen hebben recht op een eigen plaats en een eigen cultuur. Dit is niet alleen goed
voor de ontwikkeling van de jeugdigen, maar ook voor de ontwikkeling van de hele
samenleving.
2. De gemeente verwacht van jeugdigen dat zij zich betrokken voelen bij hun omgeving.
3. Het onderwijsveld moet samen met de gemeente en overige partners werken aan een Lokale
Educatieve Agenda.
4. Het openbaar bibliotheekwerk is een laagdrempelige voorziening voor jeugd en
noodzakelijk voor leesbevordering en als vindplaats van schriftelijke en digitale informatie.
5. Kunstzinnige vorming (o.a. muziek- en dansonderwijs) moet gestimuleerd worden en voor
alle jeugdigen toegankelijk en betaalbaar zijn.
6. De gemeente ziet het verenigingsleven als de belangrijkste basis voor een leefbare
gemeenschap en wil de maatschappelijke functie versterken.
7. De gemeente creëert voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren: jongeren moeten. als
zij dit willen in Oirschot kunnen blijven wonen.
8. De gemeente streeft naar meer geschikte arbeidsplaatsen voor jongeren in Oirschot.
9. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moeten zoveel mogelijk geïntegreerd worden en daar
waar mogelijk worden ondergebracht in een concept “Bredere School” (school met
maatschappelijke functies).
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10. De gemeente wil nog meer aandacht voor beweging/sport en gezondheid.

Concrete actiepunten van de gemeente op basis van de uitgangspunten.
Ad.1. Een eigen plaats en een eigen cultuur voor Jeugd.
a. Verbetering huidige speelvoorzieningen en realisering nieuwe speelvoorzieningen.
Doel
Verbetering van de leefbaarheid van de buurten voor jeugdigen en het leveren van een bijdrage aan
de gezondheid van jeugdigen.
Omschrijving
De jeugd heeft recht op speelplekken in de gemeente. Speelplekken zijn goed voor de motorische
en sociale ontwikkeling van jeugdigen en dus onmisbaar binnen de gemeente. In deze gemeente
zijn 37 speelplekken met daarnaast 4 na schooltijd toegankelijke schoolspeelplaatsen.
Het onderhoud en de vervanging van attributen is geregeld vanuit de door de gemeenteraad in
november 2005 vastgestelde Nota Speelterreintjes. Daarnaast is in het kaderplan voor 2009 e.v.
opgenomen dat we de speelplekken kwalitatief willen verbeteren waarbij we rekening houden met
de leeftijdsopbouw in de buurt. De doelstellingen die hier aan ten grondslag liggen zijn een
verbetering van de leefbaarheid van de buurt en het leveren van een bijdrage aan de gezondheid
van de jeugd.
Voor de jeugd (tot 10 jaar) hebben we voldoende speelterreintjes. Voor de wat oudere jeugd
(leeftijd 10 tot 15 jaar) is het aanbod echter beperkt tot twee skateboardbanen, drie tafeltennistafels
en vijf trapveldjes in Oirschot en Middelbeers. Alleen het onlangs aangelegde speelterrein in
Moorland heeft speelattributen voor de wat oudere jeugd.
De Jeugdgemeenteraad heeft verschillende keren aangegeven dat er behoefte is aan meerdere
speelplekken voor deze doelgroep. De gemeente wil vanuit het jeugdbeleid geld vrijmaken om
voor deze doelgroep meer speelplekken te creëren. Concreet gaat het dan om het ontwikkelen van
bijvoorbeeld speelbossen, fitnessplaatsen, fietscrossbaantjes, pannaveldjes,in elke kern van de
gemeente. Het gaat daarbij zowel om het ontwikkelen van nieuwe locaties, als om het aansluiten bij
bestaande speelterreinen. Jongeren in Middelbeers hebben het initiatief genomen voor de aanleg
van een beachvolleybalveld. De gelden om het veld aan te leggen zijn medio april 2008 door de
jongeren via sponsoring verkregen. De voorbereidingen voor de aanleg zijn medio 2008 gestart..
Voor de financiering daarvan is de gemeente in beeld maar uiteraard ook anderen. Een deel van de
door de rijksoverheid toegekende gelden in het kader van de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en
Sport- activiteiten) wenden we daarvoor aan, maar we zoeken ook naar andere externe bronnen
(o.a. bij de provincie).
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012)
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
(regulier/nieuw)
0-10 jaar
Onderhoud en
x
x
x
x
€ 46.500,-- per
en 10-15
vervanging
jaar (r)
jaar
speelterreintjes
10-15 jaar Ontwikkelen
x
x
x
x
€ 8.000,-- per
nieuwe/
jaar (n)
uitbreiden
bestaande
speelplekken
voor doelgroep
10-15 jaar

Partners
Buurtbeheer,
buurtverenigingen,
gemeente
Provincie, Rijk,
buurtbeheer,
buurtverenigingen,
gemeente

b. Open Jongerencentrum Ramblaz
Doel
Het primair handhaven van een ontmoetingsplek voor jeugdigen en het stimuleren van meerdere
activiteiten voor die doelgroep met daarnaast het komen tot multifunctioneel gebruik van het
jongerencentrum.
Omschrijving
Jongerencentrum Ramblaz is sinds 2003 een plek in de gemeente waar jongeren zich kunnen
ontspannen en activiteiten mee kunnen organiseren. Het is een belangrijke ontmoetingsplek met
een eigen kleur en cultuur. Het is ook een plek waar hanggroepjongeren terecht kunnen zodat ze
niet op straat hoeven te hangen. Een kleine groep vrijwilligers (mag meer worden) is zeer actief om
samen met de professionele beheerder/jongerenwerker het centrum draaiende te houden. Het
bezoekersaantal ligt tussen de 25 en 40 (tijdens de ca. 100 inloopavonden per jaar) en de 80 en 150
(tijdens de concert- en jamavonden en evenementen). De Ramblaz kent geen leden. De
exploitatiekosten moeten dus gedekt worden uit entreegelden en subsidie van de gemeente. Voor
incidentele uitgaven (o.a. vervanging geluidsinstallatie) heeft de instelling meer dan eens een
beroep kunnen doen op externe financiers (sponsors, fondsen).
De gemeente wil in samenspraak met het bestuur van de Stichting Open Jongerenwerk Oirschot
(SOJO) (eigenaar van het jongerencentrum) en de betrokken beroepskrachten (jongerenwerker
Ramblaz en jongerenopbouwwerker) komen tot een plan om het jongerencentrum Ramblaz
multifunctioneler te gebruiken en dus een wat bredere uitstraling te geven.
In dat plan moeten concreet activiteiten worden beschreven. Dat kunnen buiten de normale
gebruiksuren ook activiteiten zijn voor niet-jongeren. Die activiteiten moeten per saldo leiden tot
meer inkomsten ten gunste van extra activiteiten in OJC Ramblaz. Uit de enquête van het
Jongerenpanel is naar voren gekomen dat jongeren in elk geval behoefte hebben aan oefenruimten.
Dat moet worden meegenomen in het op te stellen plan.
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Verder is een “facelift” van het pand nodig. Het bestuur van SOJO heeft daarvoor o.a. financiële
medewerking van de gemeente nodig (is nog niet gevraagd). Zodra een goed gemotiveerde
subsidieaanvraag door SOJO is ingediend willen wij die positief benaderen.
Voor aanpassingen t.b.v. multifunctioneel gebruik en de facelift nemen we een investeringssubsidie
op van € 25.000,--. Deze uitgave kan te zijner tijd worden gedaan ten laste van de algemene
reserve.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
(regulier/nieu
w)
16 - 25
Plan om OJC
x
€ 2.500,-- (n )
jaar
Ramblaz
multifunctioneler te maken.
X
€ 25.000,-- (n)
Uitvoering plan
t.l.v.
+ facelift
algemene
reserve

Partners
SOJO,
jongeren(opbouw)werk, gemeente.

c. Jongeren(opbouw)werk
Doel
De leefsituatie van jongeren optimaliseren. Daarbij staan het aanhoren van de vragen en behoeften
van jongeren en de inzet om overlastproblemen onder of door jongeren te voorkomen centraal.
Omschrijving
In de gemeente Oirschot is een jongerenopbouwwerker en een jongerenwerker/beheerder OJC
Ramblaz werkzaam. Het zijn beide fulltime functies.
Zij zijn voor een groot deel de ogen en de oren van de gemeenschap als het gaat om jeugd en
jongeren tot ongeveer 23 jaar. Zij horen de vragen en behoeften van jongeren op straat, in het
jongerencentrum en elders en dragen zorg voor het omzetten van vragen en behoeften naar
concrete activiteiten en/of voorzieningen. Daarnaast worden, daar waar aan de orde, oorzaken van
problemen onder de aandacht gebracht van organisaties die deze problemen in positieve zin kunnen
beïnvloeden.
Handhaven (bijvoorbeeld drank- en horecawetgeving, overlast) is belangrijk, maar minstens zo
belangrijk is dat bijvoorbeeld binnen verenigingen en scholen vroegtijdig zaken bespreekbaar
worden gemaakt met jongeren en/of ouders, nog voordat (eventuele) problemen zich openbaren.
Het jongerenopbouwwerk heeft hierin een spilfunctie om daar pro-actief mee om te gaan.
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Hoofdtaken jongerenopbouwwerk:
- Initiëren en onderhouden van contacten met jongeren en ouders en het geven van voorlichting .
- Onderhouden van contacten met scholen en verenigingen.
- Deelname aan netwerken
- Ondersteunen activiteiten van jongeren.
- Ondersteunen van het Jongerenpanel.
- Ondersteunen van jongerenwerker JC Ramblaz.
- Geven van gastlessen over o.a. preventie gebruik genotmiddelen (en preventie schulden
=nieuwe taak vanaf 2009).
Hoofdtaken jongerenwerker/beheerder OJC Ramblaz:
- Beheren van JC Ramblaz.
- Begeleiden van interne activiteiten binnen JC Ramblaz.
- Begeleiden vrijwilligers.
- Deelname aan netwerken.
Jaarlijks wordt in overleg tussen gemeente, jongerenopbouwwerker, jongerenwerker/beheerder en
de instelling waarvan de gemeente de betreffende krachten inhuurt een Jaarplan gemaakt met
daarin concreet welke taken de gemeente uitgevoerd wil hebben, met daarbij de aantallen uren per
taak. Na afloop van elk jaar wordt door de instelling een jaarverslag gemaakt inclusief
verantwoording.
Nieuwe actie: extra formatieplaats jongeren(opbouw)werk
Met de Kadernota Jeugd investeert de gemeenteraad in de toekomst van de Oirschotse jeugd. Het
nieuwe jeugdbeleid van de gemeente Oirschot is daarom nadrukkelijk een breed jeugdbeleid. Dit
betekent dat de gemeente in de eerste plaats investeert in het behoud van de jeugd binnen de
gemeentegrenzen. Het creëren van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiemilieu voor
jeugdigen staat daarbij voorop. In deze nota zijn verschillende activiteiten opgenomen die deze
doelstelling onderschrijven, zoals OJC De Ramblaz multifunctioneler maken, extra budget voor
evenementen voor de jeugd, stimuleren ontwikkeling starterswoningen, ontwikkelen nieuwe
speelplekken en onderzoek doen naar behoefte aan deelname aan sportverenigingen of sociaalculturele activiteiten door verstandelijk of lichamelijk beperkte jeugdigen.
Daarnaast wil de gemeente met het nieuwe jeugdbeleid voldoende aandacht hebben voor een kleine
groep jeugd met wie het niet zo goed gaat. In deze nota komt deze extra ondersteuning vooral tot
uitdrukking in prestatieveld 2 (preventieve ondersteuning jeugd). Het Centrum voor Jeugd en
Gezin (prestatieveld 3) krijgt een sleutelpositie als het gaat om het goed afstemmen van de hulp- en
ondersteuningsvraag van ouders en jeugdigen op het lokale en regionale hulpaanbod.
Om de ambities van deze nota te kunnen waarmaken is het belangrijk dat er voldoende formatie is
om nieuwe activiteiten en de bestaande activiteiten te kunnen uitvoeren. Het
jongeren(opbouw)werk is een onmisbare schakel bij een succesvolle uitvoering van het
jeugdbeleid. Bij de volgende activiteiten is het jeugd(opbouw)werk een partner:
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-

Ontwikkelen nieuwe/ uitbreiden bestaande speelplekken voor doelgroep 10-15 jaar (n)
Plan om OJC Ramblaz multifunctioneler te maken.(n)
Uitvoering plan + facelift OJ Ramblaz (n)
Continuering jongeren(opbouw)werk (r)
Extra Evenement voor jongeren in Oirschot centrum (n)
Continuering Jongerenpanel en vergroting bekendheid (r)
Continuering Wegwijsdag (r)
Pilot kamerverhuur (r)
Stimuleren samenwerking verenigingen- scholen (gemeente legt eerste contacten). Relatie
met BOS-activiteiten (n)
Continueren BOS-activiteiten (r)
Opvoedingsmarkt organiseren (n)
Voorlichtingsactiviteiten (leefstijl, voeding, theater en toneel) (n)
Opstellen plan van aanpak en effectuering CJG (n)
Ondersteuning jonge mantelzorgers; plan van aanpak (n)
Continuering preventieactiviteiten binnen scholen en verenigingen (r)
Continueren Vierhoeksoverleg (r)
Klanttevredenheidsonderzoeken (n)
Instelling Volggroep Jeugdbeleid en activiteiten van die volggroep (n)

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat we voor het nieuwe jeugdbeleid een extra beroep moeten doen
op het jongeren(opbouw)werk. Er zijn verschillende nieuwe activiteiten die vanuit het nieuwe
jeugdbeleid worden opgezet en waarbij het jongeren(opbouw)werk een onmisbare partner is. Om
de ambities van het jeugdbeleid te kunnen waarmaken en de uitvoering van het jeugdbeleid kans
van slagen te geven moet deelname van het jongeren(opbouw)werk gewaarborgd zijn.
Het jongeren(opbouw)werk zit momenteel echter aan de grenzen van haar kunnen. De huidige
activiteiten kunnen met de huidige bezetting uitgevoerd worden; er is echter geen rek om nieuwe
activiteiten te kunnen opzetten. Daarvoor is extra formatie nodig via het jeugdbeleid. Concreet gaat
het dan om een halve formatieplaats extra. De nieuwe functie is een gecombineerde functie: zowel
beheerstaken bij de Ramblaz als jongerenwerk maken deel uit van het takenpakket. Voor de nieuwe
functie gaan we uit van een extra benodigd budget van €30.000 op jaarbasis. Het budget voor 2009
wordt gedekt vanuit de reserve Sociale Veiligheid. De kosten vanaf 2010 worden op dit moment
niet gedekt. Voor 2010 e.v. wordt het extra aan te vragen budget meegenomen in de begroting voor
2010 e.v.
Het jongeren(opbouw)werk ziet met een extra bezetting van 18 uur per week de volgende kansen
voor De Ramblaz ontstaan:
- Bij meer beheersondersteuning bij de Ramblaz, krijgt de jongerenwerker meer de handen
vrij om in te spelen op behoefte/ vraag vanuit de bezoekers en nieuwe doelgroepen/
partijen. Gedacht wordt aan meer ruimte voor evenementen en activiteiten zoals extra
activiteiten voor de jeugd op de kermis, organiseren van culturele evenementen (zoals
Cultuurschok), etc.

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

30

-

Veel zaken die in het jeugdbeleid naar voren komen zijn in te vullen bij De Ramblaz (zoals
een oefenruimte, huiswerkbegeleiding).
Meer mogelijkheden tot verruiming openingstijden van De Ramblaz (Ramblaz niet alleen
als jongerencentrum, maar ook voor andere activiteiten zoals huiswerkbegeleiding,
vergaderruimte, etc.). Extra avondopenstelling kan bovendien leiden tot meer inkomsten.
Breder gebruik De Ramblaz kan leiden tot een breder draagvlak in de gemeenschap.
Voor het jongerenopbouwwerk komt er meer ondersteuning dat ingezet kan worden op het
jongerenwerk in De Beerzen, de ondersteuning voor vereniging bij het opstellen van een
jeugdbeleid of de pedagogische ondersteuning voor bij de verenigingen. De huidige
jeugdopbouwwerker houdt voldoende ruimte over om zich bezig te houden met andere
activiteiten die verwoord zijn in de jeugdnota zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de
BOS-Impuls en het ontwikkelen van nieuwe speelplekken. “

Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën
r/n
(regulier/nie
uw)
tot 23 jaar Continuering
x
x
x
x
€115.000,-van het
Per jaar (r)
jongeren(opbou
w)werk
Tot 23 jaar Extra
x
€30.000 per
formatieplaats
jaar (r)
(0,5 fte)
jongeren(opbou
w)werk
Tot 23 jaar Extra
x
x
x
€30.000 per
formatieplaats
jaar (n)
(0,5 fte)
jongeren(opbou
w)werk

Partners

jongeren(opbouw)werk, bestuur Stg.
Open Jongerenwerk
Oirschot, gemeente.
jongeren(opbouw)werk, bestuur Stg.
Open Jongerenwerk
Oirschot, gemeente
jongeren(opbouw)werk, bestuur Stg.
Open Jongerenwerk
Oirschot, gemeente

d. Evenementen voor Jeugd/Jongeren.
Doel
Het aantal evenementen voor jeugd/jongeren zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van
jeugd/jongeren.
Omschrijving
Uit de enquête van het Jongerenpanel Oirschot blijkt dat bijna driekwart (71%) vindt dat Oirschot
meer grote evenementen nodig heeft zoals het evenement Winterparadijs. Toch willen we hierbij
aantekenen dat we binnen de gemeentegrenzen al het Splinterfestival (Middelbeers) het Paasfestijn
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(Middelbeers), de Pinksterfeesten (Westelbeers) en LANparty (voor computerliefhebbers) hebben.
In Oirschot centrum is het aantal evenementen voor jongeren beperkt. In samenspraak met het
Jongerenpanel en het jongeren(opbouw)werk willen wij komen tot één extra evenement per jaar in
Oirschot centrum. Dit dan op basis van een door het jongerenpanel afgetaste concrete behoefte. Het
spreekt voor zich dat ook verenigingen erbij betrokken worden.
De gemeente Oirschot ontwikkelt naar verwachting eind 2008 een nieuwe visie op de markt. De
gemeente wil de markt verder gaan ontwikkelen als kloppend hart en als centrale ontmoetingsplek
door economische en creatieve samenwerkingsverbanden te stimuleren en beter te kijken naar
ruimte-indeling. De verwachting is dat met nieuwe visie op de markt er meer mogelijkheden zijn
om evenementen voor de jeugd te kunnen opzetten.
Een dergelijk evenement vraagt om een stimulerende (financiële) bijdrage van de gemeente maar
zeker ook om bijdragen van derden (sponsors).
Als vanuit de gemeenschap initiatieven ontstaan voor de doelgroep 10 tot 16 jaar om bijvoorbeeld
de “Tienersoos” nieuw leven in te blazen of in samenspraak met Sociaal Cultureel Centrum “De
Enck” filmavonden te organiseren, is de gemeente bereid daarin (financiee)l te ondersteunen. De
gemeente heeft hierbij geen initiërende of organiserende rol, maar een faciliterende rol..
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
(regulier/nieu
w)
16 - 23
Extra
x
x
x
x
€ 5.000,-- (n )
jaar
Evenement voor
jongeren in
Oirschot
centrum

Partners
Jongerenpanel,
jongeren(opbouw)werk,
verenigingen,
sponsors,
gemeente.

Ad. 2. Betrokken voelen bij de samenleving.
Jeugdigen en Jongeren moeten zich nadrukkelijker betrokken voelen bij de vorming van hun
leefomgeving. Dat kan via de jeugdgemeenteraad en het jongerenpanel, maar ook door via
maatschappelijke stages (vanuit het voortgezet onderwijs) naar vrijwilligerswerk te groeien.
a. Jeugdgemeenteraad.
Doel
- Op een ongedwongen manier jeugdigen kennis laten maken met democratische en politieke
beginselen.
- Inspraak te geven bij het ontwikkelen van activiteiten voor jeugdigen in de gemeente.
- Voor jeugdigen de drempel te verlagen naar het gemeentehuis en ambtenaren.
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Omschrijving
De jeugdgemeenteraad bestaat sinds eind 1996. Hij is samengesteld uit leerlingen van de groepen 7
en 8 van de basisscholen (1 per groep). De samenstelling wijzigt jaarlijks omdat na een jaar van
functioneren de leden van de groepen 8 uit de raad gaan en de groepen 7 doorschuiven. Er komen
dan weer nieuwe leden van de groepen 7 bij. De raad komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen.
De burgemeester is voorzitter van de jeugdgemeenteraad en daarnaast kent de raad een secretaris
(telkens voor 2 jaren) van een van de basisscholen (per toerbeurt). De jeugdgemeenteraad krijgt
ambtelijke ondersteuning.
In de jeugdgemeenteraad kunnen de leden zeggen wat zij vinden van deze gemeente. De leden
geven aan wat zij belangrijk vinden om te veranderen of aan te pakken. Zo kunnen jeugdigen laten
horen wat ze willen. Initiatieven tot op heden die uitgevoerd zijn:
- Jeugdbrandweer.
- Hondenpoepacties
- Veilige Honken (adressen op weg naar school waar kinderen zich kunnen melden als zij zich
onveilig of bedreigd voelen en waar zij b.v. een fiets kunnen lenen of banden kunnen plakken).
- Skateboardbaan in Middelbeers
- De Jeugdgemeenteraad heeft ook duidelijk aangegeven dat er behoefte was aan een
overdekt zwembad en een schaatsbaantje. Ook hebben zij inbreng gehad en nog steeds bij het
inrichten van speelplekken.
De betrokkenheid van de scholen en de terugkoppeling van de jeugdgemeenteraad naar de scholen
is in de loop der tijd verwaterd. De gemeente gaat in overleg met de scholen om de doelen van de
jeugdgemeenteraad bij de scholen onder de aandacht te brengen en gezamenlijk te kijken naar
manieren om de terugkoppeling van de jeugdgemeenteraad naar de scholen te verbeteren. Hierbij
wordt beoogd ook leerlingen te bereiken die geen lid zijn van de jeugdgemeenteraad.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
(regulier/nieuw)
tot 12 jaar Verbetering
x
€ 0,00
betrokkenheid
scholen en
terugkoppeling
jeugdgemeenteraad
naar de scholen
tot 12 jaar Continuering
x
x
x
x
€ 1.500,-- per
Jeugdgemeenteraad
jaar ( r )
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Partners
Scholen,
jeugdgemeenteraad,
gemeente

Scholen,
jeugdgemeenteraad,
gemeente
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b. Jongerenpanel
Doel
Jongeren actief te betrekken bij alle facetten en onderwerpen van het gemeentelijk beleid, maar hen
ook de mogelijkheid te geven actief met suggesties te komen voor verbetering van het gemeentelijk
beleid.
Omschrijving
Dit panel voor 13 tot en met 23 jarigen is in 2006 opgericht op initiatief van de gemeente en de
jongerenopbouwwerker en heeft momenteel 8 leden. Het panel komt gemiddeld 1 keer per maand
bijeen.
Het Jongerenpanel (voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar) is medio 2007 opgericht. Het is door
burgemeester en wethouders ingesteld als een adviesorgaan (gevraagd en ongevraagd) voor de
gemeente als het gaat om zaken waarbij jongeren betrokken zijn. Het panel wil de kans krijgen
meer zaken te bespreken met de gemeenteraad en wil nog meer dan nu al het geval is, als een
serieuze adviespartner worden beschouwd binnen de gemeentelijke organisatie.
Activiteiten van het panel:
- Het panel probeert via een website, jongerencafé en politieke avonden en een gehouden
concreet in beeld te krijgen en te brengen wat er leeft onder jongeren, wat hun behoeften
zijn en welke klachten ze hebben. Langs die weg wil het panel jongeren helpen maar zeker
ook enthousiasmeren om zich in te zetten binnen of voor het panel en/of verenigingen.
- Het panel heeft in december 2007/januari 2008 een enquête gehouden onder 3000 jongeren
(leeftijdscategorie 12 tot en met 25 jaar) over verschillende onderwerpen zoals: verkeer en
vervoer, sporten, wonen, aanbod activiteiten, uitgaan, geld en werk, school en werk. De
respons was: 788 (=26 %).
De gemeente heeft de relevante resultaten uit de enquête meegenomen in dit
beleidsplan.
- Het panel verleent via een door de gemeente jaarlijks beschikbaar gesteld bedrag van
€ 2.000,- op basis van een zelf gemaakte subsidieregeling subsidies voor incidentele
kleinschalige activiteiten voor en door jeugdigen/jongeren.
Uit het onderzoek onder jongeren door het Jongerenpanel blijkt dat ongeveer één op de vijf
jongeren uit de gemeente Oirschot (19%) wel eens van het Jongerenpanel heeft gehoord. Jongeren
kennen het Jongerenpanel vooral via de Uitstraling/ Weekjournaal of door mond-tot-mond reclame.
De resultaten uit de enquête zijn voor de gemeente direct aanleiding om extra te investeren in de
bekendheid van het Jongerenpanel. Met een grotere bekendheid onder de doelgroep wil de
gemeente de participatie van jongeren stimuleren. Om de structurele samenwerking tussen
gemeente en Jongerenpanel te waarborgen, legt de gemeente in 2009 in overleg met het
Jongerenpanel, de bevoegdheden, taken en doelen van het Jongerenpanel schriftelijk vast.
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
(regulier/nieuw)
13-23 jaar Continuering
x
x
x
x
€ 3.000,-- per
Jongerenpanel en
jaar ( r )
vergroting
bekendheid
13-23 jaar 2 maal per jaar
x
x
x
x
€ 0,00
(informerend of
discussiërend)
overleg tussen
gemeenteraad en
jongerenpanel
13-23 jaar Meer aandacht en
x
x
x
€ 0,00
betrokkenheid
binnen de
gemeentelijke
organisatie voor
het Jongerenpanel
13-23 jaar Bevoegdheden,
x
€0,00
taken en doelen
Jongerenpanel
schriftelijk
vastleggen

Partners
Jongeren,
jongerenpanel,
gemeente
Jongerenpanel,
gemeenteraad

Jongerenpanel,
gemeentelijke
afdelingen

Jongerenpanel,
gemeente

c. Wegwijsdag.
Doel
Het project heeft de volgende doelstellingen:
•
Het bevorderen van het inzicht van jongeren in de werking van de
gemeentepolitiek.
•
Het bevorderen van de belangstelling van jongeren voor de politiek en het
gemeentelijk (jeugd)beleid van de gemeente Oirschot.
•
Het verlagen van de drempel van het gemeentehuis voor jongeren.
•
Jongeren kennis laten maken met democratie.
Omschrijving
Sinds 2004 kennen we in deze gemeente een zogenaamde Wegwijsdag voor een klas leerlingen van
het Kempenhorstcollege. Het is een dag waarop leerlingen onder begeleiding van politieke
jongeren (van de Stichting Politieke Jongeren Projecten PJP en het Jongerenpanel Oirschot) per
groep één project (bv op het terrein van jeugd of ouderen) uitwerken. Dat project mocht tot en met
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2008 maximaal € 1.200,-- kosten. Tijdens een bijzondere vergadering ’s avonds wordt op basis van
argumenten en coalitievorming het winnende project gekozen. Dat project wordt uitgevoerd. De
gemeente subsidieert het project inclusief de kosten voor de begeleiding.
Vanaf 2009 wil het Jongerenpanel zonder de inbreng van de Stichting PJP samen met de gemeente
de jongerenopbouwwerker en het Kempenhorst College de Wegwijsdag organiseren. Daardoor
ontstaat meer financiële ruimte voor de jaarlijkse projecten.
Binnen het Kempenhorstcollege bereidt de leerkracht maatschappijleer de dag voor door de
jongeren te informeren over de lokale politiek (samenstelling gemeenteraad, college van
burgemeester en wethouders, coalitievorming, taken van de gemeente enz.). Het is geen
vrijblijvende dag voor de jongeren. Hun inzet wordt door de leerkracht beoordeeld met een cijfer
(voor het rapport). De ervaringen tot op heden met het project zijn positief. Zowel de leerkrachten
als leerlingen van het Kempenhorstcollege zijn enthousiast en datzelfde geldt voor het betrokken
lid van burgemeester en wethouders (burgemeester of wethouder), raadsleden en de ambtenaren.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving 2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
Partners
(regulier/nieuw)
14 - 18
Continuering x
x
x
x
€ 3.000,- per
Kempenhorstcollege,
jaar
Wegwijsdag
jaar (r)
JPO, plaatselijke
verenigingen/instellingen,
jongerenopbouwwerker,
gemeente (ambtenaren en
bestuurders)

Ad. 3 Vorming van een Lokale Educatieve Agenda.
Van gemeenten en scholen wordt verwacht dat ze een lokale educatieve agenda (LEA) gaan
opstellen. De gemeenteraad heeft in de Kadernota Jeugdbeleid vastgelegd dat de LEA een
onderdeel moet zijn van het jeugdbeleid.
Doel
Samen met de betrokken partners (schoolbesturen) binnen het huidige financiële kader prioriteiten
te bepalen over thema’s en onderwerpen waaraan in de planperiode aandacht besteed moet worden
binnen of nabij de scholen.
Kaders
Deze gemeente gaat voorlopig uit van de volgende kaders bij het opstellen van een Lokale
Educatieve Agenda (LEA):
- De LEA is bedoeld om de prioriteiten vast te stellen waaraan de gemeente en de
schoolbesturen de komende jaren extra aandacht aan willen besteden.
- De LEA heeft betrekking op primair en voortgezet onderwijs.
- Er komen niet per definitie extra middelen beschikbaar. Wel kunnen bepaalde keuzes
tot een verschuiving van budgetten leiden.
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-

De LEA richt zich met name op onderwerpen in categorie 2 van onderstaand schema.
Er ligt echter een directe relatie met categorie 1 en 3.
We kunnen niet alle prioriteiten meteen oppakken. We faseren de uitvoering van de
prioriteiten daarom over de komende jaren, waarbij we per jaar maximaal 4 – 5
onderwerpen oppakken. Daarnaast stellen we per onderwerp een reëel ambitieniveau
en daaraan gekoppelde concrete activiteiten vast.

In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van maart 2008 heeft de gemeente met het
onderwijsveld op hoofdlijnen beleidsonderwerpen vastgesteld voor de Lokale Educatieve Agenda
van de gemeente Oirschot. De ingestelde werkgroep LEA is hiermee aan de slag gegaan, wat heeft
geleid tot enkele aanvullingen of wijzigingen. De werkgroep heeft uiteindelijk de prioriteiten
bepaald en ter instemming voorgelegd aan het OOGO. Op 1 september heeft het OOGO de LEA
vastgesteld.
De prioriteiten van de LEA worden in onderstaand overzicht aangegeven. De volledige notitie van
de LEA is terug te vinden in de bijlage. De gemeente bepaalt samen met de onderwijspartners de
prioriteiten voor de komende jaren met toepassing van de hiervoor genoemde kaders.
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Eindverantwoordelijk:
schoolbesturen
Uitvoering:
scholen en gemeenten
1.1 Onderwijskundige
vernieuwingen

Eindverantwoordelijk:
overleg tussen partners
Uitvoering:
gemeenten en scholen
2.1 Voor-, vroeg-, na- en
buitenschoolse opvang en educatie
2.2 Zorg in en om de school
2.3 Voortijdig schoolverlaten
2.4 Relatie arbeidsmarktonderwijs
2.5 Veiligheid in en om de school
2.6 Leesbevordering
2.7 Sport en bewegen
2.8 Burgerschap,
levensbeschouwing en
cultuureducatie
2.9 Ouderbetrokkenheid en
informatievoorziening

Eindverantwoordelijk:
gemeenten
Uitvoering:
scholen en gemeenten
3.1 Leerplicht
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3.3 Veiligheid rond de school
3.4 Brede School
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
Partners
(regulier/nieuw)
4 tot 12
Lokale Educatieve x
x
x
x
(r).
Gemeente,
jaar.
Agenda
Schoolbesturen en
directie primair
onderwijs
12- 16/17 Lokale Educatieve x
x
x
x
(r)
Gemeente,
jaar.
Agenda
Schoolbestuur en
directie
Kempenhorst
College

Ad. 4. Leesbevordering, schriftelijke en digitale informatie
Doel
Afstemmen van een deel van het aanbod van de openbare bibliotheken op de behoeften van
jeugdigen. Daarnaast moeten de bibliotheken in elk geval aandacht blijven besteden aan de vijf
kernfuncties (zie hierna onder omschrijving).
Omschrijving
Deze gemeente heeft twee bibliotheekvoorzieningen (in Oirschot en Middelbeers).
Tot 1 juli 2008 bestaat ook nog een bibliobus in Spoordonk (45 minuten per week voor kinderen
van de Sint. Jozefschool). Deze wordt per genoemde datum door Bibliotheek De Kempen, die
verantwoordelijk is voor o.a. het bibliotheekwerk in deze gemeente, opgeheven en omgezet naar
een vaste voorziening in Dorpshuis Den Deel. Daarover zijn al afspraken gemaakt met de school en
het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Spoordonk.
De bibliotheken zijn financieel gezien vrijwel geheel afhankelijk van de jaarlijkse subsidie van de
gemeente. Voor jeugdigen tot 16 jaar is het lenen van boeken e.d. gratis. Voor de leeftijdscategorie
16 en 17 jaar is dat € 10,-- per jaar (basis: jaarverslag 2007 Bibliotheken).
De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek zijn:
1. een laagdrempelig warenhuis van kennis en informatie (boeken en overige
informatiedragers, internetsite).
2. centrum van ontwikkeling en educatie (leesaanbod voor basis en voortgezet onderwijs),
3. encyclopedie van kunst en cultuur (o.a. via www.uitindekempen.nl),
4. inspiratiebron van lezen en literatuur (o.a. kinderboekenweek, voorleeswedstrijden),
5. podium voor ontmoeting en debat.
De vraag is of de bibliotheken aansluiten bij de behoeften van jeugdigen (tot 18 jaar). Nog te vaak
wordt bibliotheekwerk gevormd door volwassenen en dat mag naar onze mening anders. Een
inventarisatie door de bibliotheken van de behoeften onder jeugdigen is daarom zinvol. Die
gegevens kunnen een goede basis zijn voor aanpassingen van het programma van de bibliotheken
om die voorzieningen aantrekkelijk te houden voor jeugdigen.
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Het ligt voor de hand om de jeugdgemeenteraad en het jongerenpanel te betrekken bij de
inventarisatie.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
(regulier/nieuw)
0 tot 18
Inventariseren
x
€ kan binnen
jaar.
vragen en
budget
behoeften van
bibliotheek.
jeugdigen (tot 18
jaar) en zo
mogelijk uitvoeren
x
x
x
€ 0,0
van wensen.
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Partners
Bibliotheken in
Oirschot en
Middelbeers,
jeugdgemeenteraad,
jongerenpanel,
gemeente
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Ad. 5. Stimulering Kunstzinnige Vorming
Doel
Kunstzinnige vorming (muziek- en dansonderwijs, toneel en theater) moet gestimuleerd worden en
voor alle jeugdigen toegankelijk en betaalbaar zijn.
Omschrijving
In een leefbare samenleving horen inwoners de mogelijkheid te hebben zich kunstzinnig te
ontplooien. Dat geldt zeker ook voor jeugdigen. Muziek maken is leuk, toneel spelen spannend
We hebben in deze gemeente op het terrein van sport een groot aanbod. Op het terrein van
kunstzinnige vorming is mede door het toegenomen aanbod in 2008 (Vrije academie/schilderen en
tekenen De Kas en Stichting SPOT voor toneel/musical) ook voldoende aanbod voor jeugdigen. De
twee harmonieën en de fanfare hebben een aantal jeugdleden die hun instrumentale basiskennis
krijgen binnen de muziekscholen. Verder hebben we toneelvereniging Keskenoate die bij elke
voorstelling jeugdigen actief betrekt en zijn er verschillende dansgroepjes o.a. ontstaan vanuit de
muziekscholen.
De gemeente Oirschot subsidieert in de kosten van de muziekscholen en de desbetreffende
verenigingen met het voornaamste doel jeugdigen te stimuleren iets te doen aan kunstzinnige
vorming. De gemeente verlangt van de muziekscholen en verenigingen daarin een actieve houding
bij werving van jeugdigen (reclame op internet, folders e.d.).
Door de subsidies van de gemeente mag de hoogte van de eigen bijdrage geen belemmering
vormen voor deelname aan kunstzinnige vorming. ISD De Kempen voert het minimabeleid voor de
gemeente Oirschot uit. Vanuit dit beleid kent de gemeente Oirschot een speciale regeling
“bijzondere bijstand” waarin sociale minima een tegemoetkoming kunnen krijgen als iemand niet
beschikt over de middelen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. In dit kader
is er ook een regeling voor sociale minima met schoolgaande kinderen voor wat betreft
schoolkosten en de kosten voor deelname aan sociaal-culturele activiteiten (zoals deelname aan
sport- en muziekverenigingen). In Kempenverband blijft de gemeente Oirschot aandacht hebben
voor de noodzaak tot het treffen van (aanvullende) financiële regelingen voor sociale minima als
het gaat om de deelname aan sociaal-culturele activiteiten.
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
(regulier/nieuw)
0 tot 18
Maken van
x
€ p.m.
jaar.
concrete afspraken
met de
muziekscholen en
culturele
verenigingen over
werving met het
doel in 2012 het
jeugdledental te
hebben uitgebreid
met 10 %.

