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GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN 
 

 
Aan de gemeenteraad. 

 
 
 
 
ONDERWERP:  BIJL: 2               SLOCHTEREN, 3 maart 2009  
Integraal jeugdbeleid 2009-2012 "Jong Slochteren doet mee" 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij bieden wij u een raadsvoorstel met als onderwerp Integraal jeugdbeleid 2009-2012 "Jong 
Slochteren doet mee" aan. 
 
Doel van het raadsvoorstel 
Dit voorstel heeft als doel het integraal jeugdbeleid 2009-2012 “Jong Slochteren doet mee” vast 
te stellen.  
 
Wettelijk of beleidskader 
• Wet op de jeugdzorg, waaronder invoering Centrum voor jeugd en gezin. 
• Wet Primair Onderwijs, Wet op de  Expertise Centra en Wet op het voortgezet onderwijs.  
• Bestuursakkoord jeugd 2008-2012 
• Toekomstvisie, het land van Slochteren 2020 
•  Beleidsplan Wmo, 2008-2011 “Meedoen door ontmoeten en verbinden” 
 
Aanleiding en voortraject 
De beleidsnota Jeugd Deug(t)d gold tot 2006 en moest een vervolg krijgen. In 2007 is een start 
gemaakt met de voorbereiding hiervoor.  
Bij de voorbereiding van dit nieuwe jeugdbeleid heeft uw raad een actieve rol gespeeld.  Er is 
gekozen voor een vernieuwende werkwijze aan de hand van een door uw raad vastgesteld “A-
viertje” waarin de volgende stappen zijn vastgelegd en doorlopen: 
 
Procesdefinitie 
Bij de start is in het a-viertje (format) aangegeven wat er bij de verschillende stappen gedaan 
moest worden en door wie. 
 
Inventarisatiefase:    
• Er is ambtelijk een inventarisatie gemaakt van: kengetallen, landelijk en provinciaal beleid en 

gemeentelijke beleidskaders  
• Het voorgaande beleid “Jeugd deugd(t)” is geëvalueerd. U heeft diverse werkbezoeken 

afgelegd binnen en buiten de gemeente om ontwikkelingen en aandachtspunten in beeld te 
krijgen  

Contactpersoon: Mw. K. Bosman 
Telefoon: 0598-425610 
Portefeuilehouder: Mw. G.A. Huizing - Albronda 



 

Deze inventarisatiefase is afgesloten met een thematische verdiepingsbijeenkomst waarin de 
genoemde input is samengevoegd. Op basis hiervan zijn door uw raad prioriteiten benoemd voor 
het voorliggende jeugdbeleid.  
 
Meningvorming 
Na de inventarisatie is er in september 2008 met jongeren gepraat over belangrijke thema´s van 
het jeugdbeleid.  Ook is er door u tijdens een raadsconferentie in oktober van dat jaar met 
partners en professionals die betrokken zijn bij kinderen en jongeren, van gedachten gewisseld 
over de belangrijkste aandachtspunten voor het jeugdbeleid (zie samenvatting in de bijlage van 
het beleidsplan). De inventarisatie en de gesprekken met jongeren en (professionele)partners zijn 
aan ons college overhandigd tijdens de raadsvergadering van november en vormen de basis voor 
het voorliggende beleidsplan. 
 
Besluitvorming 
In december hebben wij een inspraakversie van het beleidsplan naar partners en professionals 
gestuurd.  Dit zijn de parners/organisaties  die ook aanwezig en/of uitgenodigd waren bij/voor de 
raadsbijeenkomst in oktober (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang, 
peuterspeelzalen, verenigingen dorpsbelangen, Bibliotheek., jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, 
Verslavingszorg Noord Nederland, Wmo raad, Platform werk en inkomen, GGD, Halt, 
Maatschappelijk werk Noordermaat. Ook is er een bericht in het Bokkeblad geplaatst waarin 
inwoners werden geattendeerd op de mogelijkheid om op de inspraakversie te reageren.  
We hebben van 4 partners een reactie ontvangen. De reacties zijn verwerkt in het beleidsplan.  
 
Ook is het beleidsplan en (actie)plan op het Fivelcollege aan de klassen 4 voorgelegd en   
toegelicht. De jongeren vonden het een zinvolle bijeenkomst en hebben met name vagen gesteld 
over de uitvoering. Er zijn door de jongeren geen opmerkingen gemaakt die bijstelling van het 
beleidsplan noodzakelijk maakten.   
 
Voorgesteld wordt het beleidsplan, inclusief het actieplan vast te stellen. 
 
Kanttekeningen/opmerkingen 
Niet alle acties zijn al concreet, met name de invulling van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
moet  nog verder gestalte krijgen.  Wat in hoofdstuk 5 van het beleidsplan is weergegeven over 
de invulling van dit centrum vormt hiervoor het kader. In 2009 en 2010  zal ons college hier mee 
aan de slag gaan en uw raad hierover op de hoogte stellen.   
 
Relatie met programmabegroting 
Het jeugdbeleid valt onder het programma 4 maatschappelijke activering. 
 
Financiën 
Kosten  
Aan het beleidsplan is een uitvoeringsplan gekoppeld. Een deel van de kosten in het 
uitvoeringsplan waren al gedekt, worden gesubsidieerd of uitgevoerd binnen bestaande uren.   
In de onderstaande tabel zijn alleen de extra kosten voor de uitvoerig weergegeven en totaal  
geraamd op € 94.750 voor 2009  €90.750 voor 2010 en € 97.750 voor 2011 en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Actie  Kosten 
2009 

2010 2011 2012 

Meedoen en ontmoeten      
Jeugdraad € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 
Faciliteren website jongeren en CJG € 10.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 
Verhoging subsidieplafond jeugdactiviteiten  € 1.750 € 1.750 € 1.750 € 1.750 
Uitbreiding inzet jeugdwerker € 10.000 € 12.000 € 15.000 € 15.000 

Subsidie Halt € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 
     
Leren en ontwikkelen     