Partners
Muziekscholen,
culturele
verenigingen,
gemeente

Ad. 6. Versterken van de maatschappelijke functie van verenigingen.
Doel
Het versterken van de maatschappelijke functie van de verenigingen op het gebied van jeugd o.a.
door het verplichten van het hebben van jeugdbeleid bij verenigingen met jeugdleden.
Omschrijving
De verenigingen vormen de sociaal-maatschappelijke basis van een samenleving. Zij binden
mensen met activiteiten en sociale activiteiten. “Zonder verenigingen functioneert een samenleving
niet”. De gemeente koestert de verenigingen en de vele vrijwilligers die erbij betrokken zijn en
stimuleert alle activiteiten die leiden tot een aanwas van vrijwilligers binnen die verenigingen.
De gemeente schept de voorwaarden voor een goede verenigingscultuur in de vorm van
accommodaties en subsidies.
Met het ontwikkelen van een nieuw subsidie- en accommodatiebeleid houdt de gemeente rekening
met het belang van het behoud van de verenigingen. Het subsidiebeleid wordt door de gemeente
wel geheel op de schop genomen. In het nieuwe beleid gaat de gemeente meer sturen op de
maatschappelijke functie van verenigingen.
De gemeente verwacht van alle gesubsidieerde verenigingen met jeugdigen een specifiek
jeugdbeleid waarin in elk geval aandacht is voor: sociaal gedrag, normen en waarden, gebruik
genotmiddelen, pestgedrag, vrijwilligerswerk door leden (inclusief een bescheiden
beloningsbeleid) en vorming van kader (trainers en leiders) uit het eigen ledenbestand. De
gemeente geeft ter handreiking toetsbare criteria vanuit het subsidiebeleid. Indien nodig wordt het
jongerenwerk ingeschakeld.
Onder prestatieveld 2 komen we ook nog terug op het verenigingsleven als het gaat over een
aanbod van pedagogische hulp.
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
(regulier/nieuw)
4 tot 23
Uitvoering Nieuw
x
x
x
x
€ nvt
jaar en
subsidiebeleid
ouder
4 tot 23
jaar en
ouder

Uitvoering nieuw
x
accommodatiebeleid

4 tot 18
jaar

Vastleggen richting
verenigingen die
jeugdleden hebben
dat zij moeten
beschikken over
jeugdbeleid met
daarbij de gewenste
inhoudelijke kaders.

x

x

x

x

€ nvt

Partners
Alle
gesubsidieerde
verenigingen en
instellingen
Alle verenigingen
en instellingen die
ruimte huren van
de gemeente
Oirschot

€ nvt

Ad. 7. Voldoende woonruimte.
Doel
Het realiseren van een voldoende aanbod van starterswoningen en huurwoningen in de gemeente
Oirschot zodat jongeren in de gemeente Oirschot kunnen blijven wonen. De gemeente geeft
prioriteit aan huisvesting voor jongeren met het oog op het leefbaar houden van de gemeenschap.
Omschrijving
De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat Oirschotse jongeren – als zij dat willen- in de
gemeente kunnen blijven wonen. Dit betekent dat op de lokale woningmarkt de vraag naar
woningen vanuit deze doelgroep goed afgestemd moet zijn op het aanbod. Er moet sprake zijn van
een voldoende aanbod van betaalbare (huur)woningen voor starters binnen de gemeente Oirschot.
Immers, de meeste woningzoekende Oirschotse jongeren tot 23 jaar kunnen worden gerekend tot
de definitie ‘starter’2.
2

Onder starter verstaat de gemeente Oirschot iemand die nog in de ouderlijke woning woont, voor studie tijdelijk
buiten de gemeente Oirschot is gaan wonen (voor beide geldt de toevoeging: en nog nooit eerder zelfstandig een
woning heeft gekocht of gehuurd) of een huurder die een in Oirschot gelegen woning vrijmaakt die men gedurende
twee jaar heeft bewoond en gehuurd van een instantie. Definitie vastgesteld door de gemeenteraad en vermeld in de
Nota Grondbeleid (jaartal?) (eveneens vastgesteld door de gemeenteraad).
2
In het najaar van 2007 is wederom regionaal woningbehoefte onderzoek in de SRE-regio (waaronder Oirschot). De
resultaten waren bij het publiceren van deze rapportage nog niet bekend.
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Onderzoek wijst uit dat de verhuisgeneigdheid onder starters in Oirschot relatief hoog is. Regionaal
woningbehoefte onderzoek uit 2005 laat zien dat een forse groep starters (81%) binnen vijf jaar wil
verhuizen naar zelfstandige woonruimte3. Ook het gemeentebrede jongerenonderzoek door het JPO
wijst uit dat een forse groep jongeren (88%) in de leeftijd van 12 tot 25 jaar graag in de toekomst in
Oirschot wil blijven wonen.
Van belang is om te realiseren dat er bij starters zowel behoefte is aan starterswoningen in het
koopsegment, als aan goedkope huurwoningen. Uit gegevens van het Gemeentelijk Woningbedrijf
blijkt dat uit de gemeente Oirschot in totaal 193 jongeren in de leeftijd tot en met 23 jaar
ingeschreven zijn voor een huurwoning (peildatum 15 mei 2008). Dit betekent dat ongeveer één
op- de vijf jongeren uit de gemeente in de leeftijdscategorie 17-23 jaar ingeschreven staat voor een
huurwoning binnen de gemeente.
Onderzoek door het JPO laat zien dat er bij veel starters grote belangstelling bestaat voor gedeelde
huurwoningen. Het Gemeentelijk Woningbedrijf heeft eerder een pilot kamerverhuur uitgevoerd en
heeft een woning beschikbaar gesteld voor een herhaling van deze pilot. Op basis van de evaluatie
van deze pilot wordt verder gekeken naar een continuering van kamerverhuurprojecten.
De gemeente Oirschot zoekt naar eveneens naar mogelijkheden om starterswoningen binnen de
gemeente te ontwikkelen. Daar waar de gemeente geen grondpositie inneemt, maakt zij hier met
marktpartijen (zoals projectontwikkelaars) daar waar mogelijk afspraken over.
Naast het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen zal de gemeente zich inspannen om
mogelijkheden om starters te huisvesten zoveel mogelijk te benutten. Hierbij gaat het onder andere
om het (tijdelijk) plaatsen van starters in bijvoorbeeld afbraakpanden. Hiervoor moeten met het
Woningbedrijf concrete afspraken worden gemaakt.
Het lijkt erop dat het huidige woningaanbod niet voldoet aan de behoefte. De precieze behoefte aan
starterswoningen wordt uitgewerkt in de Woonvisie die medio 2008 door de gemeente wordt
opgesteld. Hierin komt naar voren hoeveel starterswoningen ontwikkeld moeten worden om aan de
precieze vraag te voldoen. Met de Woonvisie zal ook de keuze gemaakt worden of de gemeente
financiële constructies voor starters wil subsidiëren (zoals Koopgarant).
Tijdens de Meedenkavond van 16 juni 2008 is gevraagd aan de gemeente om creatiever te zijn bij
het zoeken naar woonruimten voor jongeren. Voorgesteld werd bedrijfspanden geschikt te maken
voor bewoning. Omdat de gemeente geen zeggenschap heeft over bedrijfspanden kan de gemeente
het voorstel niet overnemen. Wel willen we in samenspraak met de eigenaars van o.a.
bedrijfspanden die in elk geval langer dan 6 maanden leeg staan de komende 4 jaren tijdelijke
bewoning (anti-kraak) door jongeren uit deze gemeente mogelijk maken.
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012)
Doelgroep Omschrijving

2009

2010

2011

2012

18-23 jaar

x

x

x

x

x

x

x

x

Stimuleren
x
ontwikkeling
starterswoningen
door
projectontwikkelaars
Leegstaande
x
bedrijfspanden
aanbieden voor
tijdelijke bewoning
door jongeren (antikraak)

x

x

x

x

x

x

18-23 jaar
18 +

18+

Samen bouwen in
eigen beheer
Pilot kamerverhuur

Financiën Partners
(regulier/
nieuw)
€ 0,0 (r ) Gemeente,
woningbedrijf
€ p.m.
Gemeente,
woningbedrijf,
Jongerenpanel
€ 0,0
Gemeente,
projectontwikkelaars

€ 0,0

Gemeente, eigenaars
van leegstaande
bedrijfspanden, JPO,
jongeren.

Ad 8. Geschikte arbeidsplaatsen voor jongeren.
Doel
De bekendheid van de lokale arbeidsmarktmogelijkheden onder Oirschotse jongeren vergroten en
het realiseren van meer arbeidsmarktplaatsen voor deze doelgroep waardoor het vertrek van
Oirschotse jongeren zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
Omschrijving
Bij het ontwikkelen van een kansrijk jeugdbeleid is het belangrijk te kijken naar kansen en
ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van jeugd en arbeid. Jongeren moeten de mogelijkheid
krijgen om in de gemeente Oirschot te blijven wonen. Hiervoor is het creëren van voldoende
geschikte arbeidsplaatsen en een goede aansluiting van het onderwijs op de regionale en lokale
arbeidsmarkt onontbeerlijk. Het Kempenhorst College heeft een relatie met het bedrijfsleven
betreffende leerwerkplekken, maar de gemeente wil in het algemeen belang daar ook partij in zijn
om het belang van leerwerkplekken en de daaruit voortvloeiende arbeidsplaatsen te onderstrepen.
Wellicht leidt dit tot extra leerwerkplekken en arbeidsplaatsen.
Het informeren van jongeren over de lokale arbeidsmarkt is ook een belangrijk thema. Concreet
gaat het daarbij om bij jongeren de mogelijkheden onder de aandacht te brengen om bij het lokale
bedrijfsleven aan de slag te gaan. Dit betekent dat Oirschotse bedrijven en instellingen zich
nadrukkelijker moeten profileren op de scholen. De gemeente zal hieromtrent concrete afspraken
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moeten gaan maken met onderwijs en bedrijfsleven. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij
bijvoorbeeld het Oirschots Industrieel Contact.
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om kwetsbare jongeren met een WWB uitkering aan
werk te helpen. De ISD is daar actief in en heeft een relatie met de WSD in Boxtel. Als jongeren
niet direct via de WSD aan een baan geholpen kunnen worden, kunnen ze tijdelijk via een
zogenaamde ‘voorschakelbaan’ in het arbeidsproces geplaatst worden. In 2008 waren twee
jongeren in beeld. Eén daarvan heeft op 1 juli 2008 een baan en de andere kan mee in een
voorschakelbaan.
Jongeren met een Wajong-uitkering hebben geen directe relatie met de gemeente, maar met de
UWV. Die instantie zorgt voor aansluiting bij instellingen als de WSD en kan bij de WSD
bijvoorbeeld ook voorschakelbanen inkopen. Een specifiek actiepunt binnen jeugdbeleid is op dit
thema niet aan de orde.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009

2010

2011

2012

12-23 jaar

Leerwerkplekken

x

x

x

x

12-23 jaar

Kennismaking met x
lokale bedrijfsleven
via informatiemarkt

x

x

x

Financiën Partners
(regulier/
nieuw)
€ 0,0
Kempenhorst
College,
bedrijfsleven,
instellingen,
gemeente
€1.500,-- Gemeente,
(r )
bedrijfsleven,
instellingen

Ad. 9. Integreren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en daar waar mogelijk
onderbrengen in een concept “Bredere School” (school met maatschappelijke
functies).
Doel
- Het peuterspeelzaalwerk als belangrijke voorziening op de terreinen voorschoolse educatie
en maatschappelijke opvoeding in stand te houden door daar waar mogelijk te integreren
met de kinderopvang. Dit om beide voorzieningen zo effectief mogelijk gebruik te laten
maken van ruimten. De gemeente gaat daarin sturen.
- Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang daar waar mogelijk in of bij de basisscholen
onderbrengen. Dit is een logisch gevolg van het willen komen tot scholen met
maatschappelijke functies.
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Kinderopvang.
Omschrijving.
Sinds de Wet Kinderopvang in werking is getreden (op 1 januari 2005) hebben gemeenten geen
subsidierelatie meer met de kinderopvanginstellingen. De gemeenten zijn wel wettelijk
verantwoordelijk voor het bijhouden van een Register Kinderopvang en het toetsen en handhaven
van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD’en voeren namens de gemeenten jaarlijks
inspecties uit binnen de kinderopvanginstellingen (dagopvang en buitenschoolse opvang) en
brengen daar rapporten over uit.
Kinderopvang is een door de landelijke overheid gestimuleerde voorziening om het voor ouders of
verzorgers mogelijk te maken aan het arbeidsproces deel te nemen. Dat laatste is van economisch
belang voor Nederland en dus voor het bedrijfsleven, de non-profit instellingen, de lokale
overheden e.a. Om kinderopvang voor ouders betaalbaar te maken heeft de rijksoverheid fiscale
maatregelen (een aftrekpost kinderopvang) in het leven geroepen.
In de gemeente Oirschot zijn 6 kinderdagverblijven met in totaal 198 dagopvangplaatsen en 190
buitenschoolse opvangplaatsen. De kinderdagverblijven zijn goed bezet (Kinderdagopvang van 62
– 89 % en buitenschoolse opvang 55 – 98 %.) en goed te exploiteren. Er zijn bescheiden
wachtlijsten met 3 tot 20 kinderen en een gemiddelde wachttijd van 6 maanden tot een jaar.
Sinds 1 augustus 2007 hebben de basisscholen de wettelijke verplichting om daar waar ouders er
om verzoeken buitenschoolse opvang aan te bieden. Dat wil niet zeggen dat de scholen zelf
kinderopvang moeten regelen. Zij kunnen daarover afspraken maken met
kinderopvanginstellingen. Ter voorkoming van misverstanden merken we op dat het niet verplicht
is om kinderopvang in de school aan te bieden. Als een kinderdagverblijf op redelijke afstand van
de school aanwezig is, kan de school afspraken maken met de betreffende instelling.
Verschillende kinderdagverblijven in deze gemeente vullen voor de basisscholen de voor-, tussenen naschoolse opvang in.
Peuterspeelzaalwerk
Omschrijving
In deze gemeente zijn drie peuterspeelzalen waarvan twee in Oirschot en een in Middelbeers.
Wekelijks bezoeken ca. 230 kinderen de peuterspeelzalen waarvan de meeste twee dagdelen per
week. De Peuterspeelzalen hebben een belangrijke functie als het gaat om voorschoolse educatie en
maatschappelijke opvoeding. Zij zijn er om kinderen voor te bereiden op het basisonderwijs door
hen allerlei vaardigheden bij te brengen. Er worden gegevens verzameld van kinderen met het
niveau van de vaardigheden. Die dossiers gaan als dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling over
naar de basisscholen. Voor allochtone kinderen wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling
c.q. de verbetering van de Nederlandse taal. In die zin is peuterspeelzaalwerk tot op heden een
geheel andere voorziening dan kinderopvang.
Peuterspeelzaalwerk valt en staat met de wil van de gemeente om die voorziening te subsidiëren.
Zonder subsidie kan geen enkele peuterspeelzaal bestaan. Sinds een aantal jaren is voor het
personeel van die instellingen de CAO-Welzijn van toepassing. De ouderbijdragen voor
peuterspeelzaalwerk zijn uniform in deze gemeente en ten opzichte van kinderopvang voor ouders
duurder. Dit komt omdat peuterspeelzaalwerk geen fiscale voordelen oplevert voor ouders.

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

46

Peuterspeelzaalwerk is een belangrijke voorziening die, mits daar behoefte aan blijft, financiële
steun verdient van de gemeente als belangrijke voorziening, maar dan moeten de besturen van de
peuterspeelzalen wel meehelpen de doelen van de gemeente in te vullen. Als er gegronde redenen
zijn om als instelling zelfstandig door te gaan, zonder te integreren, houden wij daar uiteraard
rekening mee.
Ontwikkelingen Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
- Er zijn geen harde cijfers beschikbaar maar peuterspeelzalen merken dat het aantal
peuters gestaag afneemt. Dat kan te maken hebben met een daling van het aantal
kinderen, met de kosten (kinderopvang is fiscaal aftrekbaar, peuterspeelzaalwerk niet)
of met de voorkeur c.q. keuze voor kinderdagopvang.
- Veel ouders kiezen niet voor kinderdagopvang én peuterspeelzaalwerk. Als ze gekozen
hebben voor kinderdagopvang is peuterspeelzaalwerk dus vaak niet meer aan de orde.
- Korein Kinderplein heeft op 1 januari 2007 Peuterspeelzaal ’t Ooievaarsnest
overgenomen. Die instelling is sindsdien verantwoordelijk voor het
peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang aan De Vier Uitersten. Voordeel van die
constructie is dat alle ruimten zonder problemen beter benut worden dan voorheen (vb.
een peuterspeelzaal wordt nu ’s middags na schooltijd gebruikt voor buitenschoolse
opvang). De voorzieningen verhuizen binnen afzienbare tijd naar de locatie
Paulusschool.
- KOM Kinderopvang (die o.a. kinderopvang verzorgt voor Oost-, West- en
Middelbeers) gebruikt sinds medio 2007 ’s middags na schooltijd één ruimte van
Peuterspeelzaal De Beerse Peuterkes voor buitenschoolse opvang.
- De schoolbesturen primair onderwijs in de gemeente Oirschot zoeken naar
mogelijkheden om buitenschoolse opvang zo dicht mogelijk bij de scholen te kunnen
aanbieden (bij voorkeur direct in of bij de school).
Dit is logisch om invulling te kunnen geven aan scholen met maatschappelijke functies.
Wel moet daarbij gezorgd worden voor gescheiden voorzieningen. Bijvoorbeeld:
buitenschoolse opvang (bso) realiseren met een eigen gezicht en een andere uitstraling
dan een klaslokaal in de school.
Verder moeten ouders de vrijheid houden om te kiezen voor een andere bso
voorziening dan die bij de school waar hun kind(eren) les krijgen.
- De kinderdagverblijven richten zich ook steeds meer op de voorschoolse educatie
(peuterspeelzaalwerk) als onderdeel van de kinderdagopvang.
Veel ouders zullen dit als prettig ervaren en voorkeur geven aan instellingen die beide
voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) leveren onder één dak.
Verantwoordelijkheden voor opvoeden van kinderen.
Tijdens de meedenkavond van 16 juni 2008 is door afgevaardigden van kinderdagverblijven,
scholen en verenigingen bijzondere aandacht gevraagd voor het gemak waarmee ouders
verantwoordelijkheden voor het opvoeden van hun kinderen leggen bij kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, scholen en verenigingen.
Leidsters, leerkrachten en bestuurders willen meer dan eens grenzen stellen maar weten vaak niet
hoe ze dat moeten bespreken met ouders. Formeel kunnen ze ouders wijzen op het feit dat zij
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verantwoordelijk zijn voor het opvoeden en niet de instellingen e.a. maar in de praktijk gebeurt dat
te weinig. De wens is geuit dat de gemeente de verantwoordelijkheden van ouders in beeld brengt
en aangeeft wat wel en niet door organisaties overgenomen kan worden. De wens is redelijk, maar
het antwoord daarop is moeilijk te geven. Betrokken organisaties moeten hoe dan ook in eigen
protocollen aangeven wat wel en wat niet tot hun verantwoordelijkheid gerekend mag worden als
het gaat om opvoedingsaspecten. Daarbij is het zeker ook nodig dat verenigingen hun vrijwilligers
informeren en daar waar nodig bijscholen. De gemeente kan daarbij een ondersteunende rol
vervullen.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
Ouders
van
kinderen
(leeftijd 0
– 13 jaar)
Ouders
van
kinderen
(leeftijd
0-13 jaar)

2009

Kinderopvang- en
x
peuterspeelzaalinstellinge
n bewegen om te
integreren en dat
daadwerkelijk
effectureren.
Onderzoeken welke
x
kinderopvang- en
peuterspeelzaalvoorzienin
gen ondergebracht
kunnen worden in of
direct bij scholen met zo
mogelijk daadwerkelijke
uitvoering.

2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
€ nvt

Partners
Kinderdagverblijven,peuterspeelzalen, gemeente

x
€ nvt
€ 0,0

x

Kinderdagverblij
ven,
peuterspeelzalen,
scholen,
gemeente

x

Ad 10. Meer aandacht voor beweging en sport
Doel
Het stimuleren van het bewegen en sporten door de jeugd.
Omschrijving
Overgewicht is een toenemend probleem bij de jeugd. Uit de Brabantse Jeugdmonitor blijkt dat ook
de Oirschotse jeugd in toenemende mate hiermee te kampen heeft. In 2005 had 11% van de
kinderen in de leeftijd tot 11 jaar last van overgewicht, waarvan 3% extreem overgewicht (GGD
Zuidoost-Brabant, 2005). Dit is vergelijkbaar met regionale cijfers. Overgewicht wordt niet alleen
veroorzaakt door te veel en ongezond eten, maar vooral door te weinig beweging. De gemeente
Oirschot zet daarom actief in op meer aandacht voor beweging en sport4.
De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente (ingrijpende verbouwing en uitbreiding
sporthal De Kemmer, overdekt zwembad, gymzaal De Halm, Multifunctionele Accommodatie
Spoordonk) leiden nu en straks tot verbetering van de sportfaciliteiten, ook voor de jeugd.
4

Ook het nieuwe gezondheidsbeleid van de gemeente Oirschot zal zoveel mogelijk hierop aansluiten.
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Sportverenigingen
De sportverenigingen vormen een belangrijke basis voor een gezonde ontwikkeling van jeugdigen
en een goede leefstijl. Door het hiervoor genoemde percentage overgewicht bij de jeugd is het
belangrijk dat nog meer ouders inzien dat naast gezonde voeding, sporten kan bijdragen aan een
“gezond lichaam”. Als onderdeel van de hieronder genoemde Bos-impuls streven we naar een
afname van overgewicht onder jeugdigen door ouders direct te benaderen met de vraag hun
kind(eren) te laten sporten.
Scholen
Vanuit de Lokale Educatieve Agenda geven de scholen prioriteit aan gymnastiekonderwijs.
Wij benadrukken het belang daarvan en gaan er vanuit dat gymonderwijs tot in lengte van jaren als
onderdeel het activiteitenpakket van de scholen blijft bestaan.
Meer samenwerking.
De gemeente wil meer samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. De gemeente neemt het
initiatief voor het leggen van de eerste contacten.
Bos-impuls
Bij de stimuleringsregeling BOS-Impuls (Buurt, Onderwijs, Sport) staat de jeugd in de leeftijd van
4 tot 19 jaar centraal. Door het aanbieden van een samenhangend geheel van activiteiten die
aansluiten bij de leefwereld en leefsituatie van jeugdigen worden achterstanden zoveel mogelijk
verkleind. Het stimuleren van sporten en bewegen door concrete activiteiten aan te bieden is daar
een belangrijk onderdeel van. De gemeente Oirschot levert zelf een belangrijke financiële bijdrage
voor de uitvoering van de BOS-Impuls, maar krijgt vanuit het ministerie ook een subsidie.
Activiteiten in het kader van de BOS-Impuls worden in de periode 2009 tot 2011 uitgevoerd.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012)
Doelgroep Omschrijving
2009
4-18 jaar

4-18 jaar

Stimuleren
x
samenwerking
verenigingenscholen
(gemeente legt
eerste contacten).
Relatie met
BOS-activiteiten.
Continueren
x
BOS-activiteiten
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2010

2011

2012

x

x

x

x

x

x

Financiën Partners
(regulier/
nieuw)
€ 0,0
Verenigingen,
scholen, gemeente

€10.500,(r)

buurt en
sportverenigingen,
scholen, gemeente
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VI. B.

Prestatieveld 2. Preventieve ondersteuning Jeugd.

Definitie (uit WMO-beleidsplan).
Dit prestatieveld heeft betrekking op jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie
sprake is van een verhoogd risico als het gaat om een 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.

Gemeentelijk uitgangspunt.
Uitgangspunt van de gemeente is dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor jeugdigen. De
gemeente verwacht om die reden maximale inspanningen van ouders, ouders moeten zélf actief om
hulp vragen. De gemeente schept de voorwaarden voor een netwerk van ondersteunende
activiteiten en organisaties. De gemeente regisseert de samenhang tussen de organisaties zodat
informatie, advies en hulp beter toegankelijk en makkelijker te vinden zijn. De organisaties moeten
samenwerken in een Centrum voor Jeugd en Gezin. De activiteiten met betrekking tot het Centrum
voor Jeugd en Gezin komen aan bod in prestatieveld 3.
In het tweede prestatieveld krijgen vanuit de Wet op de jeugdzorg en WMO de volgende vijf
functies de volle aandacht:
a.
Informatie en advies.
b.
Signaleren van problemen van jeugdigen en opvoeders.
c.
Bieden van toegang tot en toeleiden naar hulpaanbod.
d.
Aanbieden van licht-pedagogische hulp.
e.
Coördinatie van zorg in het gezin op lokaal niveau.

Concrete actiepunten van de gemeente op basis van de uitgangspunten.
Ad a. Informatie en advies.
Doel
Gevraagd en ongevraagd voorzien in de behoefte van ouders, hun kinderen, jongeren en
verenigingen aan informatie (incl. voorlichting) en advies over opvoeden en opgroeien.
Omschrijving
Uit het Jaarverslag 2006 van ZuidZorg (afd. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen) blijkt dat binnen
de regio Eindhoven en de direct omliggende gemeenten ongeveer 15 % van de ouders
opvoedingsproblemen heeft en daarvan 5 % van de kinderen in onveilige situaties verkeert.
Dat geldt ook voor de gemeente Oirschot.
De betrokken ouders wensen opvoedingsondersteuning in de vorm van informatiepunten
opvoeding en informatie op internet. Uit de GGD monitor 0-11 jarigen voor Oirschot van 2005
blijkt dat 44 % van de ouders aangeeft soms tot vaak problemen te hebben bij het opvoeden.13 %
heeft professionele hulp gevraagd bij problemen en 7 % heeft aangegeven behoefte te hebben aan
opvoedingsondersteuning. De precieze behoefte wordt in de GGD monitor helaas niet verder uiteen
gezet.
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Gevraagd/ ongevraagd informeren en adviseren.
De gemeente wil zowel gevraagd als ongevraagd ouders en jeugdigen met opvoed- en
opgroeivragen informeren en adviseren. Activiteiten op dit gebied richten zich op twee
doelgroepen: jeugdigen in de leeftijd tot 12 jaar en jeugdigen van 12-23 jaar. Een aantal activiteiten
richt zich op alle jeugdigen (tot 23 jaar) en ouders en zijn al gaande. We noemen hier:
- Jeugdwijzer/ Sociale Kaart (via K2). De gemeente heeft van K2 (Kenniscentrum Welzijn voor
Jeugd) een Jeugdwijzer afgenomen. Het gaat hier om een digitale sociale kaart met gegevens van
hulp- en zorgorganisaties, verenigingen e.d. voor jeugd. De informatie is te vinden onder de
website: Jeugdwijzer-Brabant.nl is bedoeld voor ouders en hulpverleners.
De Jeugdwijzer is op dit moment te veel opgezet vanuit de aanbodzijde en te weinig vanuit de
behoefte van ouders. Om ouders, kinderen en jongeren in de gemeente Oirschot toch voldoende te
kunnen informeren en adviseren, wil de gemeente investeren in informatieverstrekking via de
lokale media (zie ook hieronder onder: nieuwe actie: Ouders en jeugdigen meer informeren via
lokale media, internet en ontmoetingsplaatsen).
- Ondersteuningsaanbod opvoeden en opgroeien. In februari 2007 is het “Overzicht
Ondersteuningsaanbod opvoeden en opgroeien” gemaakt in overleg met alle bij opvoeden en
opgroeien betrokken instellingen. Dit overzicht moet geactualiseerd worden en daarnaast digitaal
beschikbaar komen via o.a. de gemeentelijke internetsite.
- HALT-activiteiten. Bij HALT gaat het niet alleen om alternatieve straffen voor jeugdigen van 12
tot 18 jaar, de zogenaamde halt-afdoeningen. Het gaat ook om preventie en voorlichting.
Deze gemeente subsidieert in 2008 een lespakket voor de groepen 8 van de basisscholen en klas 1
van het VMBO onder de naam “Je kan het zelf bedenken” (met actuele onderwerpen zoals:
digipesten, respect tonen, gevolgen van strafbaar gedrag zoals overlast, waarden en normen).
Zoals in voorgaande jaren subsidieert de gemeente ook de de Vuurwerkcampagne (lessen in
groepen 8 van de basisscholen, een lesbrief voor de leerkrachten, brochures, posters, een brief voor
de ouders).
De preventie-activiteiten van HALT kunnen jaarlijks wisselen. De gemeente kan samen met de
scholen keuzes maken uit een aanbod van HALT Oost-Brabant. (Zie ook het gestelde onder ad. d
licht-pedagogische hulp bij Haltafdoeningen).
- Schuldenproblematiek bij jeugdigen.
Dit is zeer actueel. Veel jeugdigen hebben mobieltjes en bellen veel meer dan zij zich kunnen
veroorloven. In veel gevallen sturen ouders dat gedrag bij en wordt erger voorkomen, maar in de
preventieve sfeer willen we daar als gemeente ook aandacht aan besteden binnen scholen en
verenigingen. De jongerenopbouwwerker kan dit meenemen als onderdeel van de gastlessen die hij
geeft in het kader van preventie gebruik genotmiddelen.
Nieuwe acties
- Jeugdigen, ouders en verenigingen meer informeren via lokale media, internet, Voor jeugdigen
ook op de ontmoetingsplaatsen. De gemeente Oirschot wil ouders, kinderen, jongeren en
verenigingen met opvoed- en opgroeivragen nog meer informeren via internet (gemeentepagina en
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de website van het Jongerenpanel), de plaatselijke media (Lokale Omroep, Oirschots
Weekjournaal). De fysieke punten zoals de scholen, bibliotheken, het Lokaal Loket / Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) spelen hierbij een belangrijke rol ter verspreiding van informatiemateriaal.
Categorie 0-12 jaar
In de gemeente hebben we voor jeugdigen in de leeftijd tot 12 jaar en hun ouders nu al activiteiten
die passen binnen de functie gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren:
- Opvoedspreekuur voor ouders binnen de basisscholen (verzorgd door een verpleegkundige
van de GGD). Het spreekuur is bedoeld om vragen van ouders op het terrein van opvoeding en
gezondheid te beantwoorden. De verpleegkundige bezoekt elke school één uur per maand. Tot op
heden wordt genoemde inzet zowel door de scholen als de GGD als voldoende beschouwd.
Continuering is zeer gewenst omdat uit een enquête uit 2006 is gebleken dat er bij ouders behoefte
is aan dit spreekuur en hier ook aan wordt voldaan met de huidige bezetting. Op dit moment
worden ongeveer vijftig tot zestig ouders per jaar geholpen bij de beantwoording van vragen of met
een goede verwijzing naar concrete hulp.
- Opvoedspreekuur voor ouders en professionals binnen de peuterspeelzalen in deze gemeente. Het
gaat hierbij om het verstrekken van informatie ter verbetering van de opvoeding en ter
ondersteuning van de leidsters in de peuterspeelzalen. De frequentie is één maal per maand dertig
minuten per peuterspeelzaal. Eind 2008 willen we nagaan of het zinvol is deze activiteit te
continueren..
- Groepsvoorlichting“Peuter in zicht”. Deze wordt door de consultatiebureaus gegevens aan
ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met het doel de opvoedingsvaardigheden van ouders
te vergroten, zodat zij hun kind adequaat steunen, stimuleren en sturen in de opvoedingssituatie.
Het gaat om een cursus van vijf bijeenkomsten. Het project is eind 2007 opgestart en doorgezet in
2008. Ervaringsgegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De animo voor de cursus
groepvoorlichting ‘Peuter in zicht’ is groot en om deze reden wordt deze cursus voor de periode
2009-2012 gecontinueerd.
- “Opvoedingsmarkt”. Deze is begin 2007 gehouden voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0
– 12 jaar. De vele bezoekers hebben toen naast informatie van de diverse deelnemende organisaties
(zoals GGD, ZuidZorg, Maatschappelijk Werk, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen) een
“opvoedingswijzer” meegekregen. Dat is een bewaarfolder waarin de belangrijkste namen en
adressen van professionele instellingen genoemd zijn voor informatie over en hulp bij opvoeden en
opgroeien. De opvoedingswijzer is daarna ook verspreid onder huisartsen, de consultatiebureaus,
bibliotheken e.a. en is nog steeds beschikbaar. De opvoedingsmarkt wil de gemeente Oirschot in
2009 en 2011 herhalen.
Nieuwe acties.
- Opvoedspreekuur voor ouders en professionals binnen de kinderdagverblijven in deze gemeente.
In het kader van een consequent beleid vinden wij het nodig dat naast de opvoedspreekuren voor
ouders en professionals binnen de peuterspeelzalen en de basisscholen er ook opvoedspreekuren
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komen in de kinderdagverblijven (afdelingen kinderdagopvang en buitenschoolse opvang). Dit dan
met ingang van 2010.
- Onderzoek behoefte groepsvoorlichting ouders 0-4 jarigen.
Het is zinvol de specifieke behoefte bij ouders van 0-4 jarigen aan groepsvoorlichting nader te
onderzoeken. Deze uitkomsten kunnen leiden tot aanpassing van het huidige aanbod op het gebied
van groepsvoorlichting. Een eventuele uitbreiding van het aanbod nemen we mee in de planning.
- Project overgewicht
Het project Overgewicht is onderdeel van het pakket Jeugdgezondheidszorg dat ZuidZorg binnen
de gemeente Oirschot aanbiedt. Het project Overgewicht wordt conform de landelijke afspraken in
2009 ingevoerd en richt zich op de preventie van overgewicht bij kinderen van 0 tot 2 jaar.
Categorie 12-23 jaar
Voor jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar wil de gemeente geen opvoedingsmarkt organiseren.
Ervaring leert dat de animo hiervoor bij deze doelgroep bijzonder klein is.
Om die reden wil de gemeente een schakel van activiteiten aanbieden, zoals:
- Het programma Gezonde School en Genotmiddelen (preventie gebruik genotmiddelen
binnen het Kempenhorstcollege) (zie prestatieveld 9)
- Gezonde Leefstijl. Voorlichtingsactiviteit gericht op het stimuleren van bewegen en sporten en het
nuttigen van gezonde voeding) (sportstimulering is ook opgenomen onder prestatieveld 1, ad. 10).
Het betreft hier een nieuwe actie.
- Het organiseren van voor jongeren gratis toegankelijke theater-, muziek- en toneelvoorstellingen
met een educatieve boodschap met een preventieve werking. In september 2008 vindt in SCC De
Enck een musical plaats die gebaseerd is op de film “The Wave” (over het geleidelijk kunnen
ontstaan van fascisme). De organisatie ligt in handen van de jongerenwerker en vrijwilligers van
Jongerencentrum Ramblaz.en SCC De Enck. De kosten van de voorstelling zijn volledig
gesponsord. Afhankelijk van het succes van deze voorstelling, wil de gemeente vergelijkbare
projecten in 2009 e.v. mogelijk maken.
Bij de genoemde activiteiten zijn diverse organisaties betrokken.
Nieuwe actie
- Onderzoek behoefte groepsvoorlichting ouders 4-19 jarigen.
Het is zinvol ook de specifieke behoefte bij ouders, van 4 tot 19 jarigen, aan groepsvoorlichting
nader te onderzoeken en de behoefte om te zetten in een aanbod.
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
Ouders + Continuering
x
x
x
x
€ 200,0-23 jaar
Jeugdwijzer
per jaar
(r)
0-23 jaar
Actualiseren
x
€1000,Ondersteuningsaanbod
(n)
opvoeden en opgroeien
in de gemeente Oirschot
12-18 jaar
Ouders +
0-23 jaar

Ouders
4-12 jaar
Ouders
+2-4 jaar
Ouders 04 jaar
Ouders 04 jaar
0-12
jarigen
Ouders 019 jaar
Ouders
0-19 jaar

Continuering HALT
(afdoening en
preventieactiviteiten)
(On)gevraagd aan
ouders, kinderen en
jongeren via internet
e.d. informatie
verstrekken over diverse
onderwerpen
betreffende opvoeden en
opgroeien
Continuering
Opvoedspreekuur
binnen de basisscholen
Continuering
opvoedspreekuur binnen
de peuterspeelzalen
Continuering
Voorlichting Peuter in
Zicht
Project Overgewicht
(ouders van 0-2 jarigen)
Organiseren
Opvoedspreekuur
kinderdagverblijven.
Onderzoek naar
behoefte ouders aan
groepsvoorlichting
Eventueel uitbreiding
aanbod
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K2, gemeente
GGD, ZuidZorg, MEE,
Pestweb, Maatsch.
Werk Dommelregio,
Lokaal Loket,
gemeente
HALT Oost-Brabant,
politie, scholen,
gemeente
GGD, Jongerenpanel,
Bibliotheek, scholen,
ZuidZorg, Lokaal
Loket/CJG,
verenigingen, media,
gemeente

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

€ 3.000,(r)

Basisscholen, GGD,
gemeente

x

x

x

x

ZuidZorg, gemeente

x

x

x

x

x

x

x

x

€4.000,per jaar
(r)
€ 1000,-per jaar
(r)
Zit in
pakket
ZuidZorg

x

x

x

€ 4.000,per jaar
(n)
€ 2.000,(n)

ZuidZorg, gemeente

€ 2.500,per jaar

ZuidZorg, GGD
Gemeente

x
x

x

€25.000,per jaar
(r)
€ 3.000,per jaar
(n)

Partners

ZuidZorg, gemeente
ZuidZorg, gemeente

Gemeente
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Ouders +
0-12 jaar

Ouders +
12-23 jaar

groepsvoorlichting
ouders
Opvoedingsmarkt
organiseren

(n)
x

Voorlichtingsactiviteiten x
(leefstijl, voeding,
theater en toneel).

x

x

x

€ 6.000,-(voor 2
markten).
(n)
x

€8.000,per jaar
(n)

GGD, Zuidzorg,
Maatsch. Werk,
kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen,
jongerenopbouwwerk,
gemeente
GGD, theatergroep,
scholen, OJC Ramblaz,
jongeren(opbouw)werk

Ad b. Signaleren van problemen van jeugdigen en opvoeders.
Doel
Een organisatiestructuur op te zetten in de gemeente in het kader van vroegtijdig signaleren van
problemen bij jeugdigen (zoals psychosociale problemen of beginnend crimineel gedrag) en bij
ouders (opvoedingsonmacht). De professionele organisaties die dagelijks met kinderen en ouders te
maken hebben (vindplaatsen) zoals scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vervullen
hierbij een belangrijke rol. Onderlinge coördinatie tussen de signalerende instanties is nodig om
trends te kunnen waarnemen en om afspraken te maken over de toeleiding naar hulp (zie ook ad d)
Omschrijving
In de gemeente Oirschot hebben we nu al activiteiten die passen in deze functie. We noemen:
- Project Stevig Ouderschap.
Bij dit project gaat het om vroegsignalering en interventie ter voorkoming van
opvoedingsspanningen en kindermishandeling in gezinnen met kinderen tot anderhalf jaar. Het
consultatiebureau selecteert op basis van ingevulde vragenlijsten (vragen over draaglast en
draagkracht). Per gezin worden door de verpleegkundige zes huisbezoeken afgelegd. Eind 2007
zijn de consultatiebureaus in deze gemeente begonnen met Stevig Ouderschap. Gezien de huidige
financiële middelen komen op dit moment op jaarbasis maximaal vier gezinnen in aanmerking
voor het project. De consultatiebureaus evalueren, inclusief tevredenheid ouders. Bij gebleken
behoefte is het noodzakelijk het project te continueren.
- Kindobservaties binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Het consultatiebureau probeert door kindobservaties in genoemde instellingen de zorg rondom
de ontwikkeling van een kind te verbeteren. Gezien de huidige financiële middelen is voor 2008
uitgegaan van een raming van maximaal twaalf observaties op jaarbasis. Ook hier geldt dat bij
gebleken behoefte continuering noodzakelijk is.
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- Zorg voor Jeugd (digitaal signaleringssysteem).
Het Brabantbreed in te voeren signaleringsysteem Zorg voor Jeugd heeft de volgende doelen:
• Het optimaliseren van de samenwerking tussen de betrokken keteninstellingen rondom één
jeugdige;
• Het vroegtijdig signaleren van problemen waardoor risico’s in een vroegtijdig stadium kunnen
worden beperkt;
• Het actief ondersteunen van de coördinatie van zorg (vastleggen van de instelling die
functioneel verantwoordelijk is voor de integrale hulpverlening aan jeugdige en voor het
uitzetten en bewaken van acties rondom een jeugdige);
• Het afleggen van verantwoording voor de wijze waarop de coördinatie van zorg rondom een
jongere is uitgevoerd;
• Het genereren van managementinformatie (o.a. input voor beleidsontwikkeling).
Het ZVJ-signaleringssysteem moet de komende jaren verder vorm krijgen via het Centrum voor
Jeugd en Gezin (voor de nadere invulling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, zie prestatieveld
3). Eén van de basisvoorwaarden die het Rijk stelt aan een Centrum voor Jeugd en Gezin is het
hebben van een signaleringssysteem. Daarnaast is het van belang te weten dat het ZVJ-systeem
gekoppeld kan worden aan de inhoudelijke informatie over het kind en het gezin in het
Elektronisch Kinddossier (zie hieronder). Vanaf juni/juli 2008 is het systeem operationeel.
- Elektronisch Kinddossier. Het betreft hier het digitaal invoeren van gegevens (door de GGD en
ZuidZorg) die tijdens contactmomenten met kinderen en ouders worden verkregen in een
elektronisch kinddossier (EKD). Het doel daarvan is te voorkomen dat informatie van en over
kinderen verloren gaat of niet goed wordt overgedragen. Tot op heden vindt de registratie op papier
plaats en dat is volgens de Minister van Jeugd en Gezin onvoldoende efficiënt om alle kinderen in
beeld te hebben en te houden. Vandaar de wettelijke verplichting voor gemeenten om op 1 januari
2009 een EKD te hebben. Eind 2008 is het EKD operationeel. De koppeling aan het
signaleringssysteem Zorg voor Jeugd komt later (waarschijnlijk eind 2009 of begin 2010).
- Activiteiten in het kader van de leerplicht. De leerplichtambtenaar is aangesteld vanuit de
Leerplichtwet en heeft als taak ervoor te zorgen dat alle jongeren die op school moeten zitten, ook
naar school gaan. Deze taak richt zich op jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar is of op jeugdigen die
nog geen startkwalificatie5 hebben behaald. Luxeverzuim (bij verdachte ziekmeldingen en
ongeoorloofd ziekteverzuim waarbij de school denkt dat het gaat om extra vakantie) heeft vooral
een incidenteel karakter. De activiteiten van de leerplichtambtenaar richten zich hierbij vooral op
handhaving. Bij absoluut verzuim (jeugdige is niet ingeschreven bij een school en verzuimt
daardoor op structurele basis) en relatief verzuim (jeugdige is wel ingeschreven op een school maar
verzuimt op structurele basis door o.a. spijbelen) zijn de maatregelen meer gericht op het bieden
van zorg. De activiteiten van de leerplichtambtenaar worden gecontinueerd voor de komende
beleidsperiode.

5

Een jongere beschikt over een startkwalificatie als hij of zij in het bezit is van een diploma HAVO/ VWO of een
diploma MBO op (minimaal) niveau 2/

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

56

- Ziekteverzuimbegeleiding Kempenhorst. Per 1 augustus 2008 start de gemeente Oirschot op het
Kempenhorst College met een ziekteverzuimproject, een samenwerking tussen school, GGD
Brabant Zuid- Oost en de gemeente Oirschot. Bij dit project worden leerlingen met veelvuldig of
twijfelachtig ziekteverzuim opgeroepen voor onderzoek door de schoolarts om zo snel mogelijk te
signaleren wat de reden van het verzuim is. Indien nodig wordt meteen zorg geboden. Pas wanneer
het nodig blijkt wordt overgegaan tot handhaving, in een eerste stadium wordt bewust gekozen
voor het bieden van zorg. De gemeente Oirschot wil met dit project voortijdig schoolverval en
jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk tegengaan. Jaarlijks wordt er een budget beschikbaar gesteld
om ieder schooljaar het ziekteverzuimproject uit te kunnen voeren, het eerste jaar dient daarbij als
een pilot. De succes- en faalfactoren van het project moeten echter jaarlijks zorgvuldig worden
gemonitord. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot 2008 wordt het project in 2009 e.v.
gecontinueerd.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
0-1 ½
jaar
0-4 jaar

0-19 jaar

0-19 jaar

4-23 jaar
12-18

Continuering Project
Stevig Ouderschap
Continuering
kindobservaties in
peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven
Continuering Zorg voor
Jeugd

2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
x
x
x
X
€ 5000,-per jaar (r)
x
x
x
X
€ 3.000,per jaar (r)

Partners
ZuidZorg,
gemeente
ZuidZorg,
gemeente

x

x

x

X

€12.000,per jaar (r)

Koppeling aan EKD
Continuering EKD

x
x

x
x

x

x

Koppeling aan Zorg voor
Jeugd

x

x

Continueren activiteiten
x
leerplichtambtenaar
Continuering
x
ziekteverzuimbegeleiding
Kempenhorst
(afhankelijk van
evaluatie pilot 2008)

x

x

x

€26.240,Gem. p.j.
waarvan
€14.706,rijksbijdrage
p.j.
nvt
leerplichtambtenaar

x

x

x
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college, GGD
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Ad c. Bieden van toegang tot en toeleiden naar hulpaanbod.
Doel
Komen tot een snelle en juiste verwijzing van ouders en kinderen door beroepskrachten naar de
juiste hulpinstelling. Dit aan de hand van een sociale kaart voor ouders, kinderen, jongeren en
verwijzers, en casuïstiek-overleggen.
Omschrijving
In de gemeente Oirschot hebben we nu al activiteiten die passen in deze functie.
We noemen:
- Digitale Jeugdwijzer (zie onder Ad. a van dit prestatieveld).
- Actualiseren Ondersteuningsaanbod opvoeden en opgroeien (zie onder Ad. a van dit
prestatieveld).
- Netwerk Jeugdhulpverlening (0-23 jarigen). Met het Netwerk Jeugdhulpverlening wordt getracht
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium op te merken en snel en slagvaardig aan te pakken.
Het gaat om een casuïstiek overleg (één maal per zes weken) met daarin vertegenwoordigers van
vrijwel alle bij jeugd betrokken professionele organisaties zoals: maatschappelijk werk, GGD,
Jeugd Preventie Programma (JPP), ZuidZorg, politie, basisscholen, leerplichtambtenaar,
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en Bureau Jeugdzorg. Het netwerk bespreekt signalen uit de
directe omgeving van kinderen en gezinnen die (kunnen) leiden tot problemen. Het Netwerk zoekt
gezamenlijk naar oplossingen. Het netwerk functioneert sinds medio 2002 en heeft meerdere malen
zogenaamde “multiprobleemsituaties” besproken en opgelost. In het netwerk ligt de basis voor het
Centrum voor Jeugd en Gezin, gezien in combinatie met het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.
In het kader van het jeugdbeleid kijkt de gemeente of het noodzakelijk is of het Netwerk
Jeugdhulpverlening zich moet richten op de doelgroep tot 23 jaar (in plaats van tot 18 jaar).
- Zorg Advies Team binnen Kempenhorstcollege. Binnen het zorgadviesteam van het
Kempenhorstcollege, samengesteld uit teamleden en professionals van politie,
jongerenopbouwwerker, leerplichtambtenaar, schoolarts en schoolmaatschappelijk werk worden
elke zes weken probleemsituaties besproken en zo mogelijk opgelost danwel naar de juiste
instantie verwezen. De gemeente is hierbij betrokken met de leerplichtambtenaar.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
0-23 jaar
Continuering Netwerk x
x
x
x
€ 1.500,-Jeugdhulpverlening
per jaar
(r)
12-18 jaar Zorg Advies Team
x
x
x
x
€ 0,0 (r)
Kempenhorst College
Continueren deelname
leerplichtambtenaar
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Ad d. Aanbieden van licht-pedagogische hulp.
Doel
Het bieden van licht-pedagogische hulp aan ouders, gezinnen en (sport)verenigingen waar
problemen zijn of dreigen te ontstaan.
Omschrijving
Het gaat bij licht-pedagogische hulp om het bieden van opvoedondersteuning aan ouders en
gezinnen waar problemen bestaan of dreigen te ontstaan en om schoolmaatschappelijk werk.
Onderdeel hiervan zijn ook de opvoedspreekuren en de gezinscoach. De licht-pedagogische
hulpverlening die zich richt op de verenigingen neemt een bijzondere plek in. Ook verenigingen
kunnen in de dagelijkse omgang met jeugdigen te maken krijgen met situaties die om extra
ondersteuning vragen van een hulpverlener.
In de gemeente Oirschot hebben we nu al een aantal activiteiten die passen binnen deze functie.
We noemen:
- Opvoedspreekuur voor ouders binnen de basisscholen (zie onder ad a. Informatie en Advies).
- Opvoedspreekuur voor ouders en professionals binnen de drie peuterspeelzalen in deze gemeente
(zie onder ad a. Informatie en Advies).
- Spreekuren van de consultatiebureaus. De consultatiebureaus in Oirschot en Middelbeers vullen
dit in door middel van persoonlijke, telefonische en digitale spreekuren.
- Extra huisbezoeken van de consultatiebureaus. Bij jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) hoort tijdens
de eerste levensweken van een kind een huisbezoek. Ouders krijgen dan ondersteuning van een
verpleegkundige bij de eerste weken van de opvoeding en worden hun vragen beantwoord. Als de
verpleegkundige inschat of in samenspraak met de ouders tot de conclusie komt dat een extra
huisbezoek nuttig kan zijn, bijvoorbeeld om te ervaren dat de opvoeding goed verloopt, wordt dat
bezoek ingepland.
- Contactmomenten op maat. Tijdens contactmomenten door het consultatiebureau inventariseert
een verpleegkundige de problemen en de hulpvraag en komt met de ouders overeen welke hulp
passend is. Het gaat per gezin om een cyclus van drie huisbezoeken van één uur. Voor 2008 zijn
vijftig uren geraamd. Bij gebleken behoefte wordt deze activiteit gecontinueerd.
- Schoolmaatschappelijk werk (basisscholen en Kempenhorstcollege). Met het
schoolmaatschappelijk werk wil de gemeente Oirschot in een zo vroeg mogelijk stadium
problemen bij kinderen of gezinnen onderkennen om erger te voorkomen. Bij het analyseren van de
problemen gaat de schoolmaatschappelijk werker met de school, de ouders en het kind een gesprek
aan en zoekt samen met hen naar oplossingen. Soms wordt hulp van anderen ingeschakeld. De
gemeente Oirschot heeft in 2008 een regeling getroffen met de directie van het
schoolmaatschappelijk werk Dommelregio en de basisscholen in Oirschot. Inmiddels is het
schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen van Oirschot van start gegaan.
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Het Kempenhorst College kent al enkele jaren schoolmaatschappelijk werk en bekostigt dit uit
eigen of andere (niet afkomstig van de gemeente) verkregen middelen. In 2009 vindt een eerste
evaluatie plaats betreffende het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen. Afhankelijk van
het succes wordt gekeken naar de mogelijkheden en de behoefte om voor het Kempenhorstcollege
het schoolmaatschappelijk werk op dezelfde manier te organiseren als op de basisscholen.
- Jeugd Preventie Programma (JPP). Doel van het JPP is het vroegtijdig signaleren van
probleemgedrag van jongeren (tot en met 18 jaar) en deze signalering zo nodig te laten volgen door
een kort intensief hulpaanbod aan de jongeren en/ of ouders/ verzorgers (maximaal drie maanden).
Het gaat hier om jongeren die in een risicovolle situatie zitten of dreigend delictgedrag vertonen.
De politie signaleert de problemen en zorgt (na goedkeuring door ouders/ verzorgers) voor een
overdracht naar de hulpverlener vanuit het JPP. Ook een gezinscoach behoort tot de
mogelijkheden. Gemiddeld worden op jaarbasis in de gemeente Oirschot twaalf cliënten geholpen.
Op 10 april 2008 hebben de portefeuillehouders jeugd van de aangesloten gemeenten van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) ingestemd met een nieuw model Jeugd Preventie
Programma (JPP) in de vorm van een Stichting Samenwerkingsverband JPP voor de gehele regio.
Concreet houdt dit in dat de gemeentelijke instellingen voor maatschappelijk werk samenwerken
met de provinciale instellingen voor jeugdzorg. Hierdoor kan het JPP zowel lichte hulpverlening
(preventief aanbod en daarmee verantwoordelijkheid gemeenten) als wat zwaardere hulpverlening
(jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de provincie) bieden.
- Licht pedagogische hulp bij HALT-afdoeningen..
Bij haltafdoeningen gaat de “dader” (tussen 12 en 18 jaar) die een licht strafbaar feit heeft gepleegd
via de politie eerst met ouders op gesprek bij de Haltmedewerker. Het gaat dan niet alleen over de
straf en het vergoeden van de schade, maar zeker ook om licht pedagogische hulp aan ouders. Dat
laatste om ouders ervan te doordringen dat het van belang is dat zij hun zoon of dochter op het
rechte pad houden om herhaling of nog erger te voorkomen. (zie ook het gestelde onder Ad a.
onder HALT-activiteiten).
Nieuwe acties:
- Licht-pedagogische hulp aan verenigingen. De gemeente Oirschot wil de maatschappelijke
functie van verenigingen stimuleren door in het subsidiebeleid hier meer op te sturen. Zo verwacht
de gemeente van alle gesubsidieerde verenigingen met jeugdigen een specifiek jeugdbeleid. Hierin
moet onder andere aandacht zijn voor sociaal gedrag, normen en waarden, vrijwilligerswerk door
leden en de opleidingsmogelijkheden binnen de eigen vereniging. Ook hoort daarbij het begrenzen
van de verantwoordelijkheden in de relatie met jeugdige leden als het gaat om opvoeden (zie ook
prestatieveld 1 onder ad. 9).
De gemeente Oirschot wil verenigingen daar waar mogelijk in de maatschappelijke taken
ondersteunen door licht-pedagogische hulp aan te bieden. In 2009 brengen we de behoefte hieraan
bij verenigingen in kaart. Indien er veel vraag naar is, willen we licht-pedagogische hulp
aanbieden vanuit het maatschappelijk werk.
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
0-4 jaar
Continueren van de
x
x
x
x
€ zit in
spreekuren
rijksbijdrage
consultatiebureaus,
JGZ (0-4 jaar)
0-4 jaar
Continueren van de
x
x
x
x
€ zit in
extra huisbezoeken
rijksbijdrage
van de
JGZ (0-4jaar)
consultatiebureaus
0-4 jaar
Continueren van de
x
x
x
x
€ 3.500,-- per
Contactmomenten op
jaar (r)
maat (mits de behoefte
in 2008 is aangetoond)
4-12 jaar
Continueren
x
x
x
x
€ zit in
Schoolmaatschappelijk
reguliere
werk op de
budget
basisscholen
maatschappelijk
werk
0-18 jaar
Continuering Jeugd
x
x
x
x
€ 15.500,-- per
Preventie Programma
jaar (r)
(JPP)
0-23 jaar
Onderzoeken behoefte x
€ 1.000,-- (n)
bij verenigingen aan
licht-pedagogische
hulp
0-18 jaar
Continuering lichtx
x
x
x
€ zit in budget
pedagogische hulp
onder Halt
HALT.
onder ad. a.
0-23 jaar
Opzetten lichtx
x
x
€ p.m (n)
pedagogische hulp
voor verenigingen (bij
gebleken behoefte)
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Partners
ZuidZorg,
gemeente
ZuidZorg,
gemeente.
ZuidZorg,
gemeente
Stg. Maatsch.
Werk
Dommelregio,
gemeente.
JPP, gemeente,
politie,
provincie
Gemeente,
verenigingen
HALT, scholen,
politie,
gemeente
Gemeente,
maatschappelijk
werk,
verenigingen
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Ad e. Coördinatie van zorg.
Doel
Door een goed georganiseerde coördinatie van zorg te voorkomen dat kinderen met problemen
tussen wal en schip vallen.
Omschrijving
'Coördinatie van zorg' betreft het afstemmen en zo mogelijk bundelen van zorg in het geval dat
meerdere hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige of gezin te ondersteunen. Dit voor zover hulp
niet reeds onder de basistaken jeugdgezondheidszorg is gebracht. De coördinatie moet uitgevoerd
worden door Bureau Jeugdzorg, ZuidZorg (de consultatiebureaus), de GGD en het maatschappelijk
werk. Binnen het programma “Zorg voor Jeugd”(signaleringssysteem), zoals beschreven onder ad.
b. hebben genoemde instellingen die coördinatiefunctie toegekend gekregen. Dat ligt vast in
convenanten. De betrokken gemeenten zien erop toe dat de coördinatie naar tevredenheid verloopt
en dat die instellingen hun verantwoordelijkheid dragen als dat nodig is. Het signaleringssysteem
Zorg voor Jeugd is een goed hulpmiddel om snel problemen met kinderen in beeld te krijgen en
daar waar nodig is snel actie te ondernemen. Het verlenen van zorg staat of valt met de inzet van de
betrokken professionals.
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de coördinatie ingevuld kan worden zonder kosten voor de
gemeente. Het is namelijk ook in het belang van de betrokken professionele opganisaties dat die
coördinatie goed verloopt.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009
0-19 jaar

Uitvoering van de
coördinatie van
zorg.

x
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2010

2011

2012

x

x

x

Financiën Partners
(regulier/
nieuw)
€ p.m.
Bureau
Jeugdzorg,
ZuidZorg,
Maatschappelijk
Werk
Dommelregio,
GGD BrabantZuidoost,
gemeente.
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Samenhang binnen prestatieveld 2
Uit het vorenstaande mag worden geconcludeerd dat er al veel gebeurt in deze gemeente, maar het
ontbreekt naar onze mening nog aan echte samenhang en integraliteit. Vraag is of de professionele
instellingen van elkaar weten wat er in gemeenten gedaan wordt op het terrein van preventief
jeugdbeleid en of ze de activiteiten op elkaar afstemmen. Met de vorming van een Centrum voor
Jeugd en Gezin en de aansluiting van een groot aantal organisaties en activiteiten is het de
bedoeling dat samenhang, samenwerking en coördinatie bewerkstelligd wordt. Wij willen dat
contractueel regelen en vastleggen met de betrokken partners.
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VI. C. Prestatieveld 3. Informatie, advies en cliëntondersteuning.
Definitie (uit beleidsplan Wmo)
Activiteiten die de burger de weg wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning. Het kan
hierbij zowel gaan om algemene voorzieningen zoals (voldoende) informatiepunten, als om meer
specifieke voorzieningen zoals een individueel advies, of hulp bij de verheldering van een
ondersteuningsvraag.

Gemeentelijke uitgangspunten.
1. De wensen, behoeften en verwachtingen van de eindgebruiker (jeugdigen, ouders/ verzorgers
en verenigingen) worden zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van een Centrum voor
Jeugd en Gezin
2. De gemeente voert de regie bij de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin (de
gemeente als regisseur).
3. De gemeente wil een Centrum voor Jeugd en Gezin waaraan professionele organisaties door
middel van ketensamenwerking verbonden zijn. De gemeente wil daarbij een koppeling via het
Lokaal Loket Oirschot.
4. Hulp moet snel en zo dicht mogelijk bij huis geboden kunnen worden.
5. Verenigingen hebben een signaalfunctie, maar zijn ook gebruikers van het Centrum voor Jeugd
en Gezin.

Concrete actiepunten van de gemeente op basis van de uitgangspunten.
Ad. 1 t/m 5.
Doel
- Het creëren van een of meerdere laagdrempelig en herkenbaar punten in de gemeente waar alle
ouders met jeugdigen en jongeren (tussen -9 maanden en 23 jaar), jeugdigen en jongeren zelf en
verenigingen als zij dat willen, met alle mogelijke vragen over opvoeden en opgroeien én voor hulp
terecht kunnen.
- Het komen tot ketensamenwerking en het vastleggen van die samenwerking in een contract of
convenant.
- Een zodanige structuur dat hulp snel en dicht bij huis geboden kan worden.
Omschrijving
De Centra voor Jeugd en Gezin zijn actueel in alle gemeenten van Nederland. Er ligt geen
blauwdruk over hoe die centra het beste georganiseerd kunnen worden, omdat het een in 2007 door
de rijksoverheid ontwikkeld middel is ter verbetering van hulp aan ouders en kinderen. De
gemeenten hebben de regierol in het proces om te komen tot het CJG.
Samenwerking binnen de SRE regio.
Binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) hebben de portefeuillehouders Jeugd
aangegeven dat zij gezamenlijk willen optrekken bij het vorm geven van het CJG in ZuidoostBrabant.
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Het gaat concreet om:
a. Versterken van de voorkant: het verbeteren van opgroei- en opvoedkansen voor álle kinderen.
Doelen zijn:
 Terugbrengen en versterken van de eigen verantwoordelijkheid van ouders en jeugd. Het
CJG draagt bij aan een betere toerusting van ouders en jeugd en het (leren) nemen van hun
eigen verantwoordelijkheid.
 Het verkleinen van de afstand van de huidige hulpverlening tot jeugd en ouders.
 Ondersteuning van jeugd op alle leefgebieden, rekening houdend en werkend aan de totale
omgeving van het kind.
b.

(Vroegtijdig) bereik van “moeilijke” gezinnen en realiseren van doorbraken bij voortdurende
ongewenste situaties (bemoeizorg). Thema’s zijn:
 Realiseren van een goed stelsel van afspraken tussen ketenpartners en organiseren van
doorzettingsmacht
 Versterken/verbeteren van de toegankelijkheid van hulp aan gezinnen die de hulp niet zelf
komen halen.
 Meer ruimte voor het (gedwongen) inzetten van snelle, lichte hulp in een gezin. Dit houdt
onder andere in het ombuigen van bestaande structuren van organisatie (van
onderzoek/beoordeling/verwijzing en vaak dure specialistische) hulp naar flexibel en snel
inzetten van lichte hulp in een gezin.

c.

Het naar voren brengen van de jeugdzorg en neutraliseren van de huidige knip met de
jeugdzorg.

Profiel.
De lokale aanpakken hebben de volgende gemeenschappelijke kenmerken:








Voorop staat de couleur locale. Primair is de afstemming van het CJG op de plaatselijke
behoefte en situatie. De herkenbaarheid van het CJG als concept staat en wordt niet geacht in
het geding te zijn bij lokale invulling.
Het CJG richt zich op alle kinderen en hun ouders en is reeds in het prenataal stadium (-9
maanden) betrokken bij de ontwikkeling van het kind.
Jeugd en ouders zijn leidend in de aanpak van het CJG en worden direct betrokken bij de
vormgeving.
Het CJG richt zich tevens op ondersteuning van professionals. Investeren in mensen die
werken met jeugd en ouders wordt als essentieel gezien in het realiseren van de bovenstaande
ambities.
Het CJG is verankerd in de vindplaatsen en decentraal georganiseerd. De regio kiest voor een
profiel dat dichtbij de kinderen/ouders/gezinnen staat, in de wijk is gesitueerd, laagdrempelig
qua inloop is en waarin zo weinig mogelijk (liefst helemaal niet) wordt doorverwezen. De
brede school, het consultatiebureau en wijkgerichte eenheden vormen belangrijke pijlers. Het
CJG als centrale functie is het sluitstuk van de decentrale infrastructuur en een coördinatiepunt
dat verbindt en versterkt.
Het CJG is niet of niet persé een fysiek punt. Primair is het creëren van toegang, niet het
gebouw.
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De vorm en aanpak van hulp en zorg is afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsstadium
van een kind.

Door portefeuillehouders Jeugd voorgestelde punten voor samenwerking.
1.
Behoeftemeting bij jeugd en ouders ten behoeve van de vormgeving van het CJG.
2.
Eenduidig vaststellen van de gemeentelijke regietaak rond CJG en vormgeving daarvan.
3.
Gemeenschappelijke opzet van een communicatietraject naar de burger over CJG
4.
Gemeenschappelijke opzet van de participatie van jeugd en ouders in de vormgeving van
het CJG c.q. regionaal onderzoek.
5.
Maken van gezamenlijke afspraken naar regionale partijen
6.
Gezamenlijke inspanning en overleg om Jeugdzorg naar voren te brengen
7.
Uitwisseling rond de effectieve aanpak van bemoeizorg
8.
Afstemmen van de ontwikkelingen rond CJG op de vindplaats Voortgezet Onderwijs.
Hierbij gaat het om het bereik van 12+ jeugd en hun ouders in gemeenten waar jeugd elders
voortgezet onderwijs volgen
9.
Inzet van de functie van gezinscoach bij multi-problem-gezinnen. .
Het samenwerkingsproces vindt plaats onder de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid van het
portefeuillehoudersoverleg Jeugd. De provincie wordt direct betrokken bij de uitwerking van de
agenda. De resultaten van de werkbijeenkomst worden uitgewerkt tot een gedegen projectplan,
inclusief bemensing, betrokkenheid van steunfuncties en provincie en inzet van middelen. Dit
projectplan wordt in juni 2008 ter besluitvorming voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg.
Dit concept passen wij aan zodra er meer duidelijkheid is.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Oirschot
Voorwaarden.
Om de naam CJG te mogen gebruiken moeten instellingen en functies worden gebundeld. Het gaat
dan concreet om:
1. Zuidzorg (consultatiebureau 0-4 jarigenzorg) en GGD (4 – 19 jarigen zorg);
2. de 5 Jeugdzorg/WMO functies voor jeugd (zie prestatieveld 2);
3. Schakel met Bureau Jeugdzorg;
4. Schakel naar de Zorg- en Adviesteams (zie prestatieveld 2).
Gemeente als regisseur
De ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin is een proces dat de gemeente aanstuurt, zij
heeft de regie en de coördinerende rol over deze operatie. De gemeente regisseert de keten, stelt de
kaders en legt afspraken vast. Tijdens het proces wordt de gemeente in de positie gebracht
daadwerkelijk de regie te voeren. Dit komt tot uitdrukking door beslispunten aan de
portefeuillehouders Jeugd van het SRE voor te leggen. Alle processtappen worden ambtelijk
voorbereid.
Een belangrijke opdracht van de gemeente is ervoor te zorgen dat schotten tussen de betrokken
instellingen verdwijnen. Dit is nodig om tot ketensamenwerking te komen en de deuren onderling
open te houden.
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Koppeling CJG aan Lokaal Loket.
Wij zijn van mening dat koppeling aan het Lokaal Loket voor deze gemeente een logische stap is,
maar dan niet meer als een belangrijk centraal punt in de gemeente. Zeker ook omdat in SCC De
Enck vrijwel alle professionele instellingen voor informatie en hulp gehuisvest zijn en veel
inwoners in De Enck komen.
In het Centrum voor Jeugd en Gezin vinden wij het belangrijk dat de privacy van mensen
gewaarborgd kan worden. Bij de herinrichting van het Lokaal Loket besteden we daar zeker
aandacht aan.
Het is ook belangrijk dat het CJG niet het stempel “zorgloket” krijgt. Het moet een voorziening
worden met een eigen gezicht, met een “jeugdige uitstraling”.
We willen zoveel mogelijk de openingstijden van het Lokaal Loket/CJG afstemmen op de
behoeften van ouders en jongeren. Een avondopenstelling zoals in het gemeentehuis willen we
daarbij zeker betrekken.
Behoeften van ouders en kinderen centraal
De behoeften van ouders en jongeren staan centraal. Als bij de gefaseerde voorbereiding van het
CJG blijkt dat ouders en jongeren behoefte hebben aan bijvoorbeeld informatiepunten binnen de
scholen, proberen we die te realiseren in overleg met de scholen.
Het CJG moet een goede wegwijs- en adviserende functie krijgen. Een luisterend oor en dezelfde
gezichten aan het centraal loket spelen daarbij een belangrijke rol.
Het CJG willen we laagdrempelig maken door een optimale bereikbaarheid. We doelen dan op een
fysieke bereikbaarheid, een digitale en een goede telefonische bereikbaarheid. Het laatste onder één
centraal nummer voor het Lokaal Loket en het CJG dat tevens gezien kan worden als een soort van
“kindertelefoon voor ouders”.
De Ketenpartners
Binnen het traject ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin wordt samengewerkt met diverse
instellingen. De kernpartners Thuiszorg, GGD, Maatschappelijk Werk, MEE en Bureau Jeugdzorg
betrekken we actief bij het proces, maar ook het onderwijsveld en het jongerenopbouwwerk. Met
de ketenpartners worden concrete afspraken gemaakt. Daarnaast willen we een open communicatie
met en betrokkenheid van andere organisaties zoals: Novadic-Kentron, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, verenigingen, leerplichtambtenaar. Ook zij kunnen namelijk een belangrijke
bijdrage leveren aan een goede invulling van het CJG.
Het aanbod binnen het CJG moet afgestemd zijn op de doelgroep. We willen dus voorkomen dat
door een massaal aanbod van hulpverlening, informatie, voorlichting e.d. het overzicht voor
klanten verdwijnt. De ketenpartners moeten een heldere, inhoudelijke, beschrijving geven van het
beschikbare aanbod en dat in bijvoorbeeld een sociale kaart neerleggen.
Gebruikers
Het slagen van het Centrum voor Jeugd en Gezin is mede afhankelijk van het creëren van een
optimale aansluiting bij jeugdigen, ouders en derden. Bij de ontwikkeling van een CJG kan dan ook
niet voorbij gegaan worden aan vragen en behoeften van deze toekomstige gebruikers. Zij leveren
de bouwstenen voor de wijze waarop een CJG het best naar buiten kan treden, hoe en waar het CJG
informatie en advies het best kan overbrengen, de aard van de producten etc. Daarnaast bieden zij
in een later stadium belangrijke beleidsinformatie over de werking van het CJG. Binnen het traject
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ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin betrekken we de gebruikers (ouders en kinderen)
bijvoorbeeld via panels of meedenkavonden.
Vertrekpunt: bestaande ketenstructuur
Bij de ontwikkeling van het CJG is de bestaande structuur nadrukkelijk uitgangspunt. Daarnaast is
het belangrijk te inventariseren welke activiteiten op aanpalende terreinen zijn ingezet of
ontwikkeld gaan worden (b.v. brede school).
Communicatie.
Het ligt voor de hand dat we het gehele traject om tot het CJG te komen kortsluiten met de
inwoners en de betrokken verenigingen en instellingen. Daarin past te zijner tijd een introductie
van het CJG en een goede koppeling naar de gemeenschap via internet. Als het CJG er is maken we
ook gebruik van digitale middelen om inwoners te informeren.
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De rol van een Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen we als volgt visualiseren.
Bieden
toegang en
toeleiden
hulpaanbod

Aanbieden
licht pedagogische hulp

Coördinatie zorg in
het gezin op lokaal
niveau

Signaleren
problemen
jeugdigen/
opvoeders

Informatie en
advies
1
Kind

Nieuwe uitdaging

Leefomgeving

CJG
Gemeente als
regisseur

2
3
4
Beweging

Voeding

Financiële
armslag

1e schil: Kind
2e schil: Opvoeders (het gezin)
3e schil: Maatschappelijke omgeving
4e schil: Professionele instellingen
Uit bovenstaande tekening wordt het volgende duidelijk. Het kind staat centraal: iedere jeugdige in
de gemeente Oirschot moet voldoende mogelijkheid hebben om zich te kunnen ontwikkelen en
ontplooien. Vanuit verschillende milieus wordt het kind mogelijkheden en beperkingen geboden
om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien. De verschillende schillen in het diagram geven deze
milieus weer. Het gaat in de eerste plaats om de opvoeders (het gezin) (eerste schil). Daarnaast
speelt ook de maatschappelijke omgeving een rol (tweede schil). Tot de maatschappelijke
omgeving wordt gerekend alle organisaties, instellingen en personen buiten het gezin met wie het
kind in aanraking komt in de vrije tijd of op school (zonder dat sprake hoeft te zijn van een
probleemsituatie): verenigingen, school, buurt, vrienden en familie, ontmoetingscentra voor
jongeren, etc.). In de buitenste schil zijn er de professionele instellingen die zich richten op het
bieden van (extra) zorg of ondersteuning. Vaak krijgt een opvoeder of een kind pas met deze schil
te maken als het niet goed gaat met het kind (bij een directe hulpvraag). Voorbeelden van
instellingen in deze schil zijn het (school)maatschappelijk werk, jeugdzorg, de GGD, etc. Er zijn

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

69

overigens ook veel organisaties die zowel gerekend kunnen worden tot de schil van de
maatschappelijke omgeving als tot de schil van de professionele instellingen, zoals het
jeugdopbouwwerk.
De behoefte van het kind is weergegeven in de onderste helft van het diagram. Het gaat om de
behoefte aan nieuwe uitdagingen, beweging, voeding, financiële middelen en een goede
leefomgeving. In de bovenste kant van het diagram wordt weergegeven op welke wijze de partijen
in de drie schillen (het gezin, maatschappelijke omgeving en professionele instellingen) aan deze
behoefte proberen te voldoen (support).
Acties (in de periode 2009 t/m 2012)
Doelgroep Omschrijving
2009
0-23 jaar
+ ouders

Opstellen plan
van aanpak

x

Uitvoering plan
van aanpak en
effectuering CJG

x
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2010

x

2011

x

2012

x

Financiën
(regulier/
nieuw)
t.l.v.
rijkssubsidie
oplopend
van
€38.045,voor 2008
naar
€ 114.135,voor 2011.
(n)

Partners
Bureau
Jeugdzorg,
ZuidZorg,
Maatschappelijk
Werk, GGD,
MEE,
verenigingen,
ouders,
jongeren,
gemeente.
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VI. D.
Prestatieveld 4. Ondersteunen van mantelzorgers en stimuleren
vrijwilligerswerk.
Definitie (uit beleidsplan Wmo).
MANTELZORG is langdurende zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt
geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar
overstijgt. De VRIJWILLIGE INZET van burgers, zowel informeel en ongeorganiseerd (kleinschalig
burgerinitiatief) als in georganiseerd verband (vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld sport),
vormt een onmisbaar deel van de ‘de zorgzame samenleving’.

Gemeentelijke uitgangspunt.
Uitgangspunt van de gemeente is dat jeugdigen actief meedoen in de samenleving. Om deze reden
worden binnen dit prestatieveld activiteiten omschreven die tot doel hebben jeugdigen (tot 23 jaar)
die mantelzorg verlenen, te ondersteunen. Daarnaast wil de gemeente met de beschreven
activiteiten in dit prestatieveld het vrijwilligerswerk onder jeugdigen stimuleren.
Doel
Vrijwilligerswerk onder jeugdigen stimuleren en jeugdigen met mantelzorgtaken zoveel mogelijk
ondersteunen.

Concrete actiepunten van de gemeente op basis van dit uitgangspunt.
In de gemeente Oirschot hebben we nu al activiteiten die passen in deze functie.
We noemen:
- Steunpunt Vrijwilligers
Sinds 17 januari 2006 hebben we in de gemeente een Steunpunt Vrijwilligers in SCC De Enck.
Het doel is: het bieden van een centraal punt in de vorm van een Steunpunt Vrijwilligerswerk waar
iedereen terecht kan voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. Ook jeugdigen kunnen er
terecht als zij vrijwilligerswerk willen doen. De gemeente voegt daar geen andere voorziening aan
toe.
- Subsidiëring kadervorming verenigingen.
De gemeente stimuleert in het bestaande subsidiebeleid de verenigingen door subsidie beschikbaar
te stellen tot maximaal 90 % van de kosten van kadervorming.
In het nieuwe subsidiebeleid willen we ook aandacht blijven houden voor de stimulering van het
vrijwilligerswerk binnen de eigen gelederen van de verenigingen (zie ook onder prestatieveld 1,
onder ad. 6).
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Nieuwe acties
Vaststellen vraag en aanbod vrijwilligerswerk bij de jeugd. Op dit moment is het percentage
vrijwilligers onder jeugdigen in de gemeente Oirschot niet bekend. Ook is niet bekend in hoeverre
er vraag is naar vrijwilligerswerk onder jeugdigen. De gemeente Oirschot wil in samenwerking met
het Steunpunt Vrijwilligers vraag en aanbod van/bij deze doelgroep in kaart brengen. Hierdoor kan
het Steunpunt Vrijwilligers haar acties beter afstemmen op de vraag vanuit de doelgroep.
Tegenover vrijwilligerswerk mag naar onze mening een kleine beloning staan naast het bij vele
verenigingen georganiseerd jaarlijks uitstapje. Verenigingen moeten dat zelf doen. De gemeente is
daarbii geen partij..
Maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk. De rijksoverheid heeft begin 2008 besloten
maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs verplicht te stellen met
ingang van het schooljaar 2011/2012. De grondslag voor dat besluit is artikel 17 van de Wet
voortgezet onderwijs. Vanaf genoemd schooljaar geldt dat leerlingen zonder een goed afgeronde
stage van 72 uur geen diploma kunnen krijgen. In de Kadernota Jeugd van deze gemeente is
opgenomen dat deze gemeente streeft naar verplichte maatschappelijke stages. In april 2008 is
overleg gestart met de vo-scholen in Best en Oirschot, de Steunpunten Vrijwillligerswerk Best en
Oirschot en de gemeenten. De Steunpunten hebben van de gemeenten het verzoek gekregen in
overleg met de scholen dat plan op te stellen (begin juli 2008 in concept gereed). De rijksoverheid
heeft met ingang van 2008 de gemeenten en de scholen middelen toegekend om de infrastructuur
en de bemiddelingsfunctie (de zgn. makelaarsfunctie) voor de maatschappelijke stages goed te
organiseren. De maatschappelijke stages zijn voor de leerlingen op het Heerbeeck College in 2005
gestart. Hiervan hebben zestig leerlingen een stageplaats in Oirschot e.o.
- Ondersteuning jonge mantelzorgers. Uit cijfers blijkt dat één op de tien jeugdigen tot twintig jaar
mantelzorg verleent. Deze kinderen of jongeren groeien op met een ouder met een psychisch
probleem of met een gezinslid met een chronische ziekte. Deze jonge mantelzorgers hebben vaak
grote verantwoordelijkheden thuis en minder tijd voor zichzelf bijvoorbeeld voor sporten,
contacten met vrienden, een bijbaantje en school. Een verstoorde balans tussen zorgtaken en vrije
tijd kan leiden tot een hoger schoolverzuim. Bovendien levert het deze jongeren vaak veel
kopzorgen op en worden zij daardoor geremd in hun ontwikkeling.
Binnen de gemeente Oirschot is in SCC De Enck een Steunpunt Mantelzorg ingericht waar een
mantelzorgconsulent voor acht uur per week werkzaam is. Het Steunpunt Mantelzorg wil dat er
binnen het nieuwe jeugdbeleid van de gemeente nadrukkelijk aandacht is voor de ondersteuning
van jonge mantelzorgers. Het Steunpunt Mantelzorg is operationeel en ook jeugdigen kunnen bij
het steunpunt terecht voor extra ondersteuning. Gezien de vaak specifieke problemen waar
mantelzorgers uit deze leeftijdsgroep tegenaan lopen, is het belangrijk om hier binnen het
jeugdbeleid aandacht voor te hebben en extra financiële middelen vrij te maken.
De gemeente richt zich dan op de categorie: 12-23 jarigen.
Er zijn geen cijfers bekend over het aantal jonge mantelzorgers binnen de gemeente Oirschot.
In opdracht van de gemeente Oirschot voert Stichting “Zet” hier een inventarisatie naar uit
(actiepunt vanuit het WMO beleidsplan). Hierbij is ook aandacht voor het aantal mantelzorgers
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onder jeugdigen. De precieze cijfers uit deze inventarisatie komen medio 2008 beschikbaar. Wij
betrekken die cijfers uiteraard in een bijgestelde concept nota Jeugdbeleid.
Verwacht mag worden dat het percentage jeugdigen dat mantelzorg verleent, zich bevindt rond het
landelijke gemiddelde. De gemeente wil met een nieuw op te starten project het aantal jonge
mantelzorgers binnen de gemeente Oirschot in beeld krijgen.
Met het nieuw op te starten project wil de gemeente:
- De problemen en knelpunten waar jonge mantelzorgers tegenaan lopen bij jeugdigen
bespreekbaar maken
- De specifieke problemen en knelpunten bij jonge mantelzorgers in kaart brengen
- Jonge mantelzorgers verder helpen door het doorverwijzen van jongeren (bijvoorbeeld naar
gespreksgroepen speciaal voor jongeren) en een goed aanbod van voorlichtingsmateriaal
(website, posters, foldermateriaal)
Voor slagen van dit project zullen verschillende partijen moeten samenwerken. Jongeren kunnen
wellicht het beste worden bereikt via de scholen. Het schoolmaatschappelijk werk is dan een
belangrijke partij. Voorlichtingsactiviteiten vanuit het Steunpunt Mantelzorg kunnen ook deel
uitmaken van het project: aansluiting zoeken op landelijke websites, folders en informatie onder de
aandacht brengen bij jeugdigen via Kempenhorst College, de verenigingen en het
jeugdopbouwwerk. Om het project uit te voeren zal door de partners gezamenlijk een plan van
aanpak moeten worden opgesteld.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012)
Doelgroep Omschrijving
2009
12-23

12-18 jaar

12-23 jaar

In kaart brengen
vraag- aanbod
vrijwilligerswerk
jeugdigen
Inbedding van
maatschappelijke
stages in het
Kempenhorst
College
Ondersteuning
jonge
mantelzorgers;
plan van aanpak
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2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
x
€ 2.500,-- (n)
t.l.v. WMO
x

x

x

Rijksgelden
Oplopend van
€2.565,- in
2008 naar
€16.315,- in
2011)
(n )
€ 5.000,- (n)
t.l.v. WMO

Partners
Gemeente, Steunpunt
Vrijwilligers
Kempenhorst College,
Steunpunt
Vrijwilligerssteunpunt
Best en Oirschot,
gemeenten Best en
Oirschot
Steunpunt Mantelzorg
gemeente,
Kempenhorst College,
schoolmaatschappelijk
werk,
jongerenopbouwwerk
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VI. E.

Prestatieveld 5. Bevorderen van participatie en zelfstandigheid.

Definitie (uit Wmo-beleidsplan).
In dit prestatieveld wordt gedoeld op algemene maatregelen die, zonder dat de inwoner zich tot de
gemeente behoeft te wenden, ten goede kunnen komen aan een ieder die daaraan behoefte heeft. In
die zin hoeft de maatregel dus niet bij uitsluiting gericht te zijn op mensen met een beperking of
een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
Voor dit prestatieveld verwijzen we naar het gestelde in de Beleidsnota WMO 2008-2011 van de
gemeente Oirschot. Een specifiek beleid voor jeugdigen is voor dit prestatieveld niet nodig.

VI. F.
Prestatieveld 6. Het bieden van voorzieningen aan inwoners met een
beperking of met een chronisch psychosociaal probleem en aan mensen met een
psychosociaal probleem.
Definitie (uit WMO-beleidsplan)
Het zesde prestatieveld gaat over de verstrekking van specifieke, op de persoon toegesneden
voorzieningen. Voor de hand liggende vormen zijn woonvoorzieningen, sportrolstoelen,
begeleiding bij zelfstandig wonen, dagbesteding voor ouderen, maaltijdvoorziening, sociale
alarmering, vervoersvoorzieningen, klussendiensten, algemeen maatschappelijk werk of vormen
van psychosociale hulpverlening.
Gemeentelijke uitgangspunten
1. De gemeente wil voor jeugdigen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
voldoende mogelijkheden bieden om binnen de eigen gemeente te kunnen sporten of aan
andere activiteiten te kunnen deelnemen.
2. De gemeente creëert speciale woonvormen voor jongeren met een verstandelijke beperking
die zorg nodig hebben.

Concrete actiepunten van de gemeente op basis van deze uitgangspunten.
Ad 1. Bieden van sportmogelijkheden of andere activiteiten aan jeugdigen met
een beperking.
Doel
Jeugdigen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking de mogelijkheid geven om binnen
de gemeente te kunnen sporten of aan andere activiteiten te kunnen deelnemen.
Omschrijving
Jeugdigen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen bij sommige verenigingen al
terecht om te sporten o.a. bij VV Beerse Boys en VV Spoordonkse Boys (hebben een
Gehandicapten (G) –elftal). De gemeente Oirschot wil dat ook voor deze doelgroep voldoende
mogelijkheden worden geboden om te kunnen sporten. We denken daarbij ook aan jeugdigen met
een psychosociaal probleem.
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De Stichting Scouting Oirschot een speciale speltak heeft voor kinderen met een verstandelijke
beperking (‘de Blauwe Vogel’) en dat via de Stichting MEE diverse activiteiten worden begeleid
en georganiseerd voor verstandelijk gehandicapten. De gemeente Oirschot subsidieert in de kosten
van die activiteiten.
Nieuwe actie
Op dit moment is er weinig zicht op de precieze behoefte op dit vlak; gegevens ontbreken. De
gemeente Oirschot gaat hier nader onderzoek naar doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden
besproken met de sportverenigingen, scouting en Stichting MEE zodat het activiteitenaanbod hier
op kan worden afgestemd.
Ad 2. Creëren van bijzondere woonvormen voor jongeren met een verstandelijke of
lichamelijke beperking.
De precieze behoefte aan bijzondere woonvormen voor jongeren met een verstandelijke of
lichamelijke beperking is op dit moment niet duidelijk. In het kader van de uitvoering van het
nieuwe WMO beleidsplan (2008 tot en met 2011) wordt op korte termijn op dit vlak een nadere
inventarisatie gedaan naar vraag en aanbod.
Doelgroep Omschrijving
4-18 jaar

2009

Onderzoek naar
behoefte aan
sportmogelijkheden
en andere
activiteiten bij
jeugd met
verstandelijke en/
of lichamelijke
beperking
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2010
x

2011

2012

Financiën Partners
(regulier/
nieuw)
€ 2.500,-- Sportverenigingen,
(n)
Scouting, MEE,
gemeente
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VI. G.
Prestatievelden 7, 8 en 9: Bieden van maatschappelijke opvang,
bevorderen van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en bevorderen
verslavingsbeleid.
De prestatievelden 7, 8 en 9 zijn om praktische redenen samengepakt. Dit heeft met name te maken
met het feit dat invulling van deze prestatievelden niet mogelijk is zonder afspraken en beleid te
maken op regionaal niveau. We komen hier verder op terug.
Ook verwijzen we op enkele onderdelen naar het vastgestelde Beleidsplan WMO gemeente
Oirschot 2008-2011.
Definities (uit WMO-beleidsplan)
Definitie maatschappelijke opvang
Maatschappelijke opvang omvat activiteiten bestaande uit het tijdelijk bieden van onderdak,
begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of meerdere problemen, al dan niet
gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven
in de samenleving.
Definitie OGGZ
Onder het bieden van openbare geestelijke gezondheidszorg wordt nagenoeg hetzelfde verstaan als
hetgeen in de Wet collectieve preventie volksgezondheid nu hieronder wordt verstaan: het
signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke
gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het
functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en
risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de
uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.
Definitie verslavingszorg
Ambulante verslavingszorg doelt op activiteiten bestaande uit ambulante hulpverlening, gericht op
verslavingsproblemen, en preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten in het kader
van overlastbestrijding van overlast door verslaving.
Ambulante verslavingszorg doelt op activiteiten bestaande uit:

ambulante hulpverlening, gericht op verslavingsproblemen,

preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten in het kader van overlastbestrijding
van overlast door verslaving.

Gemeentelijke uitgangspunten.
1. Omdat de uitvoering van de prestatievelden 7, 8 en 9 in handen ligt van regionale
organisaties is in SRE-verband door de portfefeuillehouders gezondheidszorg besloten op
die gebieden uniform beleid te ontwikkelen (overigens niet alleen voor jeugdigen) en
maatwerk te leveren voor mensen die hulp nodig hebben.
2. Lokaal signaleren van problemen en snelle/tijdige doorverwijzing naar professionele hulp is
van belang om erger te voorkomen.
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3. Voor inwoners die buiten de gemeente behandeld zijn en die terug komen, moet een eerste
ondersteuning (vangnet) geregeld en aangeboden worden.
4. De gemeente wil goed zicht hebben op de oorzaken van verslaving.
5. De gemeente besteedt actief aandacht aan “preventie gebruik genotmiddelen”.

Concrete actiepunten van de gemeente op basis van de uitgangspunten.
Ad. 1 Ontwikkeling regionaal uniform beleid.
Doel
Door middel van een regionale aanpak te komen tot een effectief regionaal en plaatselijk beleid.
Omschrijving
Bij het schrijven van deze nota was nog niet meer dan een eerste stap gemaakt binnen de regio om
te komen tot een gezamenlijke aanpak. Wij zorgen voor actieve participatie vanuit de gemeente in
het regionaal overleg.
Er zijn op enkele onderdelen al (sub)regionaal afspraken gemaakt.
Het gaat dan om:
- Het Regionaal Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven e.o.
Dit is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan hulp, informatie of advies over huiselijk
geweld. Het steunpunt richt zich op slachtoffers, plegers, omstanders, familie, buren,
professionals en verwijzers en is 24 uur per dag bereikbaar.
Als hulp nodig is worden zo snel mogelijk maatschappelijk werkers van de Stichting
Maatschappelijk Werk Dommelregio ingezet in deze gemeente. Dommelregio heeft ook een 24uurs bereikbaarheidsdienst.
Deze gemeente draagt bij in de kosten van het steunpunt en het ontwikkelen, maken en
verspreiden van voorlichtingsmateriaal e.d. en zorgt in het kader van verbetering van de
informatievoorziening voor de inwoners voor het opnemen van het telefoonnummer van het
steunpunt op de gemeentelijke internetsite en de wekelijkse bladen. We willen dit met name ook
koppelen aan prestatieveld 2 onder Ad. a. onderdeel ondersteuningsaanbod opvoeden en
opgroeien.
- Kortdurende of tijdelijke dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen en crisissituaties.
De gemeente Eindhoven heeft als zogenaamde centrumgemeente in de stad verschillende locaties
waar dak- en thuislozen, ook uit de regio, opgevangen worden. De gemeente Eindhoven ontvangt
daar van de rijksoverheid financiële middelen voor.
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Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009
Alle
leeftijden

Regionale
samenwerking om
te komen tot
regionaal en
plaatselijk beleid
op het terrein van
de prestatievelden
7,8 en 9.

x

2010

2011

2012

x

x

x

Financiën Partners
(regulier/
nieuw)
nvt
Gemeenten
van SRE,
Maatsch.Werk
Dommelregio,
GGD,
NovadicKentron,
GGZ,
gemeente

Ad. 2, 3 en 4
Voor deze onderdelen verwijzen wij naar het gestelde in de Beleidsnota WMO 2008-2011 van de
gemeente Oirschot. Een specifiek beleid voor jeugdigen is voor deze onderdelen niet nodig.

Ad. 5

Preventief gebruik genotmiddelen.

Doel
Door preventieve activiteiten het gebruik van genotmiddelen te voorkomen of uit te stellen.
Het gaat dan om de genotmiddelen: tabak, alcohol, drugs (soft en hard-drugs).
Omschrijving
Het gaat hier om activiteiten binnen scholen, sport- en jeugd- jongerenverenigingen voor kinderen
(vanaf groep 7 primair onderwijs) en hun ouders.
In de gemeente Oirschot hebben we nu al een aantal activiteiten die passen in deze functie.
We noemen:
- Preventieactiviteiten uitgevoerd door de GGD Brabant Zuidoost, Novadic-Kentron en het
jongeren(opbouw)werk.
Het gaat dan om:
• het programma Gezonde School en Genotmiddelen (voor de groepen 7 en 8) en
de klassen 1 t/m 3 van het Kempenhorst College. Het gaat hier om een 4 jarig project (2006
t/m 2009) met het doel het gebruik van genotmiddelen te voorkomen of uit te stellen. Het
gaat om lespakketten (uit te voeren door de leerkrachten met ondersteuning van de GGD of
Novadic-Kentron), gastlessen (o.a. door de jongerenopbouwwerker) en ouderavonden
• Voorlichtings- en themabijeenkomsten voor verenigingen over alcohol en drugsgebruik.
• Geven van instructies over Verantwoord Alcohol (IVA) gebruik bij sportverenigingen met
kantines.
Eind 2008 willen we met de instellingen, de scholen en de verenigingen de uitgevoerde
activiteiten evalueren. Op basis daarvan besluiten we of continuering zinvol is. We willen
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hoe dan ook komen tot afspraken met scholen en verenigingen over langdurige inzet van
preventieactiviteiten genotmiddelen.
- Regionaal alcoholproject jongeren 16 min (“Laat je niet Flessen”).
Het gaat hier om een vierjarig project (2006 t/m 2009) gericht op de omgeving van jongeren
waaraan alle gemeenten in Zuidoost-Brabant deelnemen met een breed scala aan activiteiten.
Doel is het terugdringen van het gebruik van alcohol bij jongeren onder de 16 jaar.
Dit gebeurt o.a. door handhavingsacties binnen de Horeca, brieven aan de Horeca, supermarkten
en slijterijen, informatie aan ouders in samenwerking met de politie.
Als het project in 2009 door de gemeenten is afgerond, is de verwachting dat dan regionaal en
lokaal een aantal maatregelen getroffen zijn en dat het alcoholgebruik onder jongeren is
teruggedrongen. De plaatselijke acties stoppen uiteraard niet na 2009. Op welke manier het
project een vervolg krijgt is nu nog niet te zeggen. We anticiperen er wel op door er gelden voor
te ramen in de jaren 2010 t/m 2012.
- Periodiek overleg tussen politie, jongeren(opbouw)werk en gemeente (Vierhoeksoverleg).
In 2005 is een periodiek overleg (1 keer in de 6 weken) ingesteld met de politie,
Jongerenopbouwwerker, jongerenwerker en de gemeente (ambtenaar Jeugdzaken). Tijdens dat
overleg passeren actuele zaken de revue en uiteraard de hangplekken of mogelijk startende
groepen jongeren op hangplekken of elders. Dit overleg signaleert en probeert problemen met of
door jongeren in de kiem te smoren. In feite mag gesteld worden dat het vierhoeksoverleg “op de
jeugd/jongeren” zit. Continuering van het overleg vinden wij zeer waardevol.

Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
0-23 jaar
Continuering
x
x
x
x
€18.000,preventieactiviteiten
per jaar
binnen scholen en
(r)
verenigingen
0-17 jaar
Laat je niet flessen
x
x
x
x
€ 5.000,per jaar
(r)
0-23 jaar
Continueren
x
x
x
x
€ 0,0
Vierhoeksoverleg
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Partners
GGD, NovadicKentron,
jongeren(opbouw)werk,
gemeente
SRE, regiogemeenten,
politie.
Politie,
jongeren(opbouw)werk,
gemeente
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VII.

Communicatie, uitvoering, evaluatie, structuur voor actieve
participatie, verantwoording.

VII a.

Communicatie

De gemeente Oirschot wil de volgende acties op dit punt ondernemen:
1. Zorgen voor actuele algemene en specifieke informatie op de website van
de gemeente en het Jongerenpanel, met goede verwijzingen naar andere belangrijke
informatiesites, en in de media (lokale bladen en Lokale Omroep).
Het gaat dan om informatie die bedoeld is voor ouders, kinderen en jongeren (tot 23
jaar), verenigingen, instellingen, scholen over uitgevoerd jeugdbeleid en actuele
onderwerpen op het terrein van jeugdzaken.
2.

VII b.

Zorgen voor gebruiks- en leesvriendelijk informatiemateriaal in het kader van de
ondersteuning bij opvoeden en opgroeien en andere onderdelen van jeugdbeleid.
In Hoofdstuk VI, prestatieveld 2 onder ad a. (Informatie en Advies) hebben we daar ook al
aandacht aan besteed..

Uitvoering

Deze nota bestrijkt een periode van 4 jaren (2009 t/m 2012). Eind 2011 starten we met de
voorbereidingen van een bijgestelde nota voor de periode 2013 t/m 2016.

VII. c.

Monitoring

Monitoring is een instrument om te kunnen bepalen of het gevoerde beleid effect heeft.
Het is voor de gemeente van belang te weten of met name ouders en kinderen/jongeren (tot 23 jaar)
geholpen zijn met het gevoerde beleid en de acties die zijn uitgevoerd. Dit is van belang om tijdig
te kunnen bijsturen of andere acties te ondernemen.
Daarom willen we medio 2010 en medio 2012 een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.

VII. d

Evaluatie

In de periode van november 2010 tot maart 2011 (halverwege de planperiode) evalueren we de
nota en de uitvoering ervan.
Bij de evaluatie kijken we of de in het actieplan opgenomen onderdelen werkelijk uitgevoerd zijn
of worden, welke effecten de acties hebben, of de financiële middelen toereikend zijn of dat er
misschien meer middelen nodig zijn enz. Op basis van de evaluatie stellen we daar waar nodig het
beleid bij.
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VII. e

Structuur voor actieve participatie door jeugdigen en anderen bij
uitvoering en evaluatie van het Jeugdbeleid.

De betrokkenheid van instellingen, verenigingen, ouders, kinderen en jongeren in de aanloop en
ontwikkeling van het nieuwe jeugdbeleid heeft vorm gekregen. Ook bij de uitvoering van het
beleid, het organiseren van klanttevredenheidsonderzoeken en de evaluatie willen wij een structuur
voor actieve participatie door jeugdigen en anderen.
Wij willen daar vorm aan geven door een Volggroep samen te stellen van 15 personen (inclusief
een voorzitter (de wethouder voor Jeugdzaken) en een ambtelijk secretaris).
Direct na vaststelling van het Jeugdbeleid door de gemeenteraad benaderen we gericht het
Jongerenpanel, de WMO Adviesraad, een schoolbestuur, enkele ouderraden, enkele verenigingen
en enkele professionele instellingen met de vraag 2 personen per organisatie af te vaardigen om
deel te nemen in de Volggroep. De jongerenopbouwwerker vragen we ook om deel te nemen.
Die volggroep krijgt als voornaamste taken:
- uitvoering van het beleid kritisch te volgen en, daar waar aan de orde, snel signalen aan
ons af te geven als directe aanpassing of bijstelling van het beleid nodig is.
- suggesties van de gemeente betreffende communicatie en het ontwikkelen van
informatiemateriaal
- een actieve bijdrage te verlenen bij de te houden klanttevredenheidsonderzoeken.
- een actieve bijdrage te verlenen bij de te houden evaluatie.
- een actieve bijdrage te verlenen bij het te vormen beleid voor de periode 2013 tot en
met 2016.
- gesprekken te initiëren en te onderhouden met de direct betrokken verenigingen en
professionele instellingen.

VII. f.

Verantwoording

Jaarlijks vóór 1 juli moet de gemeente verantwoording afleggen over de resultaten van het
gevoerde WMO beleid. De onderdelen uit het jeugdbeleid waarover naar de rijksoverheid
verantwoording afgelegd moet worden in het kader van de WMO nemen we daarin op.
Acties (in de periode 2009 t/m 2012).
Doelgroep Omschrijving
0-23 jaar
+ ouders
0-23 jaar

2009 2010 2011 2012 Financiën Partners
(regulier/
nieuw)
Klanttevredenheidsonderzoeken
x
x
€ 6.000,-- Gemeente,
(n)
Volggroep
Jeugdbeleid
Instelling Volggroep
x
x
x
x
€ 2.000,-- Ouders,
Jeugdbeleid en activiteiten van
per jaar
jeugd/jongeren,
die volggroep
(n)
verenigingen
scholen enz.
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VIII.

Financiën.

Aan de hand van de bij het groot aantal actiepunten onder de 9 prestatievelden genoemde bedragen
hebben we een totaaloverzicht gemaakt van de totaal geraamde uitgaven voor de periode 2009 t/m
2011.
Daarbij maken we een onderscheid tussen:
1. Reguliere uitgaven (het betreft de uitgaven die nu al zijn opgenomen in de gemeentebegroting).
(exclusief jaarlijkse bijstellingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen).
2. Jaarlijks terugkerende nieuwe uitgaven.
3. Eenmalige nieuwe uitgaven.
4. Uitgaven afgedekt met rijkssubsidie (Centrum voor Jeugd en Gezin en Maatschappelijke stages)
Soort uitgave
1. Regulier

2009
€ 330.234,--

2010
€ 300.234,--

2011
€ 300.234,--

2012
€ 300.234,--

2. Jaarlijks nieuw

€ 26.000,--

€ 60.000,--

€ 62.500,--

€ 62.500,--

3. Eenmalig
nieuw

€ 9.500,--

€ 3.000,--

€ 3.000,--

4. Rijksbijdragen

€ 69.111,-(CJG)

€ 38.000,-(waarvan €
25.000,- t.l.v.
algemene reserve
en € 7.500,-- t.l.v.
Uitgaven WMO)
€ 90.150,-(CJG)

€ 114.135,-(CJG)

€ 0,0

€ 8.076,-(Maatsch.
stages)

€ 10.804,-(Maatsch. stages)

€ 16.315,-(Maatsch. stages)

€ 0,0

€ 442.921,--

€ 499.188,--

€ 496.184,--

€ 365.734,--

Totaal

In de Kadernota voor 2009 en de meerjarenbegroting tot en met 2012 is in totaal voor nieuw
jeugdbeleid een bedrag per jaar opgenomen van € 35.500,-. Met dat bedrag hebben we
rekening gehouden bij het invullen van nieuw beleid (jaarlijks + incidenteel). Wij vermelden
nog wel dat in het Actieplan Jeugdbeleid een aantal p.m. posten is opgenomen.
Voor de kosten voor de extra halve formatieplek bij het jeugd(opbouw)werk a €30.000 vanaf
2010 is geen financiële dekking. Dit extra aan te vragen budget wordt meegenomen in de
begroting voor 2010 e.v.
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IX.

Actieplan 2009 - 2012

In dit actieplan zijn de acties zoals die bij de diverse onderdelen in de prestatievelden in deze nota
zijn genoemd bij elkaar gezet in één totaaloverzicht. De achter de bedragen genoemde tekens
“r”en “n” hebben als betekeneis resp. “regulier” (bestaand beleid) en “nieuw” (nieuw beleid).

Prestatieveld 1
Doelgroep

Omschrijving

2009 2010 2011 2012 Financiën r/n
Partners
(regulier/nieuw)

0-10 jaar
en 10-15
jaar
10-15 jaar

Onderhoud en
vervanging
speelterreintjes
Ontwikkelen nieuwe/
uitbreiden bestaande
speelplekken voor
doelgroep 10-15 jaar.

x

x

x

x

€ 46.500,-- per
jaar (r)

x

x

x

x

€ 8.000,-- per
jaar (n)

16 - 25
jaar

Plan om OJC Ramblaz
multifunctioneler te
maken.

x

tot 23 jaar

€ 2.500,-- (n )

Uitvoering plan +
facelift

x

Continuering
x
jongeren(opbouw)werk

x

x

x

x

x

x

Tot 23 jaar Extra formatieplaats
(0,5 fte)
jongeren(opbouw)werk
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€ 25.000,-- (n)
t.l.v. algemene
reserve
€ 115.000,-per jaar (r)

€30.000 per
jaar (n)

Buurtbeheer,
buurtvereniging
en, gemeente
Provincie, Rijk,
buurtbeheer,
buurtvereniging
en, gemeente
SOJO,
jongeren(opbou
w)-werk,
gemeente.

jongeren(opbou
w)-werk,
bestuur Stg.
Open
Jongerenwerk
Oirschot,
gemeente.
jongeren(opbou
w)-werk,
bestuur Stg.
Open
Jongerenwerk
Oirschot,
gemeente
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x

€ 5.000,-- (n )

Jongerenpanel,
jongeren(opbou
w)-werk,
verenigingen,
sponsors,
gemeente.
Scholen,
jeugdgemeenter
aad, gemeente

Extra Evenement voor
jongeren in Oirschot
centrum

x

tot 12 jaar

Verbetering
betrokkenheid scholen
en terugkoppeling
jeugdgemeenteraad
naar de scholen
Continuering
Jeugdgemeenteraad

x

x

x

x

x

€ 1.500,-- per
jaar ( r )

Scholen,
jeugdgemeenter
aad, gemeente

Continuering
Jongerenpanel en
vergroting bekendheid
2 maal per jaar
(informerend of
discussiërend) overleg
tussen gemeenteraad
en jongerenpanel
Meer aandacht en
betrokkenheid binnen
de gemeentelijke
organisatie voor het
Jongerenpanel
Bevoegdheden, taken
en doelen
Jongerenpanel
schriftelijk vastleggen
Continuering
Wegwijsdag

x

x

x

x

€ 3.000,-- per
jaar ( r )

x

x

x

x

€ 0,00

Jongeren,
jongerenpanel,
gemeente
Jongerenpanel,
gemeenteraad

x

x

x

x

x

x

Lokale Educatieve
Agenda

x

x

x

tot 12 jaar

13-23 jaar
13-23 jaar

13-23 jaar

13-23 jaar

14-18 jaar

4 tot 12
jaar.
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x

x

16 - 23
jaar

€ 0,00

€ 0,00

Jongerenpanel,
gemeentelijke
afdelingen

€0,00

Jongerenpanel,
gemeente

x

€ 3.000,-- per
jaar (r)

x

(r )

Kempenhorst
College, PJP,
verenigingen
en instellingen,
jongerenopbou
w-werk,
gemeente
Gemeente,
Schoolbesturen
en directie
primair
onderwijs

x
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12-16/17
jaar.

Lokale Educatieve
Agenda

x

0 tot 18
jaar.

Inventariseren vragen
en behoeften van
jeugdigen (tot 18 jaar)
en zo mogelijk
uitvoeren van wensen.

x

x

x

x

0 tot 18
jaar.

Maken van concrete
afspraken met de
muziekscholen en
culturele verenigingen
over werving met het
doel in 2012 het
jeugdledental te
hebben uitgebreid met
10 %.

4 tot 23
jaar en
ouder

Uitvoering Nieuw
subsidiebeleid

x

x

x

4 tot 23
jaar en
ouder

Uitvoering nieuw
accommodatiebeleid

x

x

x

4 tot 18
jaar

Vastleggen richting
verenigingen die
jeugdleden hebben dat
zij moeten beschikken
over jeugdbeleid met
daarbij de gewenste
inhoudelijke kaders.
Samen bouwen in
eigen beheer

x
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x

x

x

(r)

€ kan binnen
budget
bibliotheek.
x

18-23 jaar

x

€ 0,0

Gemeente,
Schoolbestuur
en directie
Kempenhorst
College
Bibliotheken in
Oirschot en
Middelbeers,
jeugdgemeenter
aad,
jongerenpanel,
gemeente

€ p.m.

Muziekscholen,
culturele
verenigingen,
gemeente

x

€ nvt

x

€ nvt

Alle
gesubsidieerde
verenigingen
en instellingen
Alle
verenigingen
en instellingen
die ruimte
huren van de
gemeente
Oirschot

€ nvt

x

x

x

€ p.m (r )

Gemeente,
woningbedrijf
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18-23 jaar

Pilot kamerverhuur

x

x

x

x

€ p.m.

18 +

Stimuleren
ontwikkeling
starterswoningen door
projectontwikkelaars
Leegstaande
bedrijfspanden
aanbieden voor
tijdelijke bewoning
door jongeren (antikraak)
Leerwerkplekken

x

x

x

x

€ 0,0

x

x

x

x

€ 0,0

Gemeente,
eigenaars van
leegstaande
bedrijfspanden,
JPO, jongeren.

x

x

x

x

€ 0,0

Kennismaking met
lokale bedrijfsleven via
informatiemarkt
Kinderopvang- en
peuterspeelzaalinstellin
gen bewegen om te
integreren en dat
daadwerkelijk
effectureren
Onderzoeken welke
kinderopvang- en
peuterspeelzaalvoorzie
ningen ondergebracht
kunnen worden in of
direct bij scholen met
zo mogelijk
daadwerkelijke
uitvoering.
Stimuleren
samenwerking
verenigingen- scholen
(gemeente legt eerste
contacten). Relatie met
BOS-activiteiten

x

x

x

x

€1.500,-- (r )

Kempenhorst
College,
bedrijfsleven,
instellingen,
gemeente
Gemeente,
bedrijfsleven,
instellingen
kinderdagverbli
jven,
peuterspeelzale
n, gemeente

18+

12-23 jaar

12-23 jaar
Ouders
van
kinderen
(leeftijd 0
– 13 jaar)
Ouders
van
kinderen
(leeftijd 013 jaar)

4-18 jaar

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

x

€ nvt

Gemeente,
woningbedrijf,
Jongerenpanel
Gemeente,
projectontwikk
elaars

x
€ nvt
x

x

Kinderdagverbl
ijven,
peuterspeelzale
n, scholen,
gemeente
x

x

x

x

x

€ 0,0

Verenigingen,
scholen,
gemeente
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4-18 jaar

Continueren BOSactiviteiten

x

x

x

x

€ 10.500,-- (r)

buurt en
sportvereniging
en, scholen,
gemeente

Prestatieveld 2
Doelgroep Omschrijving

2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
x
x
x
x
€ 200,- per jaar
(r)
x
€ 1000,- (n)

Ouders +
0-23 jaar
0-23 jaar

Continuering
Jeugdwijzer
Actualiseren
Ondersteuningsaanbod
opvoeden en opgroeien
in de gemeente Oirschot

12-18 jaar

Continuering HALT
(afdoening en
preventieactiviteiten)

x

x

x

x

€25.000,- per
jaar (r)

Ouders +
0-23 jaar

(On)gevraagd aan
ouders, kinderen en
jongeren via internet e.d.
informatie verstrekken
over diverse
onderwerpen betreffende
opvoeden en opgroeien

x

x

x

x

€ 3.000,- per
jaar (n)

Ouders
4-12 jaar

Continuering
Opvoedspreekuur binnen
de basisscholen
Continuering
opvoedspreekuur binnen
de peuterspeelzalen

x

x

x

x

€ 3.000,- per
jaar (r)

x

x

x

x

€4.000,- per
jaar (r)

Ouders 24 jaar
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Partners
K2, gemeente
GGD,
ZuidZorg,
MEE,
Pestweb,
Maatsch.
Werk, Lokaal
Loket,
gemeente
HALT OostBrabant,
politie,
scholen,
gemeente
GGD,
Jongerenpane
l,
Bibliotheek,
scholen,
ZuidZorg,
Lokaal
Loket/CJG,
verenigingen,
media,
gemeente
Basisscholen,
GGD,
gemeente
ZuidZorg,
gemeente
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Ouders 04 jaar
Ouders 04 jaar
0-12
jarigen
Ouders 019 jaar
Ouders
0-19 jaar
Ouders
0-12 jaar

Continuering
Voorlichting Peuter in
Zicht
Project Overgewicht
(ouders van 0-2 jarigen)
Organiseren
Opvoedspreekuur
kinderdagverblijven.
Onderzoek naar behoefte
ouders aan
groepsvoorlichting
Eventueel uitbreiding
aanbod
groepsvoorlichting
ouders
Opvoedingsmarkt
organiseren

x

x

x

x

€ 1000,-- per
jaar (r)

ZuidZorg,
gemeente

x

x

x

x

Onderdeel van
pakket
ZuidZorg

ZuidZorg,
gemeente

x

x

x

€ 4.000,- per
jaar (n)

ZuidZorg,
gemeente

€ 2.000,- (n)

Gemeente

€ 2.500,- per
jaar (n)

ZuidZorg,
GGD
Gemeente

€ 6.000,-- (voor
2 markten). (n)

GGD,
Zuidzorg,
Maatsch.
Werk,
kinderdagver
blijven,
peuterspeelza
len,
jongerenopbo
uwwerk,
gemeente
GGD,
theatergroep,
scholen, OJC
Ramblaz,
jongeren(opb
ouw)werk
ZuidZorg,
gemeente

x
x

x

x

x

Ouders +
12-23 jaar

Voorlichtingsactiviteiten x
(leefstijl, voeding, theater
en toneel).

x

x

x

€8.000,- per
jaar (n)

0-4 jaar

Continuering
kindobservaties in
peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven
Continuering Zorg voor
Jeugd

x

x

x

x

€ 3.000,- per
jaar (r)

x

x

x

x

€12.000,- per
jaar (r)

Koppeling aan EKD

x

x

0-19 jaar
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Diverse
professio-nele
organisaties +
gemeente.
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0-19 jaar

4-23 jaar
12-18 jaar

0-23 jaar

Continuering EKD

x

x

x

x

Koppeling aan Zorg voor
Jeugd

x

x

Continueren activiteiten
x
leerplichtambtenaar
Continuering
x
ziekteverzuimbegeleiding
Kempenhorst
(afhankelijk van
evaluatie pilot 2008)
Continuering Netwerk
x
Jeugdhulpverlening

€26.240,Gem. p.j.
waarvan
€14.706,rijksbijdrage
p.j. (r)
nvt

x

x

x

x

x

x

€14.500,-- per
jaar (r)

x

x

x

€ 1.500,-- per
jaar (r)

12-18 jaar

Zorg Advies Team
Kempenhorst College
Continueren deelname
leerplichtambtenaar

x

x

x

x

€ 0,0 (r)

0-18 jaar

Continuering Netwerk
Jeugdhulpverlening

x

x

x

x

€ 1.500,-- per
jaar (r)

12-18 jaar

Zorg Advies Team
Kempenhorst College
Continueren deelname
leerplichtambtenaar

x

x

x

x

€ 0,0 (r)

0-4 jaar

Continueren van de
spreekuren
consultatiebureaus,
Continueren van de extra
huisbezoeken van de
consultatiebureaus
Continueren van de
Contactmomenten op
maat (mits de behoefte in
2008 is aangetoond)
Continueren
Schoolmaatschappelijk
werk op de basisscholen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

€ zit in
rijksbijdrage
JGZ (0-4 jaar)
€ zit in
rijksbijdrage
JGZ (0-4jaar)
€ 3.500,-- per
jaar (r)

x

x

x

x

0-4 jaar
0-4 jaar

4-12 jaar
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ZuidZorg,
GGD,
gemeente

leerplichtamb
tenaar
Kempenhorst
college, GGD
gemeente
Gemeente en
andere
instellingen
Gemeente,
Kempenhorst
College en
andere
instellingen
Gemeente en
andere
instellingen
Gemeente,
Kempenhorst
- College en
andere
instellingen
ZuidZorg,
gemeente
ZuidZorg,
gemeente.
ZuidZorg,
Gemeente

€ zit in
maatsch.
reguliere
Werk,
budget
gemeente.
maatschappelijk
werk
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0-18 jaar

Continuering Jeugd
Preventie Programma
(JPP)

0-23 jaar

Onderzoeken behoefte bij x
verenigingen aan lichtpedagogische hulp
Continuering lichtx
pedagogische hulp
HALT.

0-18 jaar

0-23 jaar

0-19 jaar

Opzetten lichtpedagogische hulp voor
verenigingen (bij
gebleken behoefte)
Uitvoering van de
coördinatie van zorg.

x

x

x

x

x

€ 15.500,-- per
jaar (r)
€ 1.000,-- (n)

x

x

x

€ zit in budget
onder HALT

x

x

x

€ p.m (n)

x

x

x

€ p.m.

JPP,
gemeente,
politie,
provincie
Gemeente,
verenigingen
HALT,
scholen,
politie,
gemeente
Gemeente,
maatsch.
werk,
verenigingen
Bureau
Jeugdzorg,
ZuidZorg,
Maatsch.Wer
k, GGD,
gemeente.

Prestatieveld 3
Doelgroep Omschrijving

2009 2010 2011 2012

0-23 jaar
+ ouders

Opstellen plan van
aanpak

x

Uitvoering plan van
aanpak en effectuering
CJG

x
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x

x

x

Financiën
(regulier/
nieuw)
t.l.v.
rijkssubsidie
oplopend van
€38.045,- voor
2008 naar
€ 114.135,voor 2011.
(n)

Partners
Bureau
Jeugdzorg,
ZuidZorg,
Maatschappel
ijk Werk,
GGD, MEE,
verenigingen,
ouders,
jongeren,
gemeente.
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Prestatieveld 4
Doelgroep Omschrijving
12-18 jaar

Inbedding van
maatschappelijke
stages in het
Kempenhorst
College

12-23

In kaart brengen
vraag- aanbod
vrijwilligerswerk
jeugdigen
Ondersteuning
jonge
mantelzorgers; plan
van aanpak

12-23 jaar

2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
x
x
Rijksgelden
Oplopend
van €2.565,in 2008 naar
€16.315,- in
2011)
(n )
x
€ 2.500,-- (n)
t.l.v. WMO
x

€ 5.000,-(n)
t.l.v. WMO

Partners
Kempenhorst College,
Steunpunt
Vrijwilligers Best en
Oirschot, gemeenten
Best en Oirschot
Gemeente, Steunpunt
Vrijwilligers
Steunpunt
Mantelzorg,
Kempenhorst College,
schoolmaatschappelijk
werk,
jongerenopbouwwerk

Prestatieveld 5
Geen actiepunten.
Prestatieveld 6
Doelgroep

Omschrijving

4-18 jaar

Onderzoek naar
behoefte aan
sportmogelijkheden
en andere activiteiten
bij jeugd met
verstandelijke en/ of
lichamelijke
beperking
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2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
x
€ 2.500,-(n)

Partners
Sportverenigingen,
Scouting, MEE,
gemeente
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Prestatievelden 7, 8 en 9
Doelgroep Omschrijving
Alle
leeftijden

0-23 jaar

0-17 jaar
0-23 jaar

Regionale
samenwerking om te
komen tot regionaal
en plaatselijk beleid
op het terrein van de
prestatievelden 7,8
en 9.
Continuering
preventieactiviteiten
binnen scholen en
verenigingen
Laat je niet flessen
Continueren
Vierhoeksoverleg

2009 2010 2011 2012 Financiën
(regulier/
nieuw)
x
x
x
x
nvt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Partners
Gemeenten van SRE,
Maatsch.Werk, GGD,
Novadic-Kentron,
GGZ, gemeente

€18.000,- GGD, Novadicper jaar (r) Kentron,
jongeren(opbouw)werk,
gemeente
€ 5.000,SRE, regiogemeenten,
per jaar (r) politie.
€ 0,0
Politie,
jongeren(opbouw)werk,
gemeente

Communicatie, uitvoering, evaluatie e.d.
0-23
jaar +
ouders
0-23
jaar

Klanttevredenheidson
derzoeken
Instelling Volggroep
Jeugdbeleid en
activiteiten van die
volggroep

x
x
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x

x

x

€6.000,-(n)

Gemeente, Volggroep
Jeugdbeleid

x

€2.000,-per jaar
(n)

Ouders, jeugd/jongeren,
verenigingen scholen
enz.
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Bijlage 1
KADERNOTA VOOR EEN NIEUW INTEGRAAL JEUGDBELEID VAN DE
GEMEENTE OIRSCHOT (vastgesteld door de gemeenteraad van Oirschot op
29 januari 2008).
I.

Inleiding.

De gemeenteraad heeft op 26 juni 2007 de “Kadernota Maatschappij” vastgesteld.
Daarin zijn de kaders voor een grote hoeveelheid maatschappelijke onderwerpen en vraagstukken
op het gebied van welzijn, jeugd, ouderen, subsidies, onderwijs, sport, enz. verwoord.
Die nota is in feite de “kapstok” voor het maatschappelijk beleid m.a.w. de sociale cohesie van en
in deze gemeente.
De in deze nota neergelegde kaders voor het nieuw te ontwikkelen Integraal Jeugdbeleid (bedoeld
voor periode 2009 – 2012) zijn gebaseerd op de “Kadernota Maatschappij”.
Zodoende zijn in hoofdstuk II, 2 van deze notitie de visie en de uitgangspunten neergelegd onder
de koppen: maatschappelijke opvoeding, participatie, zorg voor elkaar en regie.
Deze nota is inhoudelijk tot stand gekomen in overleg met en de inbreng van de gevormde
Stuurgroep Jeugdbeleid (samengesteld met afgevaardigden van de politieke partijen in de
gemeenteraad).

II.

De Kaders voor jeugdbeleid.

1. Algemeen.
Ouders wijzen de weg
Mensen hechten in zijn algemeenheid waarde aan een stabiele samenleving waarin naast veiligheid,
gemeenschapszin en het sociaal met elkaar omgaan belangrijke begrippen zijn.
De samenleving wordt steeds individualistischer met daaraan gekoppeld: egocentrisme, minder
structuren en minder discipline.
Kinderen zijn vaak meer bezig met de computer en computerspelletjes dan met het samen spelen
met anderen. De aandacht van kinderen voor zichzelf lijkt groter dan de aandacht voor hun
omgeving. Er zijn ouders die, door drukke werkzaamheden en/of beiden een baan of om andere
redenen, hun kinderen minder aandacht kunnen geven, alles maar goed vinden en/of geven wat hun
kinderen willen. Harde cijfers zijn er niet maar het gevoel bij velen in de samenleving is er dat het
lijkt alsof alles ongeremd moet kunnen binnen de “ik-cultuur”.
Ouders hebben de verplichting om hun kinderen de weg te wijzen naar volwassenheid en de kansen
te laten benutten die kinderen in zich hebben. Ouders zijn en blijven degenen die daarvoor
verantwoordelijk zijn. Daarbij is het aanleren van sociaal gedrag en sociale eigenschappen en
discipline essentieel voor het kind maar zeker ook voor zijn omgeving.
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In dat proces hebben peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen een belangrijke aanvullende
functie.
In het verleden was er veel aandacht voor kinderen om ze te begeleiden naar zelfstandigheid en
eigen oordeelsvorming. Dat is voor een groot deel bereikt. Nu lijkt het accent meer te moeten
liggen op aandacht voor discipline en sociale aspecten. De belangstelling van vele ouders in de
grensstreek voor het Belgisch onderwijs zegt iets over de verschillen in aanpak. In België staat
binnen de scholen discipline nog hoog in het vaandel en dat trekt blijkbaar dus ook ouders uit
Nederland aan.
Kansen van alle kinderen kunnen worden vergroot door waar dat nodig is hulp te bieden in een zo
vroeg mogelijk stadium, in de lichtst mogelijke vorm en zo dicht mogelijk bij de thuissituatie, maar
ouders moeten ook zelf meer actief durven vragen om hulp als dat nodig is.
De gemeente is er om vanuit haar regisserende rol samen met professionele organisaties
samenhang in hulpverlening te realiseren en het voor ouders, verzorgers en anderen makkelijker te
maken om de weg naar hulp te vinden. In het te vormen jeugdbeleid wordt dat een belangrijk
onderdeel.
Het nieuwe jeugdbeleid gaat niet alleen over hulp of zorg, maar uiteraard ook over het
verenigingsleven, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, onderwijs, maatschappelijk werk, wonen
arbeid enz.
Wettelijke kaders.
Bij het opstellen van het jeugdbeleid houdt de gemeente uiteraard rekening met de wettelijke
kaders zoals: de Wet op de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet
collectieve preventie (Wcpv) en de Onderwijswetgeving.
Doelgroep.
De gemeente gaat uit van de doelgroep: 0-23 jarigen. Dit past bij de uitgangspunten Zorg voor
Jeugd/Coördinatie van Zorg (0 – 23 jaar) en het scholen en opleiden van jongeren naar een
startkwalificatie om een baan te kunnen vinden in het arbeidsproces (tot 23 jaar).

2. Visie en uitgangspunten
A. Maatschappelijke Opvoeding.
Visie:
De gemeente wil ouders, daar waar nodig, ondersteunen bij de opvoeding van hun kinder(en),
maar zij zijn en blijven de eerst verantwoordelijken voor (de opvoeding van ) hun kind(eren). De
gemeente verwacht maximale eigen inspanningen van ouders als het gaat om opvoeding.
Uitgangspunten bij de visie:
1. Opgroeien en opvoeden is niet alleen een verantwoordelijkheid van ouders alleen maar
ook -en steeds meer- een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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De gemeenschap vindt het van belang dat daar waar nodig ouders worden geholpen om hun taak
als primaire opvoeder zo goed mogelijk te vervullen, maar … niet alles moet kunnen. De gemeente
Oirschot stelt zelf grenzen in wat zij wel en niet belangrijk vindt en waar zij in beeld is als het gaat
over de opvoeding van kinderen.
2. Maatschappelijke Opvoeding moet voortdurend onderwerp van gesprek of thema zijn binnen de
scholen (basis en voortgezet onderwijs) en de (niet) professionele organisaties (instellingen en
verenigingen).
De gemeente levert daarin een bijdrage via de relaties met de scholen (op overeenstemming gericht
overleg en de Lokale Educatieve Agenda en de Wegwijsdag), de Jeugdgemeenteraad en het
Jongerenpanel en via de initiatieven op het terrein van preventie gebruik genotmiddelen (GGD en
Novadic-Kentron).
B. Participatie.
Visie:
-

Het jeugdbeleid richt zich op maatschappelijke participatie, met andere woorden:
iedere jeugdige/jongere moet een volwaardige kans hebben om naar vermogen mee te
doen aan de samenleving.
Bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid is participatie door organisaties en
jeugdigen/jongeren van groot belang als de verbindende factor tussen de samenleving
en de gemeentelijke organisatie.

Uitgangspunten bij de visie:
1. Van jeugdigen/jongeren verwacht de gemeente dat zij zich betrokken voelen bij hun omgeving,
en dat zij actief meedoen in de samenleving door bv. het leveren van vrijwilligerswerk.
Een aanzet daartoe kan gegeven worden door jeugdigen/jongeren vanuit de scholen verplicht
“maatschappelijke stages” te laten volgen of door jeugd- en sportverenigingen te stimuleren om een
vrijwilligersbeleid voor jongeren en een sociaal- maatschappelijk beleid voor alle leden te
ontwikkelen. De vorming van leiders die kunnen leiden, door de verenigingen zelf, en het behoud
ervan is van belang om het verenigingsleven in stand te houden.
2. De gemeente stelt naast de organisaties (verenigingen en professionele instellingen), inwoners,
met in het bijzonder jeugdigen/jongeren, in de gelegenheid hun eigen visie over het leven in
Oirschot te uiten en betrekt hen bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk
Jeugdbeleid.
Dit geeft het college van burgemeester en wethouders vorm door hen te betrekken bij het te vormen
jeugdbeleid door o.a. overleg te plegen met afgevaardigden van jeugd- en jongerenorganisaties, het
Jongerenpanel en andere groepen jongeren die actief zijn in deze gemeente.
Ook organiseert de gemeente workshops in de aanloop naar het nieuwe jeugdbeleid.
Bij de uitvoering en evaluatie van het beleid betrekken burgemeester en wethouders jeugd- en
jongerenorganisaties e.a. wederom actief.
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De uitvoering van jeugdbeleid en jeugdprojecten heeft een grotere kans van slagen als de
maatschappelijk betrokkenen een rol hebben gehad bij de ontwikkeling en voorbereiding van het
jeugdbeleid. De kans op samenwerking en integrale uitvoering is dan zeker groter.
C. Zorg voor elkaar.
Visie:
- Samen leven en zorgen voor elkaar is een belangrijke maatschappelijke waarde. Alle
inwoners, de gemeente en vele organisaties hebben als het gaat om jeugdigen/jongeren een
eigen maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
- Het jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen om zich te ontwikkelen maar ook om
ontsporingen later te voorkomen, en zich in te passen in de maatschappij. Het jeugdbeleid
heeft een algemeen karakter.
Uitgangspunten bij de visie:
1. In het jeugdbeleid wil de gemeente komen tot een keten van partners die betrokken zijn bij
diverse levensgebieden zoals: gezondheid, welzijn, zorg, onderwijs, sport, arbeid, wonen enz.
Het gaat dan om de partners: bureau jeugdzorg, maatschappelijk werk, ggd en consultatiebureau,
huisartsen, politie, maar ook om de scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, verenigingen,
het woningbedrijf en de ISD.
2. Samen met het onderwijsveld wil de gemeente komen tot een Lokale Educatieve Agenda die
onderdeel vormt van het Jeugdbeleid van deze gemeente.
In die Lokale Educatieve Agenda komen die aandachtsgebieden aan bod waarbij het onderwijsveld
en de gemeente betrokken zijn.
Het gaat dan o.a. over: voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang/bso, veiligheid in en om de
school, zorg in en om de school, leerlingenvervoer, schoolbegeleiding, onderwijsachterstanden,
schoolmaatschappelijk werk en het opvoedspreekuur van de GGD.
De gemeente en het onderwijsveld stellen samen de prioriteiten in die aandachtsvelden vast.
3. In het jeugdbeleid legt de gemeente vast welke partners direct aanspreekbaar en
verantwoordelijk zijn als het gaat om de coördinatie van zorg en wil op die manier een basis
vormen voor een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het is van belang dat de coördinatoren van zorg (Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, GGD
en Consultatiebureaus) snel signalen doorkrijgen vanuit de gemeenschap als het gaat om
problemen met of over kinderen. Niet alleen scholen, kinderdagverblijven en huisartsen zijn dan in
beeld om vroegtijdig signalen af te geven, maar ook verenigingen. Dit versterkt de samenwerking
binnen de keten.
Het Lokaal Loket Oirschot is in dit kader een belangrijke voorziening en is het fysieke punt (het
Centrum voor Jeugd en Gezin) voor informatie en hulp, maar ook om signalen af te geven.
4. De gemeente richt zich, in vervolg op punt 3, concreet op de volgende 5 taken in het kader van
de Wet op de Jeugdzorg en de Wmo.
a. Voorlichting en Advies.
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b.
c.
d.
e.

Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie aan ouders, kinderen en
jongeren over opvoeden en opgroeien.
Signaleren van problemen van jeugdigen en opvoeders.
Hier worden de beroepskrachten in het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, de
kinderopvang en het jongerenwerk bedoeld, maar zeker ook de verenigingen.
Bieden van toegang tot en het toeleiden naar hulpaanbod (niet alleen gemeentelijk)
Dit als vragen of problemen zijn gesignaleerd.
Aanbieden van pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening).
Hierbij wordt concreet gedacht aan (school)maatschappelijk werk, coaching van
jongeren en pedagogische spreekuren.
Coördinatie van zorg op lokaal niveau.
Dit voor gezinnen met meervoudige problematiek, zoals gezinscoaching.

5. Naast het creëren van voldoende, betaalbare, woonruimte voor jongeren, streeft de gemeente,
voor jongeren die zorg nodig hebben, naar speciale woonvormen in de eigen omgeving.
De gemeente Oirschot vergrijst, dus is het van belang te investeren in jeugd als het gaat om wonen
en werken (zie 6).
Daarbij heeft de gemeente speciale aandacht voor starterswoningen en huurwoningen voor
jongeren die gesplitst kunnen worden in bv. 4 wooneenheden.
6. De gemeente wil in overleg met het plaatselijk bedrijfsleven bezien of meer arbeidsplaatsen
gecreëerd kunnen worden voor met name jongeren uit deze gemeente.
De gemeente kan dit niet afdwingen, maar wil zich er wel voor inspannen omdat daar waar dat kan
waarde wordt gehecht aan het kunnen werken in Oirschot.
D. Regie.
Visie:
- De gemeente voert de regie over het doorontwikkelen en onderhouden van de visie op
jeugdbeleid. Zij doet dat samen met haar partners.
- De gemeente richt zich in hoofdzaak op de regie over een (in)formeel netwerk van
ondersteunende activiteiten en organisaties en het scheppen van voorwaarden: het
realiseren en/of in stand houden van goede (basis)voorzieningen voor
jeugdigen/jongeren en het subsidiëren van activiteiten voor jeugdigen/jongeren.
- Bij het vorm geven aan die regierol houdt de gemeente rekening met de wensen die
vanuit het veld (instellingen, verenigingen en jeugdigen) zijn geuit.
Uitgangspunt bij de visie:
De gemeente wil de regie voeren over een te vormen Centrum voor Jeugd en Gezin en de
ketenbenadering in de zorg om op die manier de lokale sociale infrastructuur te versterken.
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Bijlage 2
Plan van aanpak Integraal Jeugdbeleid Gemeente Oirschot
Versie van: 28 februari 2008
Doel: Vaststelling Nota Integraal Gemeentelijk Jeugdbeleid door de gemeenteraad van Oirschot
op uiterlijk 16 december 2008 (zie het toegevoegde tijdpad).
Uitgangspunten gemeente liggen vast in de op 29 januari 2008 door de gemeenteraad vastgestelde
Kadernota.
Belangrijke elementen van de visie van de gemeente, zoals vastgelegd in de Kadernota:
• De wensen en behoeften van ouders en kinderen zijn het uitgangspunt
• Verenigingen en andere sociale verbanden spelen een belangrijke rol bij preventie en
participatie: vrijwilligers die zich inzetten voor de jeugd moeten gefaciliteerd en
geactiveerd worden. De gemeente wil iets voor deze vrijwilligers betekenen.
• Hulp dient zo dicht mogelijk bij het gezin georganiseerd te worden: niet het kind
“exporteren” naar voorzieningen buiten te gemeente maar (zoveel mogelijk) zorg ín de
gemeente, ín het gezin brengen
• In de beleidsnota wordt niet alleen vastgelegd wat de gemeente doet en gaat doen, maar óók
wat de gemeente verwacht van de professionele en niet-professionele partners in de
gemeente. De gemeente kan daarin sturen met behulp van het subsidiebeleid.
Voorts dient te worden uitgegaan van de pijlers van het WMO-beleid in de gemeente (Beleidsplan
WMO 2008 – 2011):
A.
Maatschappelijke opvoeding: verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar:
de gemeente prikkelt en ondesteunt
B.
Participatie: mensen doen naar vermogen mee aan de samenleving
C.
Zorg voor elkaar: voor elkaar klaarstaan: de gemeente staat klaar voor haar burgers en
burgers staan klaar voor elkaar
Structuur Beleidsplan:
Aanhaken bij de prestatievelden WMO:
1.
Bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten
(inclusief wonen, onderwijs, arbeid en vrije tijd/verenigingen en veiligheid)
2.
Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en
van ouders met problemen met opvoeden (inclusief kinderopvang en peuterspeelzalen)
Waarbinnen 5 concrete taken:
a. Voorlichting en advies
b. Signaleren van problemen van jeugdigen en opvoeders
c. Bieden van toegang tot en toeleiden naar het hulpaanbod
d. Aanbieden van pedagogische hulp
e. Coördinatie van zorg op lokaal niveau
3.
Geven van informatie, advies en voorlichting
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Bevorderen participatie en zelfstandigheid van inwoners met een beperking of een
chronisch probleem
Bieden van voorzieningen aan inwoners met een beperking of een chronisch probleem
Bieden van maatschappelijke opvang
Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg
Bevorderen van verslavingsbeleid

Op die manier niet alléén een focus op de aanpak van problemen (prestatieveld 2), maar met name
ook op het bieden van kansen en mogelijkheden voor de jeugd in Oirschot.
Per prestatieveld de volgende punten behandelen:
A. Welke wettelijke voorschriften/kaders zijn van toepassing ?
B. Welke gemeentelijke uitgangspunten uit de Kadernota en het Beleidsplan
WMO zijn voor dit prestatieveld van belang ?
C. Met betrekking tot welke belangrijke thema’s of vraagstukken heeft de
gemeente nog géén standpunt ingenomen ? Moet dit nu alsnog gebeuren ?
Of kan het later in de uitvoeringsfase ?
D. Hoe kan de gemeente “handen en voeten” geven aan de hiervoor
genoemde uitgangspunten ? : concrete actiepunten benoemen: Wat
kan/moet de gemeente doen en regelen ? Wat is wellicht al geregeld ?
smart formuleren
Daarbij onder meer aandacht voor:
1. Welke verschillende afdelingen van de gemeente zijn bij de uitvoering
van dit actiepunt betrokken ? Geef aan hoe de samenwerking en
afstemming tussen die diensten vorm gaat krijgen.
2. Op welke manier geeft de gemeente bij de uitvoering van dit actiepunt
vorm aan het uitgangspunt dat jeugdigen (en hun ouders) betrokken
moeten worden bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid
(PARTICIPATIE) en dat rekening gehouden wordt met de wensen vanuit
“het veld” ?
3. Welke inspanning verwacht de gemeente van de burgers c.q. van de
professionele en vrijwilligersorganisaties in de gemeente ? Hoe kan de
gemeente hen zover krijgen ? Hoe kan de gemeente hen daarbij
ondersteunen ?
3. Welke niet gemeentelijke partners zijn hierbij betrokken ? Wat verwacht
de gemeenten van hen? Hoe kan de gemeente hén motiveren ?
4. Hoe gaat de gemeente dit actiepunt communiceren ? Hoe zorgt de
gemeente ervoor dat men weet wat er van hem of haar wordt verwacht ?
5. Welke afhankelijkheden zijn er bij de uitvoering van dit actiepunt:
zaken/omstandigheden die wél van invloed zijn, maar waar de gemeente
niet direct invloed op heeft
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Nota Bene:
Wat betreft de prestatievelden 7, 8 en 9 ligt de uitvoering in handen van regionale organisaties en
wordt e.e.a. geregeld in SRE-verband. De gemeente is echter verantwoordelijk voor een goede
schakel tussen de in- en de uitstroom in voorzieningen buiten de gemeente. Als jeugdigen buiten de
gemeente behandeld zijn en ze komen weer terug, dan moet er nazorg zijn, dan moet er een
vangnet geregeld worden. Ook tijdens de behandeling moet er contact met hen worden gehouden.
De inrichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin
Dit onderwerp zal in de Nota Jeugdbeleid expliciet aan de orde komen. De gemeente wil in de Nota
een stappenplan presenteren voor het realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin in de
gemeente en een besluit nemen over een aantal belangrijke uitgangspunten.
Eerste uitgangspunten daarbij zijn:
• De gemeente voert de regie en beslist over de inzet van een coördinator
• Het CJG is een netwerk-organisatie
• Het CJG wordt in nauwe samenhang met het Lokaal Loket WMO georganiseerd
• Het CJG is benaderbaar voor ouders en jeugdigen met vragen en problemen, maar óók
bijvoorbeeld voor vrijwilligers van verenigingen of voor onderwijzers die advies en
informatie nodig hebben
Bijeenkomst met ambtenaren d.d. 26 februari:
Doel: Een eerste aanzet geven voor de inhoud van de beleidsnota, aan de hand van de hiervoor
gestelde aandachtspunten:
• Komen de kansen en mogelijkheden voor jeugd op jouw beleidsterrein voldoende aan
bod in de eerste opzet van de beleidsnota ?
• Klopt de weergave van de gemeentelijke uitgangspunten voor jouw beleidsterrein ?
Zijn we nog belangrijke uitgangspunten vergeten ?
• Zijn we belangrijke thema’s of vraagstukken vergeten ? Heb je aanvullingen, correcties,
enz. ?
• Heb je suggesties voor actiepunten voor de gemeente ?
Bijeenkomst met burgers d.d. 16 juni:
Over de volgende vragen moet nog nagedacht worden:
Welke verschillende groepen gaat de gemeente uitnodigen ? Hoe bereik je die groepen ?
Afzonderlijke sessies voor afzonderlijke groepen ?
Welke vragen gaan we stellen ? met gebruikmaking van welke methodiek ?
Hoe ga je de nota die voorligt aantrekkelijk en begrijpelijk presenteren ?
Ook jeugdigen ? Hoe ga je die vinden c.q. motiveren ?
Wat moet het resultaat zijn van de bijeenkomst ? Hoeveel invloed sta je nog toe op de
concept-beleidsnota die er al ligt ?
Een spreker uitnodigen met een goed verhaal: een wetenschapper met landelijke
bekendheid of wellicht een bestuurlijke zwaargewicht (NB ! op tijd uitnodigen !)
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Uitgangspunten Kadernota in relatie tot beleidsvelden WMO
1.

Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid
• In de opvoeding moet meer dan voorheen nadruk liggen op het aanleren van sociaal
gedrag en discipline
• De gemeente verwacht van jeugdigen dat zij zich betrokken voelen bij hun omgeving en
actief meedoen in de samenleving en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in
verenigingen en maatschappelijke stages lopen
• Het onderwijsveld moet samenwerken in de Lokale Educatieve Agenda
• De gemeente houdt het verenigingsleven in stand
• De gemeente creëert voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren: jongeren moeten
als zij dit willen in Oirschot kunnen blijven wonen
• De gemeente streeft naar meer arbeidsplaatsen voor jongeren in Oirschot

2.

Ondersteuning bieden bij opvoeden en opgroeien
• Ouders zijn primair verantwoordelijk: de gemeente verwacht maximale
inspanningen van ouders
• Ouders moeten zélf actief om hulp vragen
• Instellingen zijn aanvullend en leveren “maatschappelijke opvoeding”
• De gemeente schept de voorwaarden voor een netwerk van ondersteunende
activiteiten en organisaties
• De gemeente realiseert goede (basis)voorzieningen en houdt die in stand
• Hulp moet snel en zo dicht mogelijk bij huis geboden kunnen worden
• De gemeente regisseert de samenhang tussen de organisaties zodat informatie,
advies en hulp beter toegankelijk en makkelijker te vinden zijn
• Organisaties moeten samenwerken in een Centrum voor Jeugd en Gezin: de
gemeente realiseert dit Centrum fysiek in het Lokaal Loket Oirschot
• Coördinatie van zorg moet uitgevoerd worden door BJZ, MW, GGD/CB
• Het CJG is een plek waar vanuit de hele gemeente signalen kunnen worden
afgegeven inzake zorgen om kinderen

3.

Geven van informatie, advies en voorlichting
• De gemeente regisseert de samenhang tussen de organisaties zodat informatie,
advies en hulp beter toegankelijk en makkelijker te vinden zijn
• Organisaties moeten samenwerken in een Centrum voor Jeugd en Gezin: de
gemeente realiseert dit Centrum fysiek in het Lokaal Loket Oirschot

4.

Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
• De gemeente verwacht van jeugdigen dat zij zich betrokken voelen bij hun omgeving en
actief meedoen in de samenleving en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in
verenigingen en maatschappelijke stages lopen
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5. Bevorderen van participatie en zelfstandigheid en bieden van voorzieningen aan inwoners met
beperkingen of met een chronisch probleem
(en 6 )
• De gemeente creëert speciale woonvormen voor jongeren zie zorg nodig hebben.
7. Bieden van maatschappelijke opvang
geen uitgangspunten gevonden
8. Bevorderen van oggz
geen uitgangspunten gevonden
9.

Bevorderen van verslavingsbeleid
• De gemeente organiseert preventieprogramma’s voor genotmiddelen
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Bijlage 3
Demografische gegevens
Het aantal inwoners van de gemeente Oirschot bedroeg op 1 januari 2007:

17.852

Verdeeld over de drie kernen geeft dat het volgende beeld:

Oirschot:
Oost-, West- en Middelbeers:
Spoordonk:

10.329 inwoners
5.487 inwoners
2.036 inwoners

De doelgroep wordt omschreven als alle jeugdigen in de leeftijdcategorie van
0 tot 23 jaar.
De leeftijdsopbouw wordt verdeeld in de groepen van 0 - 4, 4 - 8, 8-12, 12 - 16,
16 – 20 en 20 - 23 jaar.
In de onderstaande tabellen vindt u de leeftijdsopbouw van jeugdigen in de gemeente Oirschot.

Opbouw jeugd van 0-23 jaar in gemeente Oirschot
Tabel 1: Leeftijdsopbouw jeugdigen in de gemeente
Oirschot
Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

0 tot 4

409

367

776

4 tot 8

504

454

958

8 tot 12

500

471

971

12 tot 16

531

484

1015

16 tot 20
20 tot 23

486
415

430
293

916
708

2845

2499

5344

totaal

16% van totale bevolking 14% van totale bevolking 30% van totale bevolking
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Leeftijdsopbouw in de kernen Oirschot, Spoordonk en O.W. en Middelbeers
Tabel 2: Leeftijdsopbouw jeugdigen in
Oirschot
Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

0 tot 4

225

212

437

4 tot 8

265

260

525

8 tot 12

283

256

539

12 tot 16

287

266

553

16 tot 20
20 tot 23

262
282

233
173

495
455

1604

1400

3004

totaal

56 % van totale

56 % van totale

56 % van totale

mannelijke jeugd

vrouwelijke jeugd

jeugd

Tabel 3: Leeftijdsopbouw jeugdigen in
Spoordonk
Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

0 tot 4

37

51

88

4 tot 8

75

55

130

8 tot 12

68

60

128

12 tot 16

68

57

125

16 tot 20
20 tot 23

43
24

39
18

82
42

315

280

595

totaal

11 % van totale
mannelijke jeugd

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

11 % van totale
vrouwelijke jeugd

11 % van totale
jeugd

104

Tabel 4: Leeftijdsopbouw jeugdigen in Oost-, West- en
Middelbeers
Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

0 tot 4

147

104

251

4 tot 8

164

139

303

8 tot 12

149

155

304

12 tot 16

176

165

341

16 tot 20
20 tot 23

181
109

158
102

339
211

Totaal

926

823

1749

32,5 % van totale
mannelijke jeugd
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Bijlage 4
Kwantitatieve gegevens jeugd in de gemeente Oirschot.
GGD jeugdmonitor 0 – 11 jarigen (2005)
In het voorjaar van 2005 hebben 680 ouders in de gemeente Oirschot een vragenlijst ontvangen.
557 ouders hebben de lijst ingevuld teruggestuurd naar de GGD = respons van 82 % (in de regio
Zuidoost-Brabant was de respons 77 %).
Algemene kenmerken.
Risicogroepen:
- Kinderen die niet opgroeien in een tweeoudergezin:
- Kinderen van laagopgeleide ouders:
- Niet Westerse allochtonen:
Zwangerschap en ontwikkeling.
Alcoholgebruik tijdens zwangerschap:
Roken tijdens zwangerschap:

7 % (regio 10 %)).
29 % (regio 28 %).
2 % (regio 5 %)

incidenteel: 16 % (regio 15 %)
wekelijks:
1 % (regio ?)
19 % (regio 18 %) waarvan 10 % dagelijks (regio ?)

Gezondheid en Welzijn.
- Positief oordeel van ouders over de gezondheid van hun kinderen:
95 % (regio 94 %)
- Overgewicht:
11 % waarvan 3 % extreem overgewicht. Is vergelijkbaar met de regio.
- Chronische aandoening: 25 % van de kinderen heeft een chronische aandoening.
Is vergelijkbaar met de regio. Meest voorkomend: eczeem,astma en allergie.
Astma komt in Oirschot met 4 % minder vaak voor dan in de regio met 8 %.
- Tandenpoetsen: 64 % poetst voldoende (regio 67 %).
- Medicijngebruik (afgelopen 14 dagen): 45 % (regio 49 %) waarvan:
met recept van arts:
18 % (huidproblemen, en astma/brochitis/Cara)
zonder recept:
27 % (pijn, koorts, hoest en verkoudheid.
Woonomgeving en voorzieningen.
- Woonachtig in een huis met schimmel en vocht:
- Blootstelling aan rook in huis:
- Weinig leeftijdgenootjes in de buurt:
- Gebrek aan voorzieningen (speeltuintje, park of
groenvoorziening):
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School
- Bezoek basisschool:
- Sporten op school:
- Ouders die vrijwilligerswerk doen op school:
- Problemen op school met andere kinderen:
- Gepest:
- Concentratieproblemen:

94 % (regio 96 %)
89 % (regio 81 %)
73 % (regio 65 %)
9 % (regio 11 %)
0,6 % (regio 0,5%)
22 % (regio 22 %)

Opvang
- Gebruik Peuterspeelzaalwerk:
- Kinderdagopvang:
- Naschoolse opvang:

59 % (regio 55 %)
16 % (regio 26 %)
30 % (regio 32 %)

Opvoeding
- Problemen (soms tot vaak) bij opvoeding:
- Professionele hulp gevraagd bij problemen:
- Behoefte aan opvoedingsondersteuning:

44 % (regio 43 %)
13 % (regio 13 %)
7 % (regio 6 %)

Leefstijl
- Minstens 1 dag zonder ontbijt naar school:
- Niet dagelijks groente:
- Niet dagelijks fruit:
- Gebruik tussendoortjes:
- Alcoholgebruik (wel eens) bij 8+ers:
- Roken bij 8+ers:
- Strafbaar feit gepleegd (wel eens) door 8+ers:
(schoppen of slaan van één van de ouders wordt daarbij
het meest genoemd).
Vrijetijdsbesteding
- Buiten spelen:
- 4 +ers lid van een sportvereniging:
- 4 +ers lid van een andere vereniging:
- Tenminste maandelijks naar de bibliotheek:
- Dagelijks lezen of voorgelezen:
- Tv kijken (meer dan 2 uren per dag):
- Computergebruik (minimaal op 5 dagen per week meer
dan 2 uren per dag):
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44 % (regio 43 %)
31 % (regio 39 %)
38 % (regio 33 %)
16 % (regio 15 %)
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67 % (regio 57 %)
68 % (regio 64 %)
43 % (regio 42 %)
59 % (regio 53 %)
60 % (regio 60 %)
10 % (regio 11 %)
2 % (regio 2 %)

107

GGD jeugdmonitor 12 – 17 jarigen (2003-2004).
In het najaar van 2003 hebben 600 jongeren in de gemeente Oirschot een vragenlijst ontvangen.
438 jongeren hebben de lijst ingevuld teruggestuurd naar de GGD = respons van 73 % (in de regio
Zuidoost-Brabant was de respons 63 %).
Beschrijving Jongeren
- Wonende in een tweeoudergezin:
- Wonende in en eenoudergezin:
- Niet-Westerse allochtonen:
- Opleiding op minimal HBO-niveau:

vaders:
moeders:

89 % (regio 85 %)
7 % (regio 8 %)
4 % (regio 10 %)
24 % (regio 33 %)
13 % (regio 20 %)

Risicogroepen:
- Jongeren die niet opgroeien in een tweeoudergezin komen bij relatief veel onderwerpen als
risicogroep naar voren.
- Dit geldt ook voor jongeren die een laag opleidingstype volgen en jongeren waarvan de ouders
een lager onderwijsniveau hebben.
- In mindere mate vormen ook niet-Westerse allochtone jongeren regelmatig een risicogroep. In
Oirschot is dat 1 % van de jongeren.
Lichamelijke Gezondheid
-

Positief oordeel over eigen gezondheid:
Een of meer chronische aandoeningen:
Medisch behandeld (sport)letsel in afgelopen 3 maanden:
Afgelopen 3 maanden bij huisarts geweest:
Afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school
of werk:

17 % (regio 19 %)

Psychosociale gezondheid/hulpvraag
- Gepest:
- Ingrijpende gebeurtenis meegemaakt:
- Een of meerdere problemen met ingrijpende gebeurtenis:
- Zoekt alleen informatie/hulp bij directe omgeving:
- Zoekt (ook) informatie/hulp bij professionals:
- Zoekt nooit informatie/hulp:

4 % (regio 5 %)
82 % (regio ?)
18 % (regio 22 %)
52 % (regio 50 %)
44 % (regio 46%)
2 % (regio 3%)
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School
- Jongeren op een VMBO-opleiding:
- MBO:
- Havo,VWO, HBO of WO:
- Gespijbeld (in de afgelopen 4 weken):

37 % (regio 36 %)
13 % (regio 12 %)
47 % (regio 46 %)
10 % (regio 6 %)

Leefstijl
- Overgewicht:
- Niet dagelijks groente:
- Niet dagelijks fruit:
- Roken (dagelijks):
- Alcohol gedronken in afgelopen 4 weken:
- Alcohol gedronken (20 glazen of meer per week):
- Druggebruik:
wiet of hasj:
XTC:
Cocaïne of heroïne:

10 % (regio ?)
65 % (regio 62 %)
77 % (regio 76 %)
7 % (regio 7 %)
60 % (regio 54 %)
7 % (regio 5 %)
5 % (regio 4 %)
1 % (regio 0,5 %)
0,5 % (regio 0,3%)

Vrijetijdsbesteding
- Alleen thuis na school:
- Verveelt zich heel vaak:
- Sport (wekelijks of vaker):
- Lid van een sportclub/sportschool:
- Lid van andere club:

7 % (regio 7%)
3 % (regio 3 %)
82 % (regio 78 %)
72 % (regio 65 %)
39 % (regio 44 %)

Veiligheid en criminaliteit
- Onveilig gevoel op straat in de eigen woonbuurt:
- Onveilig gevoel op school:
- Onveilig gevoel bij uitgaansgelegenheden:
- Onveilig gevoel bij sportaccommodaties:

13 % (regio 17 %)
4 % (regio 2 %)
8 % (regio 10 %)
2 % (regio 3 %)

- Afgelopen 12 maanden in overtreding geweest:
- Afgelopen 12 maanden aangehouden vanwege overtreding
of misdrijf:
Voorzieningen
- Rapportcijfer 6 of hoger voor de buurt:
- Rapportcijfer 6 of hoger voor de gemeente:
- Matig tot zeer slechte speelvoorzieningen:
- Matig tot zeer slechte sportvoorzieningen:
- Matig tot zeer slechte ontmoetingsvoorzieningen:
- Op de hoogte van activiteiten door gemeente:
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- Gemis activiteiten/uitgaansgelegenheden in gemeente:
- Wil zeker meehelpen in de buurt of omgeving:
- Wil meedenken over jeugdbeleid:

25 % (regio 20 %)
9 % (regio 10 %)
22 % (regio 25 %)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0 – 4 jarigen.
Jaarverslag 2006
Bereik zuigelingen:
Bereik Peuters:
Vaccinatiegraad:

100 %
98,4 %
95,9 %

Top 3 meest geregistreerde risico’s:
1. Motorische ontwikkeling
2. Spraak-taalontwikkeling
3. Opvoedingsproblematiek
Top 3 verwijzingen:
1. Heupdysplasie luxatie
2. Visusafwijkingen
3. Motorische ontwikkeling
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4 – 19 jarigen.
Jaarverslag 2006; betreft schooljaar 2005-2006.
JGZ basisonderwijs
- Opgeroepen aantal kinderen in groep 2 basisonderwijs:
- Daadwerkelijk onderzocht:
- (Gezondheids)problemen geconstateerd:
- Verwezen voor verder onderzoek:
- Opgeroepen aantal kinderen in groep 7 basisonderwijs:
- Daadwerkelijk onderzocht:
- (Gezondheids)problemen geconstateerd:
- Verwezen voor verder onderzoek:

Aantal
294
285
94
20
234
231
74
5

Logopedische screening basisonderwijs
Aantal gescreende kinderen:
Aantal niet gescreende kinderen:

243
16

Voortgezet onderwijs
- Opgeroepen aantal kinderen in klas 2 vo:
- Daadwerkelijk onderzocht:
- (Gezondheids)problemen geconstateerd:
- Verwezen voor verder onderzoek:

242
237
47
19
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Leefstijl
Aantal kinderen met overgewicht (basisonderwijs):
- Groep 2:
- Groep 7:
- VO klas 2:
Vroegtijdige signalering en maatregelen is gewenst, gezien de
stijging van de groepen 2 naar 7 en de verschillen met de regio.
Infopunt opvoeding
Bezoek infopunt opvoeding (verpleegkundige inde scholen):
(in 2005 was dat 22 keer, in 2004, 30 keer)
Leerplicht
Gegevens schooljaar 2005-2006.
Volledig leerplichtigen:
Partieel leerplichtigen:
Spijbelen of veelvuldig te laat komen:
Ongeoorloofd /luxe verzuim (vakantie e.d.):
Schorsingen:
Vrijstellingen:
Verzoek om vervangende leerplicht laatste schooljaar:

percentage
10 % (regio 7 %)
16 % (regio 11 %)
7 % (regio 11 %)

56 keer

Aantal
2.694
217
13
13
4
5
1

Jeugd Preventie Programma
Jaarverslag 2006
Tussen de gemeente en De Combinatie (die JPP levert) is afgesproken dat per jaar 12zaken in
behandeling worden genomen. Het gaat concreet over specifiek maatschappelijk werk t.b.v.
jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders. De politie is formeel “de vindplaats“ van klanten voor JPP.
Overzicht van 4 jaren.
2003: 11 jongens en 5 meisjes. Totaal: 16.
2004:
9 jongens en 3 meisjes. Totaal: 12.
2005: 9 jongens en 8 meisjes. Totaal: 17.
2006:
4 jongens en 6 meisjes. Totaal: 11 + 1 zaak met gezinscoach.
Probleemgebieden bij melding:
Gezin-school-vrije tijd, politie/justitie en gezondheid is de meest voorkomende variant.
Tijdsbestek per zaak: maximaal 3 maanden, uitzonderingen daargelaten.
In 2006 is 73 % van de zaken binnen een tijdsbestek van 3 maanden afgesloten.
In 27 % was de zaak wat complexer van aard of was er geen mogelijkheid voor doorverwijzing
naar bureau Jeugdzorg of naar anderen hulporganisaties.
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Bijlage 5
Tijdpad Integraal Jeugdbeleid gemeente Oirschot.

Omschrijving
Opstellen plan van aanpak
Bespreken Plan van Aanpak met wethouder
Bespreken Kadernota en Plan van aanpak met
Team Maatschappelijke Ontwikkeling
Verzorgen uitnodigingen voor
Info/Inspraakavond 16 juni
Eerste concept-beleidsplan gereed
Bespreken met wethouder en hoofd afdeling
Behandeling plan door b. en w.
Behandeling door Stuurgroep (uit Raad)
Avond met workshops (met genodigden,
stuurgroep, wethouder, gezaghebbende spreker)
Verwerking uitkomsten workshops in concept
Behandeling bijgesteld concept door b. en w.
Inspraakprocedure/ter inzage legging concept
Definitief concept beleidsplan gereed
Bespreken met wethouder en hoofd afdeling
Behandeling door b. en w.
Behandeling door Stuurgroep
Opiniërende raadsvergadering
Vaststelling Jeugdbeleid door gemeenteraad
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Planning
Vóór 21 februari 2008
21 februari 2008, 11.00 uur
26 februari 2008, 09.30 uur
6 of 7 mei 2008
15 mei 2008
20 mei 2008
27 mei 2008
10 juni 2008 (21.30 – 22.30 uur)
16 juni 2008 (19.30 – 22.00 uur)
Vóór 25 juni 2008
8 juli 2008
15 juli t/m 29 augustus 2008
18 september 2008
22 september 2008
30 september 2008
14 oktober 2008 (van 21.30 – 22.30 uur)
4 november 2008 (indien nodig)
25 november 2008 (uitloop naar 16 december
2008)
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Bijlage 6

Lokale Educatieve Agenda
2009-2012
Gemeente Oirschot
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Deze notitie is opgesteld door de werkgroep LEA, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, Kempenhorst
College, SKOBOS en RBOB.
Oirschot, sept 2008
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Lokale Educatieve Agenda
Gemeente Oirschot
In 2008 heeft de gemeente Oirschot, in samenwerking met betrokken partners, een jeugdbeleid
opgesteld. Onderdeel van dit jeugdbeleid is de Lokale Educatieve Agenda. De onderliggende
Lokale Educatieve Agenda is in overleg tussen gemeente en de lokale schoolbesturen opgesteld.
Op de lokale agenda staan beleidsonderwerpen waar alle partners de komende jaren extra aandacht
aan willen besteden. Daarnaast geven we per onderwerp een uitwerking in activiteiten,
ambitieniveau, financiën en fasering.
1.

Definitie Lokale Educatieve Agenda

In de gemeente Oirschot hebben de gemeente en schoolbesturen in 2008 de onderliggende Lokale
Educatieve Agenda opgesteld. We hanteren daarbij de volgende definitie van Lokale Educatieve
Agenda:
De Lokale Educatieve Agenda geeft invulling aan het lokale onderwijsbeleid. De Lokale
Educatieve Agenda is een beleidsinstrument van gemeenten en schoolbesturen waarin zij een
gezamenlijke visie en uitgangspunten hebben geformuleerd voor het onderwijsbeleid in de brede
zin van het woord voor de periode 2009-2012. Deze visie en uitgangspunten zijn in de Lokale
Educatieve Agenda uitgewerkt in prioriteiten en actiepunten waar de gemeenten en schoolbesturen
de komende jaren extra aandacht aan willen besteden. De Lokale Educatieve Agenda in Oirschot is
onderdeel van het jeugdbeleid.
2.

Kaders en uitgangspunten

Voor het opstellen van de LEA hebben de kadernota Maatschappij, de kadernota Jeugdbeleid en
het beleidsplan WMO als uitgangspunt gediend.
De gemeenteraad heeft in 2007 de kadernota Maatschappij vastgesteld. In deze kadernota zijn de
kaders/ hoofddoelen maatschappij geformuleerd. De gemeente Oirschot kent drie maatschappelijke
hoofddoelen maatschappij:
1. Maatschappelijke opvoeding
2. Participatie
3. Zorg voor elkaar
Deze hoofddoelen staan centraal en vormen daarom de leidraad voor de Lokale Educatieve
Agenda. Deze doelen zijn verder uitgewerkt in het jeugdbeleid en het beleidsplan WMO.
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De Lokale Educatieve Agenda is onderdeel van het jeugdbeleid. De gemeenteraad heeft in 2008 de
kaders voor het jeugdbeleid vastgesteld in de kadernota Jeugdbeleid. Op basis van deze kadernota
is de algemene doelstelling van het jeugdbeleid als volgt geformuleerd:
De gemeente wil een helder, effectief, samenhangend en integraal jeugdbeleid dat zich richt op
ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden en behoeften van alle jeugdigen in de gemeente
Oirschot alsmede op de risico’s en problemen bij kinderen en hun ouders.
Het jeugdbeleid is verdeeld in vier thema’s. Op basis hiervan zijn de volgende uitgangspunten per
thema geformuleerd:
Maatschappelijke opvoeding
• De gemeente wil maatschappelijke opvoeding breed inbedden in de gemeenschap en
continu aandacht geven.
• De gemeente wil duidelijk grenzen stellen in wat de gemeente wel en niet belangrijk vindt
en waar hij in beeld is als het gaat om de opvoeding van jeugdigen.
• De gemeente wil dat iedere jeugdige in deze gemeente een volwaardige kans heeft om naar
vermogen mee te doen aan de samenleving.
Participatie
• De gemeente wil ervoor zorgen dat jeugdigen zich betrokken voelen bij hun omgeving en
actief meedoen in de samenleving.
• De gemeente wil draagvlak binnen de gemeenschap door op een open, transparante manier
verenigingen en instellingen, jeugdigen en ouders te betrekken bij de vorming van het
jeugdbeleid. Daarbij wil de gemeente duidelijk afspraken maken over de betrokkenheid van
die partners bij de uitvoering en evaluatie van het beleid.
Zorg voor elkaar.
• De gemeente wil ervoor zorgen dat de keten van partners in hulp en zorg voor jeugd en
ouders rond is en naar ieders tevredenheid functioneert.
• De gemeente wil in samenspraak met het onderwijsveld voor 4 jaren een Lokale Educatieve
Agenda vaststellen op basis van wederzijds akkoord bevonden prioriteiten.
• De gemeente heeft met partners de coördinatie van zorg goed geregeld en de ketenpartners
voeren hun taken goed uit.
• De gemeente wil dat de 5 Jeugdzorg/WMO functies goed zijn neergezet en samenhangend
en goed worden uitgevoerd door de ketenpartners.
• De gemeente wil voldoen aan de behoefte van jongeren aan eigen woonruimte.
• De gemeente wil voor jeugdigen die zorg nodig hebben speciale woonvormen in de eigen
omgeving realiseren.
• De gemeente wil in samenspraak met het plaatselijke bedrijfsleven meer arbeidsplaatsen
creëren voor met name jongeren uit deze gemeente.
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Regie
• De gemeente wil vanuit zijn regisserende rol samen met professionele organisaties
samenhang en structuur organiseren en regelen in hulpverlening en wil voor ouders en
jeugdigen de ingang naar hulp en advies gemakkelijker maken met het realiseren van een
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (gekoppeld aan het Lokaal Loket).
3.

Organisatie

De Lokale Educatieve Agenda is opgesteld in samenwerking tussen de lokale schoolbesturen en de
gemeente. Hiervoor is een werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de
gemeente, SKOBOS (Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen, Oirschot en Spoordonk),
RBOB (Regionaal Bestuur Openbaar Basisonderwijs de Kempen) en het Kempenhorst College. De
werkgroep LEA heeft de voortgang aan het OOGO gerapporteerd en de stukken ter instemming
voorgelegd aan het OOGO. Na instemming van het OOGO heeft besluitvorming plaatsgevonden
door het College van B&W en de gemeenteraad, als onderdeel van het jeugdbeleid.
4.

Randvoorwaarden en afbakening

Bij het opstellen van de Lokale Educatieve Agenda hebben we, in willekeurige volgorde, de
onderstaande randvoorwaarden gehanteerd:
Algemeen:
- De LEA is bedoeld om prioriteiten vast te stellen tussen onderwijs en gemeente, waar we de
komende jaren blijvend of extra aandacht aan willen besteden.
- De basis voor de LEA wordt gevormd door de kadernota Maatschappij, de kadernota
Jeugdbeleid, het beleidsplan WMO en de Inventarisatie lokaal onderwijsbeleid6.
- Met het jeugdbeleid sluiten we aan bij de 9 prestatievelden van de WMO. LEA is onderdeel
van prestatieveld 1 ‘Sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’.
- LEA is een kapstok die in der loop van de tijd verder uitgewerkt kan worden. Dit betekent
dat de LEA in eerste instantie geen totaal uitgewerkt actieplan betreft.
- We gaan uit van Lokaal Maatwerk, situatie Oirschot als uitgangspunt.
Wettelijke verankering:
- De WPO, Overleg Verordening en Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting
vormen de wettelijke basis van LEA.
- De Verordening Financiële en Materiele Gelijkstelling wordt vastgesteld voor 2008 op
basis van 2007. Voor 2009 e.v. wordt deze Verordening vastgesteld op basis van de LEA.

6

De schoolbesturen voor het primair onderwijs (SKOBOS en RBOB) hebben in april 2007 een inventarisatie lokaal
onderwijsbeleid uitgevoerd. Hierin geven de schoolbesturen aan welke onderwerpen de komende jaren extra prioriteit
dienen te krijgen.
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Jeugdbeleid:
- LEA is een (essentieel) onderdeel van het in 2008 op te stellen jeugdbeleid
- LEA valt binnen de derde hoofddoelstelling van het jeugdbeleid (punt 3: zorg voor elkaar),
maar heeft tevens overlap met punt 1 en 2.
Definitie:
- In de LEA gebruiken we de term ‘brede school’. We bedoelen hiermee een lokale
(Oirschotse) variant van de brede school, oftewel een ‘smalle brede school’. We verstaan
hier een school met een groeiende maatschappelijke functie onder, met een inhoudelijke en
indien mogelijk fysieke samenwerking met andere maatschappelijke
voorzieningen/functies, die gericht zijn op jeugd en jongeren. Deze voorzieningen kunnen
divers zijn en betreffen niet per definitie een totaalaanbod van onderwijs, opvang, zorg,
sport en cultuur. De smalle brede school kunnen we zien als groeimodel om op termijn,
indien daar maatschappelijke behoefte aan is en mogelijkheden voor zijn, te groeien naar
een ‘reguliere brede school’.
- In de LEA gebruiken we de term zorgleerling voor leerlingen waarbij een structureel
probleem in de ontwikkeling is geconstateerd. Dit kan zowel zijn op cognitief, sociaalemotioneel en/of motorisch gebied zijn. Als gevolg hiervan hebben zorgleerlingen behoefte
aan extra begeleiding en ondersteuning tijdens hun schoolloopbaan.
Doelgroep:
- De doelgroep van LEA zijn jongeren van 0-23 jaar uit de gemeente Oirschot. Daarbij ligt de
nadruk op jongeren van 4-18 jaar. De LEA heeft betrekking op primair en voortgezet
onderwijs.
Financiën:
- Uitgangspunt voor de LEA is het huidige (onderwijs)budget. Bepaalde keuzes kunnen, in
overleg, echter wel tot een verschuiving, vermeerdering of vermindering van budgetten
leiden.
- Voor de invulling van de Lokale Educatieve Agenda werken we zowel met budgetten van
de gemeente als van de schoolbesturen. In eerste instantie gaat het hier om bestaande
budgetten. Daarnaast kijken we naar financieringsmogelijkheden van derden, zoals de
provincie en het Ministerie.
Fasering:
- We kunnen niet alle prioriteiten meteen oppakken. We faseren de uitvoering van de
prioriteiten daarom over de komende jaren. Daarnaast stellen we per onderwerp een reëel
ambitieniveau en daaraan gekoppelde concrete activiteiten en financiën vast.
Periode:
- Zowel het jeugdbeleid als de Lokale Educatie Agenda worden voorlopig vastgesteld voor
de periode 2009 t/m 2012.
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5.

Relatie Lokale Educatieve Agenda – Jeugdbeleid

De Lokale Educatieve Agenda is onderdeel van het jeugdbeleid. Met het jeugdbeleid sluiten we aan
bij de 9 prestatievelden van de WMO. De LEA is onderdeel van prestatieveld 1 ‘Sociale
samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’. De definitie (uit het WMObeleidsplan) van dit prestatieveld luidt als volgt:
Het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt)
gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. Het gaat dus om:
leefbaarheid (schoon en veilig), samenleven (sociale samenhang en participatie) en voorzieningen
(diensten en accommodaties).
Hierbij gelden, in het kader van het jeugdbeleid de volgende gemeentelijke uitgangspunten:
1. Jeugdigen hebben recht op een eigen plaats en een eigen cultuur. Dit is niet alleen goed
voor de ontwikkeling van de jeugdigen, maar ook voor de ontwikkeling van de hele
samenleving.
2. De gemeente verwacht van jeugdigen dat zij zich betrokken voelen bij hun omgeving.
3. Het onderwijsveld moet samen met de gemeente en overige partners werken aan een Lokale
Educatieve Agenda.
4. Het openbaar bibliotheekwerk is een laagdrempelige voorziening voor jeugd en
noodzakelijk voor leesbevordering en als vindplaats van schriftelijke en digitale informatie.
5. Kunstzinnige vorming (o.a. muziek- en dansonderwijs) moet gestimuleerd worden en voor
alle jeugdigen toegankelijk en betaalbaar zijn.
6. De gemeente ziet het verenigingsleven als de belangrijkste basis voor een leefbare
gemeenschap en wil de maatschappelijke functie versterken.
7. De gemeente creëert voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren: jongeren moeten. als
zij dit willen in Oirschot kunnen blijven wonen.
8. De gemeente streeft naar meer geschikte arbeidsplaatsen voor jongeren in Oirschot.
9. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moeten zoveel mogelijk geïntegreerd worden en daar
waar mogelijk worden ondergebracht in een concept “brede school”.
10. De gemeente wil nog meer aandacht voor beweging/sport en gezondheid.
Met het vorm geven van de Lokale Educatieve Agenda sluiten we aan punt 3. Daarnaast vormen
alle bovenstaande uitgangspunten een basis voor de concrete invulling van de LEA in prioriteiten
en activiteiten.
6.

Uitwerking LEA

In het hiernavolgende schema zijn de hoofdprioriteiten van de Lokale Educatieve Agenda in
Oirschot weergegeven. In categorie 1 staan prioriteiten die onder de verantwoordelijkheid van
schoolbesturen vallen. In categorie 2 staan prioriteiten die onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeenten vallen.
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In categorie 3 staan prioriteiten waarvoor de gemeente eindverantwoordelijk is. Vanzelfsprekend
bestaat er een duidelijke relatie tussen de drie categorieën en zijn de gestelde prioriteiten zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd.
De in dit schema aangegeven prioriteiten geven aan waar de gemeente en schoolbesturen de
komende periode 2009-2012 blijvende of extra aandacht aan willen besteden. We zien een
prioriteit als een aandachtspunt waarin we meer willen betekenen dan uitsluitend de wettelijke
verplichtingen. Beide partijen (schoolbesturen en gemeente) onderschrijven de relevantie hiervan.
Als een bepaald onderwerp niet in onderstaand schema staat genoemd betekent dit niet dat er
binnen de scholen of gemeente geen (reguliere) aandacht aan wordt besteed. Het is dan echter geen
gezamenlijke geformuleerde prioriteit voor de komende jaren.
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6.1 Overzicht
In onderstaand overzicht zijn de prioriteiten van de Lokale Educatieve Agenda Oirschot aangegeven. De volgorde van
prioriteiten/aandachtspunten is daarbij willekeurig.

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Eindverantwoordelijk: schoolbesturen
Uitvoering: scholen en gemeenten

Eindverantwoordelijk: overleg tussen partners
Uitvoering: scholen en gemeenten

Eindverantwoordelijk: gemeenten
Uitvoering: scholen en gemeenten

1.1 Onderwijskundige vernieuwingen

2.1 Voor-, vroeg-, na- en buitenschoolse opvang en educatie

3.1 Leerplicht

2.2 Zorg in en om de school

3.2 Huisvesting

2.3 Voortijdig schoolverlaten

3.3 Veiligheid rond de school

2.4 Relatie arbeidsmarkt - onderwijs

3.4 Brede school

2.5 Veiligheid in en om de school
2.6 Leesbevordering
2.7 Sport en bewegen
2.8 Burgerschap, levensbeschouwing en cultuureducatie
2.9 Ouderbetrokkenheid en informatievoorziening
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Categorie 1

1.1 Onderwijskundige vernieuwingen
Definitie: Wijzigingen van het bestaande onderwijsconcept op de scholen, mede ingegeven
door maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving, ten behoeve van een
betere afstemming van het onderwijs op de individuele behoefte van de leerling. Het betreft
zaken als pedagogiek, didactiek, onderwijsorganisatie, onderwijsmethoden, onderwijsinhoud en
fysieke omgeving.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Het (op onderdelen) wijzigen van het onderwijsconcept van de scholen
zodat meer en beter tegemoet gekomen kan worden aan de individuele zorg- en leerbehoefte
van de leerling. Het onderwijs past zich aan aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Wat doen we nu binnen en rondom het onderwijs: Elke school is bezig met het verbijzonderen
van het eigen schoolconcept richting betere afstemming op de individuele zorg- en leerbehoefte
van het kind. Elke school doet dat op een eigen manier, vastgelegd in schoolplannen en
jaarplannen. Het niveau verschilt: van didactische en organisatorische aanpassingen tot fysieke
veranderingen en wijzigingen in het schoolconcept. Voorbeelden zijn het veranderen van
werkvormen met meer nadruk op zelfstandigheid, samenwerken en leren van elkaar en/of het
bewust maken van leerkrachten van (het belang van) de individuele behoeften en
mogelijkheden van leerlingen.
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs::
- Invulling geven aan zorgplicht passend onderwijs (zie 2.1 en 2.2)
- Opleiding en begeleiding van leerkrachten
- Verbeteren organisatie van het onderwijs
6.3

Categorie 2

2.1 Voor-, vroeg-, na- en buitenschoolse opvang en educatie
Definitie: Het bieden van opvang en/of educatie aan jeugdigen voor-, na en buiten school in de
vorm van voor- en vroegschoolse educatie, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moeten zoveel mogelijk
inhoudelijk geïntegreerd worden en daar waar mogelijk worden ondergebracht in een concept
“brede school”. Dit moet leiden tot een meer doorlopende leerlijn van kinderen van 0-18 jaar.
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Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Opstellen beleidsvisie schoolbesturen over inhoudelijke samenwerking tussen scholen
primair onderwijs en peuterspeelzalen/kinderopvang.
- Zoeken naar inhoudelijke en fysieke samenwerkingsvormen en het maken van afspraken
tussen partners in het kader van doorlopende leerlijnen.
- Ontwikkeltrajecten brede school in het kader van de Integrale AccommodatiePlannen
Oirschot kern en Spoordonk.
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs::
- Verdere uitwerking inhoudelijke en fysieke samenwerking peuterspeelzaalwerk/
kinderopvang en basisscholen.
- Onderzoeken welke kinderopvang- en peuterspeelzaalvoorzieningen ondergebracht kunnen
worden in of direct bij scholen met zo mogelijk daadwerkelijke uitvoering (via
jeugdbeleid).
2.2 Zorg in en om de school
Definitie: Het signaleren van de behoefte van leerlingen en ouders aan (extra) zorg, het bieden
van zorg op maat aan alle leerlingen of hen op de juiste manier doorverwijzen naar plaatsen
waar de juiste zorg geboden kan worden. Onder zorg in en om de school verstaan we ook de
zorgplicht passend onderwijs, opvang van jeugdigen die buiten de boot dreigen te vallen,
schoolmaatschappelijk werk en reboundvoorzieningen.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken:
- Het zo vroeg mogelijk signaleren van de behoefte van jeugdigen en hun ouders aan (extra)
zorg. Het vervolgens kunnen bieden van zorg op maat aan alle leerlingen en hun ouders of
hen op de juiste manier doorverwijzen naar plaatsen waar de juiste zorg geboden kan
worden. Hiervoor moet een organisatiestructuur opgezet worden tussen de verschillende
professionele instanties die dagelijks met kinderen en ouders te maken hebben. Dit laatste is
een van de doelstellingen in het jeugdbeleid.
- Het kunnen aanbieden van passend onderwijs aan ieder kind, volgens een van de drie
volgende modellen of een combinatie daarvan: segregatie-model (separate school voor
speciaal onderwijs voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften), integratie model (een
gedeelte van de leerlingen met extra onderwijsbehoeften een passende plek binnen de
reguliere school met een gedeeltelijk aangepast curriculum), model inclusief onderwijs (alle
leerlingen opvangen in een reguliere school met hetzelfde onderwijsconcept). Dit betekent
dat voor alle leerlingen een onderwijszorgaanbod is ontwikkeld en er geen leerlingen op
wachtlijsten staan en/ of (tijdelijk) thuiszitten.
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Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
Vroegsignalering en toeleiden naar het juiste zorgaanbod:
- Netwerk Jeugdhulpverlening
- Zorg Advies Team binnen Kempenhorst College
- Zorg voor Jeugd (digitaal signaleringssysteem)
- Elektronisch kinddossier
- Samenwerkingsverband Weer samen naar school (po)
- Samenwerkingsverband Kempenkamer (vo)
Aanbieden van hulp:
- Schoolmaatschappelijk werk (vo)
- Opvoedspreekuur GGD
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Invulling geven aan schoolmaatschappelijk werk (po) en afstemming
schoolmaatschappelijk werk po en vo.
- Opstellen gezamenlijke visie op lokaal en regionaal niveau tussen schoolbesturen en
gemeenten over de invulling van zorgplicht passend onderwijs.
- Oprichten van een Centrum voor Jeugd en Gezin om daarmee met een goed georganiseerde
coördinatie van zorg voorkomen dat kinderen met problemen tussen wal en schip vallen.
Het onderwijsveld is een van de kernpartners binnen deze keten. De rol van het
onderwijsveld ligt met name op het gebied van signalering, vaststellen van de zorgbehoefte
en het doorverwijzen. Daarnaast vult het onderwijsveld de direct onderwijsgerelateerde
uitvoering in (via jeugdbeleid).
- Structurele en nauwere samenwerking po en vo door:
a) Overdracht leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Het primair en
voorgezet onderwijs informeren elkaar meer, beter en langer over de leerlingen die de
overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs maken. Deze
informatieoverdracht vindt vooraf (van po naar vo) en achteraf (van vo naar po) plaats.
Extra nadruk ligt hierbij op leerlingen met een extra zorgbehoefte, maar alle leerlingen
worden op deze manier gedurende hun schoolcarrière gevolgd.
b) Structurele kennisoverdracht po en vo over leerinhouden (bijvoorbeeld rekenen, taal,
ICT)
c) Meer en betere lokale afstemming samenwerkingsverbanden po (Weer samen naar
school), vo (Kempenkamer) en de gemeente.
2.3 Voortijdig schoolverlaten
Definitie: Voortijdig schoolverlaten is het niet halen van een startkwalificatie. Een jongere
beschikt over een startkwalificatie als hij of zij in het bezit is van een diploma HAVO/VWO of
een diploma MBO op (minimaal) niveau 2.
Doelgroep: Leerlingen in het voortgezet onderwijs
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Wat willen we bereiken: Zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie laten behalen en
daarmee het percentage jongeren dat vroegtijdig het onderwijs verlaat terugdringen.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Ziekteverzuimproject Kempenhorst: Leerlingen met veelvuldig of twijfelachtig
ziekteverzuim worden opgeroepen om zo snel mogelijk de reden van verzuim te
achterhalen. Indien nodig wordt meteen zorg geboden. Op deze manier wordt getracht
voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid tegen te gaan.
- Regionaal convenant voortijdig schoolverlaten: Het Kempenhorst College, het Ministerie
en het RMC hebben een convenant gesloten om te zorgen voor een goede overdracht van
VMBO naar MBO. Doel hiervan is het terugdringen van het percentage voortijdig
schoolverlaters. Ook de MBO instellingen hebben een dergelijk convenant afgesloten.
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Oprichten van een Zorg Adviesteam Klein (ZAK) binnen het Kempenhorst College. Hierbij
wordt extra zorg besteedt aan leerlingen die (veel) spijbelen en/of te laat komen.
- Zie 3.1 leerplicht en 2.2 zorg in en om de school.
2.4 Relatie arbeidsmarkt- onderwijs
Definitie: De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het lokale bedrijfsleven in de
gemeente Oirschot op diverse terreinen.
Doelgroep: Leerlingen in het voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Het versterken van de relatie tussen het voortgezet onderwijs en het
lokale bedrijfsleven in de gemeente Oirschot op terreinen waar de samenwerking voor beide
partijen een meerwaarde op kan leveren.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Deelname Kempenhorst College aan georganiseerde netwerken/ contactmomenten van het
lokale bedrijfsleven
- Stageactiviteiten/ leerwerkplekken leerlingen Kempenhorst College bij diverse lokale
bedrijven en evenementen.
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Structureel overleg bedrijfsleven- gemeente- Kempenhorst College over mogelijkheden tot
samenwerking.
- Organiseren van een brainstorm/ symposium vanuit het voortgezet onderwijs over de relatie
school - lokale bedrijfsleven.
- Het opstellen van een visie en activiteitenplan voor het organiseren en invullen van de
verplichte maatschappelijk stages in het voortgezet onderwijs.
Vanaf het schooljaar 2011/2012 is een maatschappelijke stage van 72 uur voor leerlingen
van het voortgezet onderwijs verplicht.
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De rijksoverheid heeft de gemeente en scholen de opdracht gegeven (en middelen
toegekend) om de infrastructuur en de makelaarsfunctie vorm te geven. De gemeente, het
voortgezet onderwijs en eventuele andere partners zoals het lokale bedrijfsleven, het
verenigingsleven en de Steunpunten Vrijwilligerswerk Best en Oirschot moeten hier samen
een visie op ontwikkelen en een concreet uitvoeringsplan voor opstellen (via jeugdbeleid).
Inbedding van maatschappelijke stages in het Kempenhorst College (via jeugdbeleid)
Organiseren informatiemarkt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs om kennis te
maken met het lokale bedrijfsleven (via jeugdbeleid).

2.5 Veiligheid in en om de school
Definitie: De veiligheid van leerlingen, personeel, ouders en bezoekers in en om de school,
binnen het schoolterrein.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Het in stand houden en/of verbeteren van de veiligheid van leerlingen,
personeel, ouders en bezoekers in en om de school en dit vastleggen in afspraken tussen
verschillende partijen.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Inzet schoolconciërges
- Opstellen schoolveiligheidsplan
- Opstellen convenant schoolveiligheid tussen scholen, politie, gemeente en het Openbaar
Ministerie.
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Continueren inzet schoolconciërges
- Uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen schoolveiligheidsplannen
- Structureel overleg tussen gemeente, scholen, politie en andere relevante partners over het
onderwerp schoolveiligheid.
2.6 Leesbevordering
Definitie: Het geheel van activiteiten dat wordt ingezet om de kwaliteit en kwantiteit van het
leesgedrag van jongeren te verbeteren. We bedoelen hier leesbevordering in de brede zin van
het woord. ‘Lezen’ en ‘taal’ binnen het reguliere onderwijscurriculum laten we hier buiten
beschouwing.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de kwantiteit van
het leesgedrag van jongeren.
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Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Uitvoering onderwijspakket leesbevordering ‘Rode Draad’ in het primair onderwijs.
- Samenwerking tussen bibliotheken en basisscholen
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Verbeteren afstemming aanbod bibliotheken en wensen en behoeften jongeren 4-18 jaar
door het uitvoeren van een inventarisatie naar vragen en behoeften van jongeren op dit
gebied en het eventueel uitvoeren van deze wensen (via jeugdbeleid).
2.7 Sport en bewegen
Definitie: Het actief sporten en bewegen door de jeugd in georganiseerd, ongeorganiseerd en
anders-georganiseerd verband.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Jongeren stimuleren om te bewegen en te sporten. Het doel hiervan is
tweeledig. Ten eerste heeft bewegen een positief effect op de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van jongeren. Ten tweede kan sport bijdragen aan diverse andere maatschappelijke
doelen zoals het versterken van de sociale samenhang, het leren van sociale vaardigheden, het
krijgen van zelfvertrouwen, integratie tussen verschillende groepen in de samenleving, het
vergroten van maatschappelijke participatie etc.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Structureel meer lesuren lichamelijke opvoeding dan bepalingen in wettelijke normen (vo)
- Reguliere gymaanbod (po)
- Organiseren van schooltoernooien en sportdagen (po en vo)
- Structurele samenwerking tussen scholen en sportaanbieders zoals sportverenigingen (vo)
- Incidentele samenwerking tussen scholen en sportaanbieders zoals sportverenigingen (po)
- Voorbereiding/ onderzoek naar mogelijkheden tot aanbieden van opleiding Sport,
Dienstverlening en Veiligheid (SDV) op het Kempenhorst College (vo)
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Vergroten samenwerking met verenigingen en andere sportorganisaties. Indien mogelijk
door inzet combinatiefuncties. Combinatiefuncties zijn functies van personen die in
verschillende sectoren werkzaam zijn, onder één werkgever. Door het combineren van
taken (bijvoorbeeld een leerkracht bewegingsonderwijs die tegelijkertijd training geeft bij
een sportvereniging en het sport- en beweegaanbod tijdens naschoolse opvang of in de
wijk). Gemeente en schoolbesturen werken hiervoor samen een concreet actieplan uit.
- Maatschappelijke stages (zie ‘relatie arbeidsmarkt-onderwijs). Leerlingen uit het voortgezet
onderwijs kunnen hun maatschappelijke stage onder andere invullen bij sportverenigingen
of andere sportorganisaties (via jeugdbeleid).
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Uitvoering BOS-Impuls: de gemeente heeft in het kader van de subsidieregeling BOS
(Buurt-Onderwijs-Sport) subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS met als doel
‘jongeren de kans te geven zich lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen
om hiermee achterstanden aan te pakken en te voorkomen voor de toekomst’.
In de BOS-Impuls van de gemeente Oirschot zijn op hoofdlijnen een aantal activiteiten
opgenomen. In samenwerking met de verschillende partners moet voor de uitvoering van de
activiteiten een concreet activiteitenplan worden opgesteld (via jeugdbeleid).
Aanbieden opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid (bij positieve resultaten
onderzoek/voorbereidingen) op Kempenhorst College (vo)

2.8 Burgerschap, levensbeschouwing en cultuureducatie
Definitie: Oriëntatie op de maatschappij/ leefwereld vanuit de eigen persoonlijke situatie. Dit
kunnen we onderverdelen in de onderwerpen maatschappijleer, levensbeschouwing, sociale
omgangsvormen/ waarden en normen, leefgewoonten, cultuureducatie en burgerschap.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Alle leerlingen krijgen binnen het primair en voortgezet onderwijs een
vorm van educatie op het gebied van burgerschap, levensbeschouwing of cultuureducatie
aangeboden. Hiervan is kunstzinnige vorming (muziek- en dansonderwijs, toneel en theater) in
ieder geval onderdeel.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Scholen bieden leerlingen een lesprogramma in het kader van burgerschap en/of
levensbeschouwing (po en vo)
- Scholen bieden leerlingen een lesprogramma in het kader van cultuureducatie (po en vo)
- Een gedeelte van de scholen biedt de leerlingen ‘algemene muzikale vorming’ door
samenwerking met muziekscholen (po en vo)
- Programma Gezonde School en Genotmiddelen in klas 1, 2 en 3 van het voortgezet
onderwijs en groep 7 en 8 van het primair onderwijs
- Uitvoering programma ‘Gezonde voeding’ Kempenhorst College naar aanleiding van de
Wegwijsdag in 2007
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Een voldoende dekkend netwerk van scholen met een aanbod ‘algemene muzikale vorming’
door samenwerking met muziekscholen (po).
- Scholen geven bewust, vanuit een bepaalde visie, invulling aan burgerschap,
levensbeschouwing en cultuureducatie (po en vo).
2.9 Ouderbetrokkenheid en informatievoorziening
Definitie: Informatie (incl. voorlichting) en advies aan ouders, kinderen en jongeren over
opvoeden en opgroeien en het betrekken van ouders hierbij.

Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012

128

Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Gevraagd en ongevraagd voorzien in de behoefte van ouders, kinderen
en jongeren aan informatie (incl. voorlichting) en advies over opvoeden en opgroeien en hen
hier zoveel mogelijk direct bij betrekken.
Wat doen we nu binnen en rondom het onderwijs:
- Opvoedspreekuur voor ouders binnen de basisscholen
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs::
- Onderzoek behoefte groepsvoorlichting ouders 0-4 jarigen (via jeugdbeleid)
- Onderzoek behoefte groepsvoorlichting ouders 4-19 jarigen (via jeugdbeleid)
6.4

Categorie 3

3.1 Leerplicht
Definitie: Jongeren tot 18 jaar of jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald zijn
leerplichtig. Dit houdt in dat zij wettelijk verplicht zijn om naar school te gaan. Wanneer een
jongere ongeoorloofd niet aanwezig is op school, hebben we te maken met schoolverzuim. Dit
wordt opgepakt via de leerplichtambtenaar. Voortijdig schoolverlaten wordt geregistreerd via
het Regionaal Meld en Coördinatiecentrum (RMC).
Doelgroep: Leerlingen in het (primair en) voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Zo min mogelijk schoolverzuim onder jongeren in het primair en
voortgezet onderwijs. Zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie laten behalen.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Activiteiten in het kader van de leerplicht: De leerplichtambtenaar heeft als doel ervoor te
zorgen dat alle jongeren die naar school moeten gaan, ook daadwerkelijk naar school gaan.
Dit betreft jongeren tot 18 jaar en jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald.
De activiteiten van de leerplichtambtenaar richten zich met name op zorg rondom
leerlingen. De leerplichtambtenaar heeft daarmee een belangrijke taak als het gaat om
signalering van problemen of extra zorgbehoefte bij leerlingen en hun ouders. Daarnaast
richt de leerplichtambtenaar zich op handhaving.
- Zie ook activiteiten 2.3 voortijdig schoolverlaten
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Profilering leerplicht: extra voorlichting voor leerlingen (en hun ouders) over leerplicht en
voortijdig schoolverlaten in de brugklas. Voorlichting door middel van
informatiebijeenkomsten en het verspreiden van een folder.
- Zie ook activiteiten 2.3 voortijdig schoolverlaten
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3.2 Huisvesting
Definitie: Huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeente
Oirschot.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Het behouden en realiseren van voldoende kwaliteit en kwantiteit van
onderwijsvoorzieningen in Oirschot, waarbij de onderwijsvisie leidend is en vraag en aanbod
zoveel mogelijk integraal op elkaar aansluiten.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Integraal Acommodatie Plan Oirschot kern
- Integraal Accommodatie Plan Spoordonk
- Renovatie sporthal De Kemmer en gymzaal De Halm voor gymonderwijs van
respectievelijk voortgezet onderwijs en primair onderwijs
- Kwaliteitsimpuls onderwijskundige vernieuwingen
Bovenstaande projecten vallen buiten het kader van de Lokale Educatie Agenda. De
bijbehorende budgetten nemen we dus niet mee in de LEA.
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Integraal Accommodatie Plan Oostelbeers (dit is een apart project dat buiten het kader van
de LEA valt)
- Inventarisatie/ onderzoek welke kinderopvang- en peuterspeelzaalvoorzieningen
ondergebracht kunnen worden in of direct bij scholen met zo mogelijk daadwerkelijke
uitvoering (via jeugdbeleid, zie 2.1).
- Invoeren nieuwe verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs volgens
modelverordening VNG.
3.3 Veiligheid rond de school
Definitie: Veiligheid rond de school (buiten het schoolgebouw en schoolterrein). Hiermee
bedoelen we met name de verkeersveiligheid.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: De omgeving van de school (infrastructuur) is zo ingericht dat de
veiligheid van iedereen die zich beweegt rondom de school en alle gebruikers van de school op
weg naar school zo optimaal mogelijk is.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- Behouden/ inrichten veilige omgeving (infrastructuur) per school op maat.
- Platform van bedrijven, scholen en andere instellingen in Oirschot in het kader van
integrale veiligheid.
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Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- Zie 2.5 veiligheid in en om de school
3.4 Brede school
Definitie: In Oirschot zien we een ‘brede’ school als een inhoudelijke verbinding tussen
scholen en andere maatschappelijke voorzieningen waardoor de ontwikkelingskansen van
leerlingen worden vergroot. Fysieke samenwerking kan hier, indien mogelijk, een gevolg van
zijn.
In Oirschot lijkt het klassieke model van een brede school (breed netwerk van voorzieningen in
en rond de school, met onderwijs, welzijn, sport en zorg rond het kind) voorlopig (nog) niet
toepasbaar. We gaan daarom uit van een lokale variant van de ‘brede school’, oftewel een
school met een maatschappelijke functie.
Doelgroep: Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs
Wat willen we bereiken: Van solo-onderwijsvoorzieningen komen tot onderwijsvoorzieningen
met een maatschappelijke functie door samenwerking tussen partners te stimuleren, (indien
noodzakelijk) te initiëren en zoveel mogelijk te faciliteren.
Wat doen we nu binnen en rond het onderwijs:
- IAP Oirschot kern
- IAP Spoordonk
Wat willen we extra doen binnen en rond het onderwijs:
- IAP Oostelbeers
Bovenstaande projecten vallen buiten het kader van de Lokale Educatie Agenda. De
bijbehorende budgetten nemen we dus niet mee in de LEA.
7.

Fasering en financiën

In onderstaand schema is per activiteit (bestaand en nieuw) aangegeven in welke periode deze
activiteit plaats gaat vinden, welk budget hiermee gepaard gaat en welke partners zorg dragen voor
de uitvoering.
Naast de activiteiten in dit schema is budget beschikbaar voor schoolbegeleiding. Dit budget wordt
ingezet op basis van de vastgestelde prioriteiten, en is daarom niet als een apart speerpunt
opgenomen. Schoolbegeleiding is opgenomen in de laatste rij van het activiteitenoverzicht.
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8.

Activiteitenoverzicht

In onderstaand overzicht zijn per speerpunt concrete acties uitgewerkt. Per actie zijn de doelgroep, de periode, de beschikbare financiën en de
uitvoeringspartners weergegeven. Indien een activiteit in het kader van het jeugdbeleid wordt uitgevoerd, is dit aangegeven in de laatste kolom.
Met (n) bedoelen we nieuw budget, met (r) bedoelen we regulier budget.
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Cat.
1

Speerpunt
1.1 Onderwijskundige
vernieuwingen

Activiteit
Invulling geven aan zorgplicht
passend onderwijs (zie 2.1 en
2.2)
Opleiding en begeleiding van
leerkrachten

Doelgroep
zie 2.1/2.2

Periode
zie 2.1/2.2

Financiën (per jaar)
zie 2.1/2.2

Uitvoering
zie 2.1/2.2

4-18 jaar

2009-2012

Formatie scholen (r ):
€ 8.150 SKOBOS
€ 1.162 Korenbloem
€ 95.000 Kempenhorst

Schoolbesturen

Opstellen beleidsvisie
schoolbesturen over
inhoudelijke samenwerking
tussen scholen primair
onderwijs en
peuterspeelzalen/kinderopvang.
Zoeken naar inhoudelijke en
fysieke samenwerkingsvormen
en het maken van afspraken
tussen partners in het kader van
doorlopende leerlijnen.
Ontwikkeltrajecten brede school
in het kader van de IAP’s.

0-12 jaar

2008-2009

Formatie scholen (r):
€ 627 SKOBOS
€ 627 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
Formatie gemeente (r)

Schoolbesturen

0-12 jaar

2009

Gemeente,
scholen,
peuterspeelzale
n, kinderopvang

0-12 jaar

2009-2012

Formatie scholen (r):
€ 940 SKOBOS
€ 156 Korenbloem
€ 12.000 Kempenhorst
Formatie gemeente (r)
Zie IAP’s (r)
Buiten beschouwing in LEA

Verdere integratie/ uitwerking
inhoudelijke en fysieke
samenwerking
peuterspeelzaalwerk/
kinderopvang en basisscholen.
Onderzoeken welke
kinderopvang- en
peuterspeelzaalvoorzieningen
ondergebracht kunnen worden
in of direct bij scholen met zo
mogelijk daadwerkelijke
uitvoering (via jeugdbeleid).

0-12 jaar

2010-2012

0-12 jaar

Onderzoek
2009
Uitvoering
2010-2012

Verbeteren organisatie van het
onderwijs
2

2.1 Voor-, vroeg-, naen buitenschoolse
opvang en educatie
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Formatie scholen (r):
€ 4.701 SKOBOS
€ 470 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
Formatie gemeente (r)
Formatie scholen (r):
€ 1.254 SKOBOS
€ 470 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
Formatie gemeente (r)

Via jeugdbeleid
zie 2.1/2.2

Gemeente,
scholen,
peuterspeelzale
n, kinderopvang
Gemeente,
scholen,
peuterspeelzale
n, kinderopvang
Gemeente,
scholen,
peuterspeelzale
n, kinderopvang

X
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Cat.

Speerpunt
2.2 Zorg in en om de
school

Activiteit
Netwerk Jeugdhulpverlening

Doelgroep
0-18 jaar

Periode
2009-2012

Zorg Advies Team binnen
Kempenhorst College

12-18 jaar

2009-2012

Zorg voor Jeugd

0-19 jaar

2009-2012

Elektronisch kinddossier

0-19 jaar

2009-2012

Schoolmaatschappelijk werk po
en vo + afstemming

4-18 jaar

2009-2012

Opvoedspreekuur GGD

4-12 jaar

2009-2012

€ 3.000 (r) gemeente

Opstellen gezamenlijke visie op
lokaal en regionaal niveau
tussen schoolbesturen en
gemeenten over de invulling van
zorgplicht passend onderwijs.

4-18 jaar

Start sept
2008. Uitwerken
visie 20082009

Formatie gemeente (r)
Formatie scholen (r):
€ 1.567 SKOBOS
€ 2.585 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
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Financiën (per jaar)
€1500 (r) gemeente
Formatie gemeente (r)
Formatie scholen ( r):
€235 SKOBOS
€235 Korenbloem
€1500 Kempenhorst
Formatie scholen (r):
€9000 Kempenhorst
Formatie gemeente ( r)
€12000 (r) gemeente
Formatie gemeente (r)
Formatie scholen ( r):
€588 SKOBOS
€391 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
€ 26.240 (r) gemeente, incl € 14.706
rijksbijdrage
Formatie gemeente (r)
Formatie scholen (r)
€ 7.758 SKOBOS
€ 2.585 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
budget maats werk gemeente (r) voor po
vo: € 54.000 (r) school

Uitvoering
Gemeente en
ander
instellingen

Via jeugdbeleid
X

Gemeente,
Kempenhorst
College en
andere
instellingen
Diverse
professionele
organisaties en
gemeente

X

Zuidzorg,
GGD, gemeente

X

Gemeente,
maats. Werk,
scholen
GGD, scholen,
gemeente
Gemeente,
schoolbesturen

X

X

X
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Cat.

Speerpunt

2.3 Voortijdig
schoolverlaten

2.4 Relatie
arbeidsmarkt onderwijs

Activiteit
Oprichten van een Centrum
voor Jeugd
en Gezin, gekoppeld aan De
Enck.

Doelgroep
0-23 jaar

Periode
2009-2012

Financiën (per jaar)
Rijkssubsidie (n) van
€ 38.045
in 2008 naar
€ 114.135 voor
2011

Structurele samenwerking vo en
po:
- overdracht leerlingen
- kennisoverdracht
- afstemming
samenwerkingsverbanden Weer
Samen naar School (po) en
Kempenkamer (vo)
Regionaal convenant voortijdig
schoolverlaten
Ziekteverzuimproject
Kempenhorst.

12-18 jaar

2009-2012

Formatie scholen (n)
€ 1.410 SKOBOS
€ 313 Korenbloem
€ 7.000 Kempenhorst

16-23 jaar

2009-2012

12-18 jaar

2009-2012

Oprichten Zorg AdviesTeam
(ZAK) Klein

12-18 jaar

2009-2012

Deelname Kempenhorst College
aan georganiseerde netwerken
lokale bedrijfsleven.
Stageactiviteiten/
leerwerkplekken Kempenhorst
College bij lokale bedrijven en
evenementen.
Structureel overleg
bedrijfsleven- gemeenteKempenhorst mogelijkheden tot
samenwerking.

12-18 jaar

Formatie vo (r):
€ 12.000 Kempenhorst
€ 14.500 (r) gemeente
Formatie vo (r):
€ 1.750
Formatie gemeente (n)
Formatie scholen (n):
6.000,- Kempenhorst
Formatie gemeente (r).
Formatie Kempenhorst (r):
8.000,Formatie gemeente (r).
Formatie Kempenhorst (r):
12.000
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12-18 jaar

12-18 jaar

2009-2012
2009-2012

2009-2012

Formatie partners (r).

Uitvoering
Bureau
Jeugdzorg,
Zuidzorg,
Maats. werk,
GGD, MEE,
verenigingen,
gemeente etc
Scholen po en
vo

Via jeugdbeleid
X

Scholen vo
Kempenhorst,
GGD, gemeente
€
€
€

X

Kempenhorst,
gemeente
Gemeente,
bedrijfsleven,
vo
Gemeente
bedrijfsleven,
vo

X

Gemeente
bedrijfsleven,
vo
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Cat.

Speerpunt

2.5 Veiligheid in en om
de school

Activiteit
Organiseren van een brainstorm/
symposium vanuit vo over de
relatie school - lokale
bedrijfsleven.

Doelgroep
12-18 jaar

Periode
2009-2012

Financiën (per jaar)
Formatie partners (n).

Opstellen visie en
activiteitenplan voor
organiseren en invullen van
verplichte maatschappelijke
stages in het vo.
Inbedding maatschappelijke
stages in het Kempenhorst
college

12-18 jaar

2008

Formatie partners (n)
Formatie Kempenhorst
10.000,-

12-18 jaar

2009-2012

Rijksgelden van € 2.565 in 2008 naar €
16.315 in 2011 (n)
Formatie partners (n).

Kennismaking met lokale
bedrijfsleven via
informatiemarkt
Inzet schoolconciërges

12-23 jaar

2009-2012

€ 1500,Gemeente (r)

4-12 jaar

2008

Opstellen schoolveiligheidsplan

4-18 jaar

2008

Opstellen convenant
schoolveiligheid tussen scholen,
politie, gemeente en het
Openbaar Ministerie.

4-18 jaar

2008

Continueren inzet
schoolconciërges

4-12 jaar

2009-2012

Gemeente (r) € 6.075,- per school norm
2007
Scholen (r):
€ 49.000 SKOBOS
€ 7.000 Korenbloem
Formatie scholen (r)
€ 2.194 SKOBOS
€ 626 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
Formatie gemeente (r)
Formatie scholen (r)
€ 157 SKOBOS
€ 157 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
Gemeente (r) € 6.075,- per school norm
2007
Scholen (r):
€ 49.000 SKOBOS
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€

Uitvoering
Gemeente
bedrijfsleven,
vo

Via jeugdbeleid

Gemeente
bedrijfsleven,
vo, overige
instellingen

X

Gemeente
bedrijfsleven,
vo, overige
instellingen
Gemeente,
bedrijfsleven,
vo
Gemeente,
scholen

X

X

Scholen

scholen, politie,
gemeente,
Openbaar
Ministerie.
Gemeente,
scholen

136

Cat.

Speerpunt

2.6 Leesbevordering

2.7 Sport en bewegen

€ 7.000 Korenbloem
Financiën (per jaar)
Formatie partners (r)
Formatie po: zie opstellen
schoolveiligheidsplan
Formatie vo: € 1.000,-Kempenhorst
Formatie scholen (r):
€ 1.410 SKOBOS
€ 470 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
Formatie gemeente (r)
€ 2.565 norm 2007 (€ 1,35 per leerling)
gemeente (r)

Activiteit
Uitvoeren, evalueren en
eventueel bijstellen
schoolveiligheidsplan

Doelgroep
4-18 jaar

Periode
2009-2012

Structureel overleg gemeente,
scholen, politie en andere
relevante partners over het
onderwerp schoolveiligheid.

4-18 jaar

2009-2012

Uitvoering onderwijspakket
leesbevordering ‘Rode Draad’
in het primair onderwijs.
Samenwerking tussen
bibliotheken en basisscholen.

4-12 jaar

2009-2012

4-12 jaar

2009-2012

Formatie partners (r)

Uitvoeren inventarisatie naar
vragen en behoeften van
jongeren t.a.v. leesbevordering/
bibliotheken en zo mogelijk
uitvoeren van wensen.
Aantal gymuren boven
wettelijke norm vo
Reguliere gymaanbod po

0-18 jaar

Inventarisa
tie 2009
Uitvoering
2010-2012

Gemeente (r), budget bibliotheken

12-18 jaar

2009-2012

Formatie Kempenhorst (r + n)

4-12 jaar

2009-2012

Schooltoernooien en sportdagen

4-18 jaar

-

- Gemeente beschikbaar stellen
sporthallen (r)
- Formatie scholen (r)
- Gemeente normvergoeding
(Verordening) aan scholen met sporthal
in eigendom
- Formatie scholen (r)
€ 542 SKOBOS
€ 235 Korenbloem
Formatie Kempenhorst
- Beschikbaar stellen accommodatie
gemeente (r)
- Subsidie schooltoernooi po € 250,- (r)
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Uitvoering
Gemeente,
scholen
gemeente,
scholen, politie
en andere
relevante
partners
Scholen,
gemeente,
bibliotheken
Scholen,
gemeente,
bibliotheken
Bibliotheken,
jeugdgemeenter
aad,
jongerenpanel

Via jeugdbeleid

X

Gemeente,
scholen
Gemeente,
scholen

Gemeente,
scholen
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Cat.

Speerpunt

2.8 Burgerschap,
levensbeschouwing en
cultuureducatie

Activiteit
Structurele (vo) en incidentele
(po) samenwerking tussen
scholen en sportaanbieders

Doelgroep
4-18 jaar

Periode
-

Voorbereiden + uitvoeren
opleiding SDV Kempenhorst
College (SDV)
Vergroten samenwerking met
verenigingen en andere
sportorganisaties. Indien
mogelijk door inzet
combinatiefuncties. Gemeente
en schoolbesturen werken
hiervoor samen een concreet
actieplan uit.
Maatschappelijke stages (zie
‘relatie arbeidsmarktonderwijs).
Uitvoering BOS-Impuls. In
samenwerking met de
verschillende partners moet
voor de uitvoering van de
activiteiten een concreet
activiteitenplan worden
opgesteld (via jeugdbeleid).
Scholen bieden lesprogramma
in het kader van burgerschap
en/of levensbeschouwing.

12-18 jaar

2009-2012

4-18 jaar
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Financiën (per jaar)
Formatie scholen (r)
€ 1.500 Kempenhorst
€ 1.084 SKOBOS
€ 235 Korenbloem
Formatie vo (n)
€ 9.700 Kempenhorst

Uitvoering
Scholen en
sportaanbieders

Start
uitwerking
plan: 2008.
Uitwerking
2009-2012

- Via rijkssubsidie combinatie-functies
(n). Exacte bedrag nog niet bekend.
- Formatie gemeente en school (n)

Gemeente,
scholen

4-18 jaar

2009-2012

Gemeente:
€ 71.440 (r voor 4 jaar)
Rijksoverheid:
€ 50.000,- (n voor 4 jaar)
Formatie gemeente en scholen (n)

Gemeente,
scholen,
verenigingen,
jongerenwerk,
sportorganisatie
s etc

4-18 jaar

2009-2012

- € 12.000,- gemeente (r) (budget
levensbeschouwing)
- Formatie scholen po (r)
€ 12.905 SKOBOS/Korenbloem
- Formatie scholen vo (r)

Scholen

Via jeugdbeleid

Scholen (VO)

X
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Speerpunt

Activiteit

Doelgroep

Periode

Financiën (per jaar)

Uitvoering

Via jeugdbeleid

Scholen bieden lesprogramma
in het kader van cultuureducatie.

4-18 jaar

2009-2012

Scholen

Samenwerking muziekscholen
en gedeelte scholen primair
onderwijs (AMV)
Programma Gezonde school en
genotmiddelen

4-12 jaar

2009-2012

- € 7.314 norm 2007 (€ 3,85 per
leerling) gemeente (r)
(budget cultuureducatie)
- Formatie scholen po (r)
€ 1447 SKOBOS
€ 313 Korenbloem
- Formatie scholen vo (r)
€ 5.500 Spoordonk
€ 4.330 Korenbloem

10-14 jaar

2009-2012

Uitvoering programma Gezonde
Voeding Kempenhorst College
n.a.v. Wegwijsdag
Dekkend netwerk Algemene
Muzikale vorming (AMV) po
Scholen geven invulling aan
burgerschap,
levensbeschouwing en
cultuureducatie
Opvoedspreekuur voor ouders
po

12-18 jaar

2009-2012

6-12 jaar

2009-2012

Formatie scholen po (n)

4-18 jaar

2009-2012

Formatie scholen vo en po (r)

4-12 jaar

2009-2012

€ 3.000
Gemeente (n)

Basisscholen,
GGD, gemeente

X

Onderzoek behoefte
groepsvoorlichting ouders 0-4
jarigen en 4-19 jarigen
Activiteiten leerplicht

0-19 jaar

2010

€ 2.000
Gemeente (n)

Gemeente

X

4-18 jaar

2009-2012

Gemeente (r): reguliere inzet

Gemeente

X

Cat.

2.9
Ouderbetrokkenheid/
informatievoorziening

3.1 Leerplicht
7

- € 18.000,- gemeente (r)7
- Formatie scholen po (r)
€ 940 SKOBOS
€ 313 Korenbloem
- Formatie vo (r)
€ 15.000 (r) Kempenhorst
Formatie scholen vo (r)

Muziekscholen,
scholen,
gemeente
GGD, NovadicKentron,
gemeente,
scholen

X
X

School vo
Scholen po,
muziekscholen
Scholen po en
vo

Dit bedrag is bestemd voor het totaal aan preventieactiviteiten, waarvan Gezonde School onderdeel uitmaakt.
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leerplichtambtenaar
Cat.

Speerpunt

Activiteit
Profilering leerplicht vo

Doelgroep
12-14 jaar

Periode
2009-2012

Financiën (per jaar)
Gemeente (n): inzet leerplichtambt.

3.2 Huisvesting

Integraal Acommodatie Plan
Oirschot kern

0-12 jaar

2009 e.v.

Krediet IAP (buiten beschouwing in
LEA)

Uitvoering
School vo,
gemeente
Gemeente,
scholen

Integraal Accommodatie Plan
Spoordonk

0-18 jaar

2009 e.v.

Krediet IAP (buiten beschouwing in
LEA)

Gemeente,
scholen

Renovatie sporthal De Kemmer
en gymzaal De Halm

0-23 jaar

2009 2010

Krediet De Kemmer en De halm (buiten
beschouwing in LEA)

Gemeente,
scholen

Kwaliteitsimpuls
onderwijskundige
vernieuwingen

0-23 jaar

2009 e.v.

Gemeente,
scholen

Integraal Accommodatie Plan
Oostelbeers

0-23 jaar

2009 e.v.

Gemeente: normbedragen
onderwijskundige vernieuwingen
In overleg eigen bijdrage SKOBOS en
RBOB boven normbedragen
Krediet IAP (buiten beschouwing in
LEA)

Invoeren nieuwe
modelverordening
Voorzieningen Huisvesting
Onderwijs VNG.

4-18 jaar

2009

Inzet formatie gemeente (r)

Gemeente,
i.o.m. scholen

In stand houden/ inrichten
veilige omgeving
(infrastructuur) per school op
maat.

4-18 jaar

2009 e.v.

Formatie gemeente (r)

Gemeente,
i.o.m. scholen

Platform integrale veiligheid

0-23 jaar

2009 e.v.

Formatie gemeente (r)

Gemeente

3.3 Veiligheid rond de
school

3.4 Brede school

Via jeugdbeleid

Gemeente,
scholen

IAP Oirschot kern: zie 3.2
huisvesting
IAP Spoordonk: zie 3.2
huisvesting
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Cat.

Speerpunt

Activiteit
IAP Oostelbeers: zie 3.2
huisvesting

Doelgroep

Periode

Financiën (per jaar)

Uitvoering

extra

Schoolbegeleiding

Inzet schoolbegeleiding op basis
van proiriteiten LEA

0-18 jaar

2009-2012

Op basis van raadsbesluit betreffende
DOBA: 2008: € 69.000
2009: € 56.230
2010: € 22.770
Totaal budget onderwijsbegeleiding
blijft € 69.000 per jaar (r).

2009-2012
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Via jeugdbeleid
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9.

Vervolg en evaluatie

De werkgroep Lokale Educatieve Agenda blijft ook na vaststelling van de LEA bestaan. In deze
werkgroep bespreken we de voortgang van de uitvoering van de LEA. Op basis hiervan kan de
LEA, indien noodzakelijk, in de loop van de tijd bijgesteld worden. De LEA is daarmee een
dynamisch document, dat we op basis van ervaringen en nieuwe ontwikkelingen bijstellen.
Na vaststelling van de Lokale Educatieve Agenda heeft de werkgroep de volgende taken:
-

Initiëren uitvoering LEA in overleg met betrokken partners
Monitoren/ evaluatie uitvoering LEA
Op basis van ervaringen en nieuwe ontwikkelingen bijstellen LEA

De bezetting van de werkgroep na vaststelling van de LEA wordt nog nader bekeken en hoeft niet
per definitie dezelfde te zijn als in de voorbereidingsfase.

Namens schoolbesturen en gemeente Oirschot,
Sept 2008
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Bijlage 7
Samenvatting voorgestelde wijzigingen Nota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012.
Nadat het College van B&W op 8 juli de conceptnota Integraal Jeugdbeleid 2009-2012 heeft
vastgesteld, heeft de conceptnota in de periode 15 juli tot en met 29 augustus ter inzage gelegen.
Jongerenopbouwwerker Willem Timmermans (namens De Twern), jongerenwerker Wim van
Rijzingen, De Opvoedcoach, Zuidzorg, Steunpunt Vrijwilligerswerk Oirschot, raadslid Paul Maas
en twee individuele burgers hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid te reageren op de
conceptnota. Deze reacties hebben we gerubriceerd en voorzien van voorstellen tot tekstuele
wijzigingen met bijbehorende motivering. Sommige opmerkingen leiden niet tot tekstuele
wijzigingen, maar kunnen wel bij de uitvoering van het jeugdbeleid worden betrokken. Daarnaast
brachten sommige instellingen en burgers bij de inspraak enkele feitelijke onjuistheden in de
conceptnota naar voren. Alleen de opmerkingen die hebben geleid tot belangrijke inhoudelijke
tekstwijziging(en) worden hieronder vermeld. De inspraaknotitie met daarin alle vragen die tijdens
de inspraak naar voren zijn gekomen en de bijbehorende antwoorden, is als bijlage toegevoegd.
De Lokale Educatieve is onderdeel van het jeugdbeleid. Bij het schrijven van de conceptnota
Integraal Jeugdbeleid 2008-2012 was deze nog niet vastgesteld. Inmiddels is dit wel gebeurd en
daarom is deze nu opgenomen in de Nota. Deze tekstwijziging wordt hieronder weergegeven.
Belangrijke inhoudelijke wijzigingen door inspraak van instellingen en burgers
Opmerking door Fred Bots over stimulering kunstzinnige vorming. De tegemoetkoming in
abonnementskosten voor clubs en verenigingen voor sociale minima in de gemeente Oirschot is
geschrapt. Kan deze regeling weer terugkomen?
Antwoord en wijziging: Toevoeging aan de nota op pagina 35 en 36: “ISD De Kempen voert het
minimabeleid voor de gemeente Oirschot uit. Vanuit dit beleid kent de gemeente Oirschot een
speciale regeling “bijzondere bijstand” waarin sociale minima een tegemoetkoming kunnen krijgen
als iemand niet beschikt over de middelen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het
bestaan. In dit kader is er ook een regeling voor sociale minima met schoolgaande kinderen voor
wat betreft schoolkosten en de kosten voor deelname aan sociaal-culturele activiteiten (zoals
deelname aan sport- en muziekverenigingen). In Kempenverband blijft de gemeente Oirschot
aandacht hebben voor de noodzaak tot het treffen van (aanvullende) financiële regelingen voor
sociale minima als het gaat om de deelname aan sociaal-culturele activiteiten.”
Opmerking Paul Maas over jeugdgemeenteraad: De uitstraling van de jeugdgemeenteraad op
andere leerlingen die niet hieraan deelnemen lijkt erg beperkt. De leereffecten beperken zich teveel
tot alleen de deelnemende leden van de jeugdgemeenteraad. De gemeente moet streven naar een
sterkere inbedding in het onderwijs waardoor meer leerlingen worden bereikt.
Antwoord en wijziging: Op pagina 30 wordt de tekst als volgt: “De betrokkenheid van de scholen
en de terugkoppeling van de jeugdgemeenteraad naar de scholen is in de loop der tijd verwaterd.
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De gemeente gaat in overleg met de scholen om de doelen van de jeugdgemeenteraad bij de
scholen onder de aandacht te brengen en gezamenlijk te kijken naar manieren om de
terugkoppeling van de jeugdgemeenteraad naar de scholen te verbeteren. Hierbij wordt beoogd om
ook leerlingen te bereiken die geen lid zijn van de jeugdgemeenteraad.”
Opmerking Paul Maas over Jongerenpanel Oirschot: De taken, bevoegdheden en doelen van het
Jongerenpanel Oirschot (JPO) moeten sterker worden verankerd in het jeugdbeleid. Hierdoor wordt
de continuïteit en status van het JPO beter gewaarborgd.
Antwoord en wijziging: De gemeente vindt het belangrijk om de continuïteit van het Jongerenpanel
te waarborgen en duidelijkheid te hebben over de status. Op pagina 31 vermelden we hierover de
volgende passage: “Om de structurele samenwerking tussen gemeente en Jongerenpanel te
waarborgen legt de gemeente in 2009 in overleg met het Jongerenpanel de bevoegdheden, taken en
doelen van het Jongerenpanel schriftelijk vast.”
Deze actie wordt vermeld in de activiteitenoverzichten in nota.
Opmerking ZuidZorg over het project Overgewicht: Het “Project Overgewicht” is niet opgenomen
in de conceptnota Jeugdbeleid 2009-2012. Het project wordt conform de landelijke afspraken in
2009 ingevoerd en richt zich op de preventie van overgewicht bij kinderen van 0 tot 2 jaar. Graag
dit project opnemen in de nota jeugdbeleid.
Antwoord en wijziging: Deze actie wordt vermeld in de activiteitenoverzichten in nota. Het
genoemde project maakt deel uit van een activiteitenpakket in de gemeente Oirschot dat zich richt
op informatie en advies over opvoeden en opgroeien en moet daarom in de tekst worden vermeld.
Op pagina 48 hebben we hierover de volgende passage opgenomen: “Het project Overgewicht is
onderdeel van het pakket Jeugdgezondheidszorg dat ZuiodZorg binnen de gemeente Oirschot
aanbiedt. Het project overgewicht wordt comform de landelijke afspraken in 2009 ingevoerd en
richt zich op de preventie van overgewicht bij kinderen van 0 tot 2 jaar.”
Opmerking Jongeren(opbouw)werk over de inzet van extra ureninzet:
Het jongeren (opbouw)werk laat weten dat het met de huidige ureninzet (2 fte) alleen mogelijk is
om reguliere zaken uit te voeren. Het jongeren(opbouw)werk vraagt om een extra ureninzet om ook
die activiteiten en evenementen mogelijk te maken die de Ramblaz bij een bredere
maatschappelijke doelgroep presenteren. Dit past binnen het doel van de gemeente om de Ramblaz
een bredere uitstraling te geven.
Antwoord en wijziging
Ambitie van de gemeente Oirschot
Met de Kadernota Jeugd investeert de gemeenteraad in de toekomst van de Oirschotse jeugd. Het
nieuwe jeugdbeleid van de gemeente Oirschot is daarom nadrukkelijk een breed jeugdbeleid. Dit
betekent dat:
1. De gemeente voldoende aandacht heeft voor een kleine groep jeugd met wie het niet zo goed
gaat.
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Landelijk onderzoek laat zien dat ongeveer 15% van de jeugdigen extra aandacht van de
omgeving of hulp (school of professionele hulpverlener) nodig is. Van die 15 % gaat het met 5
% niet zo best en is meer dan eens sprake van een multi-probleem en intensieve hulp aan
kinderen en ouders. Deze cijfers laten zien dat het meer dan verantwoord is een breed
jeugdbeleid te ontwikkelen waarin speciale aandacht is voor een kleine groep jeugd waar het
wat minder of slecht mee gaat. In het nieuwe jeugdbeleid van de gemeente Oirschot komt deze
extra ondersteuning vooral tot uitdrukking in prestatieveld 2 (preventieve ondersteuning jeugd).
Binnen dit prestatieveld zijn hiervoor verschillende activiteiten opgenomen, hierbij worden
zowel bestaande activiteiten gecontinueerd als nieuwe activiteiten opgestart. Een aantal nieuwe
activiteiten zijn de volgende: actualiseren ondersteuningsaanbod opvoeden en opgroeien,
organiseren opvoedingsmarkt voor ouders, voorlichtingsactiviteiten en een onderzoek naar de
behoefte aan groepsvoorlichting. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (prestatieveld 3) krijgt een
sleutelpositie als het gaat om het goed afstemmen van de hulp- en ondersteuningsvraag van
ouders en jeugdigen op het lokale en regionale hulpaanbod.
2. De gemeente investeert in het behoud van de jeugd binnen de gemeentegrenzen. Door de
toenemende vergrijzing staat het behoud van de jeugd binnen de gemeentegrenzen voorop. In
het nieuwe jeugdbeleid van de gemeente Oirschot staat het creëren van een aantrekkelijk woon, werk- en recreatieaanbod daarom voorop. In de verschillende activiteiten die zijn verwerkt in
de nota komt dit tot uitdrukking. Enerzijds zijn er verschillende bestaande activiteiten die
worden gecontinueerd, anderzijds worden er in de nota verschillende nieuwe activiteiten
genoemd. Een greep uit de nieuwe activiteiten die de gemeente Oirschot oppakt: OJC De
Ramblaz multifunctioneler maken, extra budget voor evenementen voor de jeugd, stimuleren
ontwikkeling starterswoningen, ontwikkelen nieuwe speelplekken en onderzoeken van de
behoefte aan deelname aan sportverenigingen of sociaal-culturele activiteiten door verstandelijk
of lichamelijk beperkte jeugdigen.
Positie van het jongeren(opbouw)werk
Het jongeren(opbouw)werk is een onmisbare schakel bij een succesvolle uitvoering van het
jeugdbeleid. Om de verschillende nieuwe activiteiten tot uitvoering te kunnen brengen en de
bestaande activiteiten te continueren, is de inzet van het jeugd(opbouw)werk onmisbaar. In
onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van alle genoemde activiteiten in de nota
jeugdbeleid waarbij het jeugd(opbouw)werk partner is:
-

Ontwikkelen nieuwe/ uitbreiden bestaande speelplekken voor doelgroep 10-15 jaar (n)
Plan om OJC Ramblaz multifunctioneler te maken.(n)
Uitvoering plan + facelift OJ Ramblaz (n)
Continuering jongeren(opbouw)werk (r)
Extra Evenement voor jongeren in Oirschot centrum (n)
Continuering Jongerenpanel en vergroting bekendheid (r)
Continuering Wegwijsdag (r)
Pilot kamerverhuur (r)
Stimuleren samenwerking verenigingen- scholen (gemeente legt eerste contacten). Relatie
met BOS-activiteiten (n)
Continueren BOS-activiteiten (r)
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-

Opvoedingsmarkt organiseren (n)
Voorlichtingsactiviteiten (leefstijl, voeding, theater en toneel) (n)
Opstellen plan van aanpak en effectuering CJG (n)
Ondersteuning jonge mantelzorgers; plan van aanpak (n)
Continuering preventieactiviteiten binnen scholen en verenigingen (r)
Continueren Vierhoeksoverleg (r)
Klanttevredenheidsonderzoeken (n)
Instelling Volggroep Jeugdbeleid en activiteiten van die volggroep (n)

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat we voor het nieuwe jeugdbeleid een extra beroep moeten doen
op het jongeren(opbouw)werk. Er zijn verschillende activiteiten die vanuit het nieuwe jeugdbeleid
worden opgezet en waarbij het jongeren(opbouw)werk een onmisbare partner is. Om de ambities
van het jeugdbeleid te kunnen waarmaken en de uitvoering van het jeugdbeleid kans van slagen te
geven moet deelname van het jongeren(opbouw)werk gewaarborgd zijn.
Het jongeren(opbouw)werk zit momenteel echter aan de grenzen van haar kunnen. De huidige
activiteiten kunnen met de huidige bezetting uitgevoerd worden; er is echter geen rek om nieuwe
activiteiten te kunnen opzetten. Een belangrijke activiteit die is weggezet in het jeugdbeleid is een
multifunctioneler gebruik van De Ramblaz. Om De Ramblaz een bredere uitstraling te geven en
toegankelijk te maken voor een meer diverse groep gebruikers, is extra bezetting nodig.
De extra benodigde formatie is daarom weggezet in het jeugdbeleid. Met het jongeren
(opbouw)werk is gesproken over de benodigde extra uren. Hiervoor doen we het voorstel voor 0,5
fte extra ondersteuning voor het jeugd(opbouw)werk. De nieuwe functie is een gecombineerde
functie: zowel beheerstaken bij de Ramblaz als jongerenwerk maken deel uit van het takenpakket.
Voor de nieuwe functie vragen we een extra budget aan van €30.000 op jaarbasis. Deze extra
kosten worden op dit moment niet gedekt. Dit extra aan te vragen budget wordt meegenomen in de
begroting voor 2010 e.v.
Het jongeren(opbouw)werk ziet met een extra bezetting van 18 uur per week de volgende kansen
voor De Ramblaz ontstaan:
- Bij meer beheersondersteuning bij de Ramblaz, krijgt de jongerenwerker meer de handen
vrij om in te spelen op behoefte/ vraag vanuit de bezoekers en nieuwe doelgroepen/
partijen. Gedacht wordt aan meer ruimte voor evenementen en activiteiten zoals extra
activiteiten voor de jeugd op de kermis, organiseren van culturele evenementen (zoals
Cultuurschok), etc.
- Veel zaken die in het jeugdbeleid naar voren komen zijn in te vullen bij De Ramblaz (zoals
een oefenruimte, huiswerkbegeleiding).
- Meer mogelijkheden tot verruiming openingstijden van De Ramblaz (Ramblaz niet alleen
als jongerencentrum, maar ook voor andere activiteiten zoals huiswerkbegeleiding,
vergaderruimte, etc.). Extra avondopenstelling kan bovendien leiden tot meer inkomsten.
- Breder gebruik De Ramblaz kan leiden tot een breder draagvlak in de gemeenschap.
- Voor het jongerenopbouwwerk komt er meer ondersteuning dat ingezet kan worden op het
jongerenwerk in De Beerzen, de ondersteuning voor vereniging bij het opstellen van een
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jeugdbeleid of de pedagogische ondersteuning voor bij de verenigingen. De huidige
jeugdopbouwwerker houdt voldoende ruimte over om zich bezig te houden met andere
activiteiten die verwoord zijn in de jeugdnota zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de
BOS-Impuls en het ontwikkelen van nieuwe speelplekken.
Tekstuele wijziging (p.28): “Met de Kadernota Jeugd investeert de gemeenteraad in de toekomst
van de Oirschotse jeugd. Het nieuwe jeugdbeleid van de gemeente Oirschot is daarom nadrukkelijk
een breed jeugdbeleid. Dit betekent dat de gemeente in de eerste plaats investeert in het behoud van
de jeugd binnen de gemeentegrenzen. Het creëren van een aantrekkelijk woon-, werk- en
recreatiemilieu voor jeugdigen staat daarbij voorop. In deze nota zijn verschillende activiteiten
opgenomen die deze doelstelling onderschrijven, zoals OJC De Ramblaz multifunctioneler maken,
extra budget voor evenementen voor de jeugd, stimuleren ontwikkeling starterswoningen,
ontwikkelen nieuwe speelplekken en onderzoek doen naar behoefte aan deelname aan
sportverenigingen of sociaal-culturele activiteiten door verstandelijk of lichamelijk beperkte
jeugdigen.
Daarnaast wil de gemeente met het nieuwe jeugdbeleid voldoende aandacht hebben voor een kleine
groep jeugd met wie het niet zo goed gaat. In deze nota komt deze extra ondersteuning vooral tot
uitdrukking in prestatieveld 2 (preventieve ondersteuning jeugd). Het Centrum voor Jeugd en
Gezin (prestatieveld 3) krijgt een sleutelpositie als het gaat om het goed afstemmen van de hulp- en
ondersteuningsvraag van ouders en jeugdigen op het lokale en regionale hulpaanbod.
Om de ambities van deze nota te kunnen waarmaken is het belangrijk dat er voldoende formatie is
om nieuwe activiteiten en de bestaande activiteiten te kunnen uitvoeren. Het
jongeren(opbouw)werk is een onmisbare schakel bij een succesvolle uitvoering van het
jeugdbeleid. Bij de volgende activiteiten is het jeugd(opbouw)werk een partner:
-

Ontwikkelen nieuwe/ uitbreiden bestaande speelplekken voor doelgroep 10-15 jaar (n)
Plan om OJC Ramblaz multifunctioneler te maken.(n)
Uitvoering plan + facelift OJ Ramblaz (n)
Continuering jongeren(opbouw)werk (r)
Extra Evenement voor jongeren in Oirschot centrum (n)
Continuering Jongerenpanel en vergroting bekendheid (r)
Continuering Wegwijsdag (r)
Pilot kamerverhuur (r)
Stimuleren samenwerking verenigingen- scholen (gemeente legt eerste contacten). Relatie
met BOS-activiteiten (n)
Continueren BOS-activiteiten (r)
Opvoedingsmarkt organiseren (n)
Voorlichtingsactiviteiten (leefstijl, voeding, theater en toneel) (n)
Opstellen plan van aanpak en effectuering CJG (n)
Ondersteuning jonge mantelzorgers; plan van aanpak (n)
Continuering preventieactiviteiten binnen scholen en verenigingen (r)
Continueren Vierhoeksoverleg (r)
Klanttevredenheidsonderzoeken (n)
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-

Instelling Volggroep Jeugdbeleid en activiteiten van die volggroep (n)

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat we voor het nieuwe jeugdbeleid een extra beroep moeten doen
op het jongeren(opbouw)werk. Er zijn verschillende nieuwe activiteiten die vanuit het nieuwe
jeugdbeleid worden opgezet en waarbij het jongeren(opbouw)werk een onmisbare partner is. Om
de ambities van het jeugdbeleid te kunnen waarmaken en de uitvoering van het jeugdbeleid kans
van slagen te geven moet deelname van het jongeren(opbouw)werk gewaarborgd zijn.
Het jongeren(opbouw)werk zit momenteel echter aan de grenzen van haar kunnen. De huidige
activiteiten kunnen met de huidige bezetting uitgevoerd worden; er is echter geen rek om nieuwe
activiteiten te kunnen opzetten. Daarvoor is extra formatie nodig via het jeugdbeleid. Concreet gaat
het dan om een halve formatieplaats extra. De nieuwe functie is een gecombineerde functie: zowel
beheerstaken bij de Ramblaz als jongerenwerk maken deel uit van het takenpakket. Voor de nieuwe
functie gaan we uit van een extra benodigd budget van €30.000 op jaarbasis. De kosten worden
hiervoor op dit moment niet gedekt. Dit extra aan te vragen budget wordt meegenomen in de
begroting voor 2010 e.v.
Het jongeren(opbouw)werk ziet met een extra bezetting van 18 uur per week de volgende kansen
voor De Ramblaz ontstaan:
- Bij meer beheersondersteuning bij de Ramblaz, krijgt de jongerenwerker meer de handen
vrij om in te spelen op behoefte/ vraag vanuit de bezoekers en nieuwe doelgroepen/
partijen. Gedacht wordt aan meer ruimte voor evenementen en activiteiten zoals extra
activiteiten voor de jeugd op de kermis, organiseren van culturele evenementen (zoals
Cultuurschok), etc.
- Veel zaken die in het jeugdbeleid naar voren komen zijn in te vullen bij De Ramblaz (zoals
een oefenruimte, huiswerkbegeleiding).
- Meer mogelijkheden tot verruiming openingstijden van De Ramblaz (Ramblaz niet alleen
als jongerencentrum, maar ook voor andere activiteiten zoals huiswerkbegeleiding,
vergaderruimte, etc.). Extra avondopenstelling kan bovendien leiden tot meer inkomsten.
- Breder gebruik De Ramblaz kan leiden tot een breder draagvlak in de gemeenschap.
- Voor het jongerenopbouwwerk komt er meer ondersteuning dat ingezet kan worden op het
jongerenwerk in De Beerzen, de ondersteuning voor vereniging bij het opstellen van een
jeugdbeleid of de pedagogische ondersteuning voor bij de verenigingen. De huidige
jeugdopbouwwerker houdt voldoende ruimte over om zich bezig te houden met andere
activiteiten die verwoord zijn in de jeugdnota zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de
BOS-Impuls en het ontwikkelen van nieuwe speelplekken. “
De activiteit: uitbreiding ureninzet jongeren(opbouw)werk door inzet parttime formatieplek wordt
toegevoegd aan de acties.
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Toevoeging van de Lokale Educatieve Agenda
De gemeenteraad heeft in de Kadernota Jeugdbeleid vastgelegd dat de Lokale Educatieve Agenda
(LEA) onderdeel moet zijn van het jeugdbeleid. In de LEA legt de gemeente samen met de
schoolbesturen vast welke thema’s en onderwerpen binnen of nabij de scholen in de planperiode
binnen het huidige financiële kader prioriteit moeten hebben. Hiervoor is een werkgroep opgesteld
die de voortgang aan het OOGO heeft gerapporteerd en de stukken ter instemming aan het OOGO
heeft voorgelegd. Op 1 september heeft het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) de
LEA vastgesteld.
Een overzicht van prioriteiten uit de LEA is opgenomen in de Nota jeugdbeleid. De volledige notie
nemen we op als bijlage. Het college stelt de notitie afzonderlijk nog vast.
Tekstuele wijziging op pagina 33:
“In het OOGO van 10 maart 2008 heeft de gemeente met het onderwijsveld op hoofdlijnen
beleidsonderwerpen vastgesteld voor de Lokale Educatieve Agenda van de gemeente Oirschot. De
ingestelde werkgroep LEA is hiermee aan de slag gegaan, wat heeft geleid tot enkele aanvullingen
of wijzigingen. De werkgroep heeft uiteindelijk de prioriteiten bepaald en ter instemming
voorgelegd aan het OOGO. Op 1 september heeft het OOGO de LEA vastgesteld.
De prioriteiten van de LEA worden in onderstaand overzicht aangegeven. De volledige notitie van
de LEA is terug te vinden in de bijlage.”
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Eindverantwoordelijk:
schoolbesturen
Uitvoering:
scholen en gemeenten
1.1 Onderwijskundige
vernieuwingen

Eindverantwoordelijk:
overleg tussen partners
Uitvoering:
gemeenten en scholen
2.1 Voor-, vroeg-, na- en
buitenschoolse opvang en educatie
2.2 Zorg in en om de school
2.3 Voortijdig schoolverlaten
2.4 Relatie arbeidsmarktonderwijs
2.5 Veiligheid in en om de school
2.6 Leesbevordering
2.7 Sport en bewegen
2.8 Burgerschap,
levensbeschouwing en
cultuureducatie
2.9 Ouderbetrokkenheid en
informatievoorziening

Eindverantwoordelijk:
gemeenten
Uitvoering:
scholen en gemeenten
3.1 Leerplicht
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3.2 Huisvesting
3.3 Veiligheid rond de school
3.4 Brede School

Inspraaknotitie Jeugdbeleid 2009-2012
Bijlage 8. Inspraaknotitie Jeugdbeleid 2009-2012
Inleiding
Nadat het College van B&W op 8 juli de conceptnota Integraal Jeugdbeleid 2008-2012 heeft vastgesteld, heeft de conceptnota in de periode 15 juli tot en met 29
augustus ter inzage gelegen. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om op de conceptnota te reageren. Met veel interesse hebben we de ingekomen reacties
bekeken. Deze reacties op de opmerkingen hebben we in onderstaande tabel verwerkt. Veel van de opmerkingen en suggesties zijn nuttig maar hoeven niet te
leiden tot een tekstuele wijziging in de nota. We kunnen ze wel gebruiken bij de uitvoering bij het beleid.
Datum
31-072008

Ingebracht door
Fred Bots

Opmerking
1. Digitale informatie: Minima hebben geen of
beperkte toegang tot Internet

2. Bereik jeugdigen: hoe bereikt de gemeente
jongeren die hun vrije tijd invullen buiten de
gemeente Oirschot?
3. Lokaal Loket/ Centrum voor Jeugd en Gezin:
Jeugdigen kunnen en willen hier onvoldoende
van gebruik maken o.m. door de openingstijden
(avondopenstelling). Kunnen jeugdigen beter
worden bereikt (bijvoorbeeld jeugdigen actief
benaderen of een middagopenstelling van het
lokaal loket)?

8

Antwoord
1. ISD De Kempen voert het minimabeleid voor de gemeente Oirschot uit.
Vanuit dit beleid kent de gemeente Oirschot een speciale regeling “bijzondere
bijstand” waarin sociale minima een tegemoetkoming kunnen krijgen als
iemand niet beschikt over de middelen om te voorzien in de noodzakelijke
kosten van het bestaan. In dit kader is er ook een regeling voor sociale
minima met schoolgaande kinderen voor wat betreft schoolkosten en de
kosten voor deelname aan sociaal-culturele activiteiten (zoals deelname aan
sport- en muziekverenigingen).
2. Gemeente richt zich in het nieuwe jeugdbeleid op alle jeugdigen die in de
gemeente Oirschot wonen in de leeftijdscategorie 0 tot 23 jaar en hun ouders
dus ook op jongeren uit de gemeente Oirschot die veelvuldig recreëren buiten
de eigen gemeente.
3. Ook wij vinden het belangrijk dat de openingstijden goed zijn afgestemd
op de wensen en behoeften van de gebruikers. Hierover hebben we al een
passage opgenomen op pagina 62 van conceptnota jeugdbeleid.8
Openingstijden van het CJG (met daarbij de koppeling aan het Lokaal Loket)
worden t.z.t. zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van
ouders en jeugdigen.

Dit paginanummer verwijst naar de pagina in de conceptnota Integraal jeugdbeleid 2009-2012 die het College van B&W op 8 juli heeft vastgesteld.
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4. Vrijwilligerswerk: Steunpunt is niet open op
het moment dat jeugdigen de tijd hebben om
daar langs te gaan. Beter is om minstens een
middag- en één avondopenstelling te hebben.
5. Ondersteuning jonge mantelzorgers.

4. Uitbouw lokaal loket met CJG leidt tot ruimere openingstijden. Bij de
ontwikkeling van een CJG richt de gemeente zich op de wensen en behoeften
van alle jeugdigen (en hun ouders). Nog in ontwikkeling.

6. Maatschappelijke stages: hoe bereikt de
gemeente jeugdigen die elders naar school gaan
en hoe neemt de gemeente de belangen van deze
groep mee?
7. Zorg voor elkaar: Bij de Ramblaz moet de
gemeente een stricter onderscheid maken in
doelgroepen. Jongere jeugd komt nu teveel in
aanraking met de oudere jeugd waardoor
problemen onstaan m.b.t. onverantwoord
alcoholgebruik door de jongere jeugd.
8. Sportmogelijkheden en andere activiteiten bij
jeugd met een verstandelijke en of lichamelijke
beperkingen: er zijn onvoldoende
sportmogelijkheden voor jongeren met een GGZ
achtergrond.
9. Centra voor Jeugd en Gezin: wat worden hier
straks de bereikbaarheidstijden en openingstijden
van?
10. WMO: Gemeente moet een aansluitend
aanbod van voorzieningen verzorgen, dus ook
voor burgers die elders hun daginvulling vinden.
De gemeente moet bovendien een wijze van
communiceren vinden waardoor ze doelgroepen
kan bereiken. Dit lukt niet uitsluitend via lokale
organisaties.
11. Onderwijsachterstandenbeleid: Hoe pakt de

6. De scholen regelen dit met de gemeente en vrijwilligerscentrale waar de
kinderen op school zitten.

5. Zie antwoord bij punt 4.

7. Ramblaz heeft geen jongerensoos meer (voor categorie tot 16 jaar). De
huidige activiteiten zijn voor 16-plussers. Oudere en jongere jeugdigen
komen elkaar dus niet tegen.

8. Jongeren met een beperking worden ook toegelaten tot sportverenigingen.
De gemeente is in beeld als ouders van GGZ jongeren een vereniging met
activiteiten voor die doelgroep oprichten.
9. Zie antwoord bij punt 4.
10. De gemeente heeft hierin alleen een ondersteunende taak. Ouders kunnen
initiatief nemen tot oprichting van een vereniging. Daarna is de gemeente
bereid om met de vereniging in gesprek te gaan.

11. De gemeente Oirschot heeft samen met de schoolbesturen een Lokale
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gemeente dit aan bij elders onderwijs genietende
jeugdigen?
12. Maatschappelijke opvoeding: hoe bereikt de
gemeente voor opvoedingsondersteuning de
mensen die geen dagbesteding hebben binnen de
gemeente en die elders op clubs/ verenigingen
zitten en hoe neemt men de belangen van deze
groep mee?

Educatieve Agenda. Deze richt zich op alle scholen binnen de gemeente
Oirschot.
12. Opvoedingsondersteuning is bedoeld voor alle ouders en jeugdigen
binnen de gemeente Oirschot. Alle ouders en jeugdigen die woonachtig zijn
binnen de gemeente Oirschot kunnen hier een beroep op doen.

13. Participatie: hoe bereikt de gemeente voor
participatie de mensen die geen dagbesteding
hebben binnen de gemeente en die elders op
clubs/ verenigingen zitten en hoe neemt men de
belangen van deze groep mee?

13. Initiatieven liggen bij ouders en jeugdigen zelf. De gemeente heeft hierin
een faciliterende rol.

14. Vrijwilligerswerk. Mensen die nu
vrijwilligerswerk doen raken hun ontheffing voor
hun sollicitatatieplicht kwijt. Er moet een link
worden gelegd tussen mogelijk vrijwilligerswerk
in het kader van de WMO en het houden van een
ontheffing van arbeids- of sollicitatieplicht in het
kader van de WWB.
15. Wonen:
15.1 Er zijn weinig betaalbare woonruimte voor
beginnende huurders in de gemeente Oirschot.
15.2 Woonruimte voor leden van kwetsbare
groepen binnen de gemeente Oirschot is te
beperkt. Graag acties op dit gebied.
16. Leden van kwetsbare groepen (w.o.
verstandelijk/ lichamelijk gehandicapten en GGZ
cliënten) moeten ook bij het verenigingsleven

14. Deze opmerking heeft niet specifiek betrekking op de conceptnota
jeugdbeleid.

15.1. We begrijpen uw zorg! Met het nieuwe jeugdbeleid geeft de gemeente
prioriteit aan huisvesting voor jongeren (zie p. 42).
15.2 Het Woningbedrijf is continu in gesprek met zorginstellingen over de
huisvesting van jongeren met een verstandelijke beperking of jongeren die
begeleid moeten wonen. In Middelbeers bijvoorbeeld neemt Amarant reeds
woningen af (dorpshart Middelbeers).
16. Het verenigingsleven in de gemeente Oirschot staat open voor iedere
inwoner, dus ook voor leden van kwetsbare groepen. Wij vinden het
belangrijk dat ook leden van kwetsbare groepen kunnen meedoen. Wij
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welkom zijn.
17. Open Jongerencentrum Ramblaz: Bij de
Ramblaz moet de gemeente een stricter
onderscheid maken in doelgroepen. Jongere
jeugd komt nu teveel in aanraking met de oudere
jeugd waardoor problemen onstaan m.b.t.
onverantwoord alcoholgebruik door de jongere
jeugd. Ook moet de gemeente bij de Ramblaz
meer rekening houden met groepen met
handicaps en beperkingen.
18. Jongeren(opbouw)werk: in hoeverre is er
vanuit het jongerenopbouwwerk contact met
omliggende gemeenten en worden gezamenlijk
acties ondernomen?
19. Betrokken voelen bij de samenleving/
jongerenpanel. Moet het jongerenpanel niet
worden gesplitst in meerdere leeftijdsgroepen?
20. Wegwijsdag: Hoe worden jongeren bereikt
voor de Wegwijsdag die geen leerling zijn van
De Kempenhorst?
21. Lokale Educatieve Agenda: hoe bereikt de
gemeente jeugdigen die elders naar school gaan
en hoe neemt men de belangen van deze groep
mee?
22. Stimulering kunstzinnige vorming:
Tegemoetkoming voor tegemoetkoming in
abbonnementskosten voor clubs en verenigingen
voor minima is geschrapt. Graag deze regeling
weer terug laten komen

onderzoeken daarom de behoefte aan sportmogelijkheden binnen de
gemeente onder deze doelgroep (is al opgenomen in de nota).
17. Als ouders initiatieven nemen kan Ramblaz iets betekenen. De Ramblaz
staat open voor initiatieven vanuit de gemeenschap.

18. Onze jongerenopbouwwerker heeft regelmatig overleg met
Jongerenopbouwwerk Best om ontwikkelingen door te spreken.
19. De leden van het Jongerenpanel Oirschot zijn 18+. Als meerdere jongeren
(<18 jaar) zich aanmelden, kan JPO besluiten zich te splitsen.
20. De Wegwijsdag maakt deel uit van het lesprogramma van het
Kempenhorstcollege. De dag wordt georganiseerd i.s.m.
Kempenhorstcollege, alleen deze school is in beeld.
21. De Lokale Educatieve Agenda richt zich op scholen uit de gemeente
Oirschot.
22. De gemeente Oirschot stelt participatie voorop. Daarom kent de gemeente
Oirschot een minimabeleid dat wordt uitgevoerd door ISD De Kempen.
Vanuit dit beleid kent de gemeente Oirschot een speciale regeling “bijzondere
bijstand” waarin sociale minima een tegemoetkoming kunnen krijgen als
iemand niet beschikt over de middelen om te voorzien in de noodzakelijke
kosten van het bestaan. In dit kader is er ook een regeling voor sociale
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minima met schoolgaande kinderen voor wat betreft schoolkosten en de
kosten voor deelname aan sociaal-culturele activiteiten (zoals deelname aan
sport- en muziekverenigingen). In Kempenverband blijft de gemeente
Oirschot aandacht hebben voor de noodzaak tot het treffen van (aanvullende)
financiële regelingen voor sociale minima als het gaat om de deelname aan
sociaal-culturele activiteiten.
Bovenstaande hebben wij verwerkt in de nota jeugdbeleid op pagina 40.
23. Maatschappelijke functie van verenigingen:
23. De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat iedere burger volwaardig
Het verenigingsleven moeten goed toegankelijk
kan deelnemen aan de samenleving. Bij verenigingen kunnen ook leden van
zijn voor leden van kwetsbare groepen (w.o.
kwetsbare groepen terecht om te sporten. De gemeente Oirschot onderzoekt
verstandelijk/ lichamelijk gehandicapten en GGZ of aan de behoefte van kwetbare groepen om te sporten binnen de gemeente
cliënten)
wordt voldaan (deze actie is al verwoord in de conceptnota).
24.Woonruimte:
24.1 Zie antwoord punt 15.1
24.1 Er is binnen de gemeente Oirschot een
24.2 Zie antwoord 15.2
tekort aan woonruimte voor jeugdigen.
24.2 Er zijn in de gemeente Oirschot geen
woonvormen voor jongere lichamelijk
gehandicapten of jongere GGZ-cliënten. Deze
jongeren schrijven zich bij de gemeente Oirschot
niet in vanwege onvoldoende geschikt aanbod.
25. Arbeidsplaatsen: De WAJONG-regeling
25. De gestelde vraag past niet binnen het lokale jeugdbeleid. We kunnen
dreigt te worden uitgekleed. Dit kan ertoe leiden hierover dan ook geen passage of extra actie opnemen.
dat veel jongeren met een WAJONG-regeling
vallen onder de WWB regeling terecht komen. Is
het niet verstandig om voor deze groep alvast
beleid voor te gaan bereiden?
26. Arbeidsplaatsen: In het verleden konden
26. . De gestelde vraag past niet binnen het lokale jeugdbeleid. We kunnen
mensen met vanuit de WSW of de WIW een
hierover dan ook geen passage of extra actie opnemen.
baan krijgen bij de WSD. Tegenwoordig is deze
koppeling discutabel: iedereen die met enige
begeleiding op de reguliere arbeidsmarkt terecht
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kan, maar bij de WSD wordt geplaatst, neemt
een plaats in van een gehandicapte.
27. Arbeidsplaatsen: wat doet de gemeente voor
arbeidsplaatsen voor jeugdigen die in de
gemeente Oirschot wonen maar elders naar
scghool gaan en hoe neemt men de belangen van
deze groep mee?
28. Beweging en sport: hoe bereikt de gemeente
jeugdigen die elders naar school gaan en hoe
neemt men de belangen van deze groep mee?
29. Opvoedspreekuur: hoe bereikt de gemeente
jeugdigen die elders naar school gaan en hoe
neemt men de belangen van deze groep mee?
30. Activiteiten leerplicht: hoe bereikt de
gemeente jeugdigen die elders naar school gaan
en hoe neemt men de belangen van deze groep
mee?

27. Het jeugdbeleid richt zich op jeugdigen binnen de gemeente Oirschot van
0-23 jaar en hun ouders, dus ook wat betreft het thema arbeidsmarkt. De
gemeente heeft in het jeugdbeleid aandacht voor de aansluiting van onderwijs
op de lokale arbeidsmarkt en maatschappelijke stages.
28. Het jeugdbeleid richt zich op jeugdigen binnen de gemeente Oirschot van
0-23 jaar en hun ouders, dus ook op jeugdigen die elders naar school gaan.
29. Het jeugdbeleid richt zich op jeugdigen binnen de gemeente Oirschot van
0-23 jaar en hun ouders, dus ook op jeugdigen die elders naar school gaan.
Opvoedspreekuur is er ook op andere scholen als de bewuste gemeentes dat
geregeld hebben.
30. De leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot richt zich op
leerplichtige jeugdigen die zijn ingeschreven binnen de gemeente Oirschot.
Ook leerplichtige leerlingen die buiten de gemeente Oirschot naar school
gaan behoren zijn ook de zorg van de Oirschotse leerplichtambtenaar.

31. Ziekteverzuim: welke acties onderneemt de
31. Zie antwoord punt 30.
gemeente/ kan de gemeente ondernemen wat
betreft jeugdigen die elders naar school gaan en
hoe neemt men de belangen van deze groep
mee?
32. ZorgAdviesTeam: zijn er ook contacten
32. Incidenteel via leerplichtambtenaar.
vanuit de gemeente Oirschot waar het gaat om
ZAT’s op scholen buiten de gemeente waar
jeugdigen vanuit de gemeente Oirschot naar
school gaan?
33. Licht pedagogische hulp: men gaat in eerste
33. Het is aan de hulpverlening om hiervoor gepaste maatregelen te treffen.
instantie in gesprek met ouders. Hoe handelt men
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als blijkt dat de ouders hun kinderen niet in de
hand hebben, bijvoorbeeld doordat ze zelf
beperkt zijn?
34. Schoolmaatschappelijk werk: zijn er
contacten met schoolmaatschappelijk over
jeugdigen die elders naar school gaan? Zo nee,
hoe komen de problemen van deze jongeren in
beeld?
35. Wat worden de openingstijden van het
Lokaal Loket en het CJG? Wenselijk om
minimaal één avond- en één middagopenstelling
te realiseren.
36. Wat worden de openingstijden van het
Steunpunt Mantelzorgers en de
Vrijwilligerscentrale? Wenselijk om minimaal
één avond- en één middagopenstelling te
realiseren.
37. Jonge mantelzorgers: op welke wijze wenst
en denkt men de jonge mantelzorgers te
bereiken?
38. Maatschappelijke stages: hoe bereikt de
gemeente jeugdigen die elders naar school gaan
voor maatschaqppelijke stages en hoe neemt men
de belangen van deze groep mee?
39. Voorzieningen aan inwoners met
beperkingen: wat doet de gemeente voor
inwoners met GGZ problemen?
40. Woonvormen: wat doet de gemeente wat
betreft woonvormen voor jeugdigen met GGZproblemen?
41. Opvang: op welke wijze zorgt de gemeente

34. Is aan de school in de desbetreffende gemeente.

35. Deze zijn nu nog niet bekend. De openingstijden worden zoveel mogelijk
afgestemd op de wensen en behoeften van de gebruikers.
36. Nu nog niet bekend. Bij het vaststellen van de openingstijden worden
wensen van de gebruikers zoveel mogelijk meegenomen

37. Het bereiken van jonge mantelzorgers gaat via verschillende kanalen,
zoals jongeren(opbouw)werk, scholen, etc.
38. Zie antwoord bij punt 6.

39. Het maatschappelijk werk kan doorverwijzen naar GGZ.
40. Zie hiervoor antwoord 15.2.
41. De uitvoering van de zorg die valt onder prestatieveld 7, 8 en 9 ligt in
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26-082008

J. KerkhofToirkens

28-082008

ZuidZorg

voor opvang van mensen die onder de WMO
velden 7, 8 en 9 vallen?
Indien dit niet wordt opgenomen: wat doet de
gemeente om deze mensen te vervoeren naar de
opvangplaatsen?
42. Preventief gebruik van genotmiddelen: bij
ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd moet
onderscheid worden gemaakt in
leeftijdscategorien (jongere en oudere jeugd
i.v.m. alcoholgebruik)
43. Preventief gebruik genotmiddelen: hoe
bereikt de gemeente jeugdigen die elders naar
school gaan en hoe neemt men de belangen van
deze groep mee?

handen van regionale organisaties. Gekozen is voor een regionale aanpak.

44. Volggroep: deze moet bestaan uit
vertegenmwoordigers van in Oirschot aanwezige
scholen en organisaties. Hoe bereikt de gemeente
jeugdigen die elders naar school gaan en hun
ouders en verzorgers?
1. De participatie van jeugdigen met een
beperking aan de gemeenschap moet worden
gestimuleerd. De gemeente moet de deelname
van gehandicapte en/ of jeugd met beperkingen
aan de jeugdgemeenteraad, jongerenpanels,
besturen van organisaties op het gebied van sport
en spel en evenementenmogelijk maken. Dit in
evenredige vertegenwoordiging met de ‘gewone’
jeugd.
“Project Overgewicht” is niet opgenomen in de
conceptnota Jeugdbeleid 2009-2012. Het project
wordt conform de landelijke afspraken in 2009

44. We vragen aan jeugdigen en ouders uit de gemeente Oirschot om te
participeren in de Volggroep. Ook jongeren die in een andere gemeente naar
school gaan, kunnen aan de volggroep deelnemen!

42. Het is een keuze van de gemeente om dat juist niet te doen, zie ook
antwoord bij punt 7.

43. Is een taak van de scholen in andere gemeenten, in overleg met die
gemeenten.

1. Ook jeugdigen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen
deelnemen aan dergelijke organisaties. De gemeente brengt bij de
organisatoren van de jeugdgemeenteraad en het jongerenpanel dit onderwerp
onder de aandacht.

Het genoemde project maakt deel uit van de activiteiten in de gemeente
Oirschot die zich richten op informatie en advies over opvoeden en
opgroeien.
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ingevoerd en richt zich op de preventie van
overgewicht bij kinderen van 0 tot 2 jaar.

Tekstuele wijziging op pagina 53 bij de categorie 0-12 jaar:
“Project Overgewicht”.
Het project Overgewicht is onderdeel van het pakket Jeugdgezondheidszorg
dat ZuiodZorg binnen de gemeente Oirschot aanbiedt. Het project
overgewicht wordt comform de landelijke afspraken in 2009 ingevoerd en
richt zich op de preventie van overgewicht bij kinderen van 0 tot 2 jaar.”

29-082008

18-082008

De opvoedcoach

Steunpunt
Vrijwilligerswerk
Oirschot

Er is in de conceptnota jeugdbeleid te weinig
aandacht voor ouders van kinderen in de leeftijd
van 12 tot 23 jaar. Ouders van kinderen in deze
leeftijdsgroep hebben behoefte aan meer
coaching omdat zich in deze periode tussen
ouders en kinderen veel communicatieproblemen
voordoen.
1. Kan er in het nieuwe subsidiebeleid plaatsen
voor Maatschappelijke Stages worden
opgenomen of gemeld?
2. Steunpunt Vrijwilligerswerk is geopend op 17
januari 2006 i.p.v. 1 januari 2005 (zoals
aangegeven is in de conceptnota). Graag de
naam Steunpunt Vrijwilligerswerk gebruiken
i.p.v. het Vrijwilligerssteunpunt

3. Toevoeging op pagina 66: de

Deze actie wordt tevens vermeld in de activiteitenoverzichten en de
samenvatting van de nota.
Het Kempenhorstcollege kent al schoolmaatschappelijk werk waar ouders
voor opvoedingsondersteuning terecht kunnen.
De behoefte aan groepsvoorlichting onder ouders van middelbare scholieren
wordt onderzocht in 2010 en indien nodig opgezet (zie pagina 54)
1. De opmerking heeft geen gevolgen voor het jeugdbeleid.
2. Feitelijke informatie moeten we goed weergeven in de nota.
De tekst op pagina 71 wordt aangepast. De tekst wordt als volgt: “Steunpunt
Vrijwilligerswerk. Sinds 1 17 januari 2006 hebben we een Steunpunt
Vrijwilligerswerk.”
In de conceptnota wordt de naam Steunpunt Vrijwilligerswerk goed gebruikt.

3. Feitelijke informatie moeten we goed weergeven in de nota.
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18-082008

Paul Maas

maatschappelijke stages zijn voor de leerlingen
op het Heerbeeck College in 2005 gestart.
Hiervan hebben zestig leerlingen een stageplaats
in Oirschot e.o.
1. De taken, bevoegdheden en doelen van het
Jongerenpanel Oirschot meer verankeren in het
jeugdbeleid.

Op pagina 72 wordt het volgende opgenomen: “de maatschappelijke stages
zijn voor de leerlingen op het Heerbeeck College in 2005 gestart. Hiervan
hebben zestig leerlingen een stageplaats in Oirschot e.o.”
1. De gemeente vindt het belangrijk om de continuiteit van het
Jongerenpanel te waarborgen en duidelijkheid te hebben over de status.
Op pagina 34 wordt de volgende tekst vermeld:
“Om de structurele samenwerking tussen gemeente en Jongerenpanel te
waarborgen legt de gemeente in 2009 in overleg met het Jongerenpanel de
bevoegdheden, taken en doelen van het Jongerenpanel schriftelijk vast.”

2. Jeugdgemeenteraad. De uitstraling van de
jeugdgemeenteraad is tot nu toe erg beperkt.

29-082008

Jongeren
opbouwwerker
Willem
Timmermans
(namens De
Twern)

1. Jeugdbeleid verenigingen: de gemeente wil de
licht pedagogische hulp aan de vereniging
aanbieden vanuit het maatschappelijk werk. Is dit
niet een taak voor het jongerenwerk?

Deze actie wordt tevens vermeld in de activiteitenoverzichten en de
samenvatting van de nota.
2. De gemeente vindt het belangrijk dat de jeugdgemeenteraad sterker wordt
ingebed in het onderwijs.
Op pagina 33 wordt de tekst als volgt: “De betrokkenheid van de scholen en
de terugkoppeling van de jeugdgemeenteraad naar de scholen is in de loop
der tijd verwaterd. De gemeente gaat in overleg met de scholen om de doelen
van de jeugdgemeenteraad bij de scholen onder de aandacht te brengen en
gezamenlijk te kijken naar manieren om de terugkoppeling van de
jeugdgemeenteraad naar de scholen te verbeteren. Hierbij wordt beoogd om
ook leerlingen te bereiken die geen lid zijn van de jeugdgemeenteraad.”
1. Toevoeging op pagina 41: “Indien nodig wordt het jongerenwerk
ingeschakeld.”
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2. Er is onvoldoende aandacht voor nieuwe
ontwikkelingen m.b.t. sport in de gemeente
Oirschot. De gemeente investeert alleen in de
verbetering van de huidige accomodaties.
3. Kan de gemeente Oirschot het sporten door
jeugdigen uit lagere sociale klassen ook op
andere manieren stimuleren? Bijvoorbeeld het
ongeorganiseren van sporten op straat (via een
sportbus of een straatsportwerker) of een
tegenmoetkoming in de contributiekosten.

2. Op dit moment is er geen aanleiding om sportaccomodaties binnen de
gemeente te ontwikkelen.

4. Schuldenproblematiek jongeren: om ook
gastlessen te organiseren over de
schuldenproblematiek van jongeren, is een extra
lespakket nodig (en wellicht extra budget). Ook
moet overlegd worden met de scholen over de
nut en noodzaak van een extra gastles.
5. Er is extra aandacht nodig vanuit de gemeente
om de informatieverstrekking op de
gemeentelijke website die is bedoeld voor
jeugdigen, ouders en verenigingen op peil te
houden. Ook moet deze informatie onder de
aandacht worden gebracht.
6. De jeugdopbouwwerk heeft verschillende
ideeën om de Ramblaz beter/ meer te gaan
benutten
7. Ondersteunen initiatieven vanuit de
gemeenschap doelgroep 10-16 jaar: De gemeente
heeft nu alleen een faciliterende rol. Is het niet
beter dat de gemeente een professional de
opdracht geven om initiatieven voor de jeugd te
ontwikkelen?

4. Er is financiële dekking vanuit de gelden die beschikbaar zijn vanuit de
post preventie gebruik genotmiddelen. Onze jongeren(opbouw)werker kan dit
(zoals genoemd in de nota) dus meenemen.

3. Bij de BOS-Impuls is het jongerenopbouwwerkpartner. Het
jongerenopbouwwerk kan bij het opstellen van een uitvoeringsplan dergelijke
initiatieven inbrengen. In 2010 wordt onderzocht in hoeverre het wenselijk is
een dergelijke regeling terug te brengen (zie antwoord bij punt 22 van
opmerkingen Fred Bots)

5. De gemeente investeert in de informatieverstrekking via de gemeentelijke
website. In het jeugdbeleid is hier aandacht voor, ook wordt via lokale
organisaties informatie verspreid (zie pagina 51 van de nota).

6. Het jongerenwerk en het jongerenopbouwwerk wordt t.z.t. gevraagd om
mee te denken bij het maken van een plan voor het multifunctioneler gebruik
van de Ramblaz (zie pagina 28).
7. De gemeente kiest bewust voor een faciliterende rol. De gemeente
ondersteunt echter initiatieven vanuit de gemeenschap van harte.
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8. Beleid m.b.t. jongerenhuisvesting:
Jongerenopbouw
werker Willem
Timmermans
(namens De
Twern) en
jongeren
Werker Wim van
Rijzingen

8. Met het jeugdbeleid 2009-2012 geeft de gemeente prioriteit aan
huisvesting voor jongeren! Zie hiervoor ook pagina 42.
1. Met de huidige ureninvulling met 36 uur
1. De gemeente investeert op jaarbasis €30.000 extra in het jongerenwerk.
jongerenopbouwwerk en 36 uur jongerenwerk is
Met dit bedrag investeren we in een parttime functie van 18 uur per week.
het onmogelijk de ambitie van de jeugdnota te
De nieuwe functie wordt een combinatiefunctie: zowel beheer van de
kunnen waarmaken. De extra activiteiten die zijn
Ramblaz als jongerenwerk worden in het takenpakket meegenomen.
beschreven in de nota betekenen een extra inzet
vanuit het jongeren(opbouw)werk.
De kosten hiervoor zijn nog niet gedekt. Dit extra budget wordt voor de
begroting van 2010 meegenomen.
Op pagina 29 tot en met 31 hebben we hierover een passage opgenomen.
Deze actie wordt tevens vermeld in de activiteitenoverzichten en de
samenvatting van de nota.
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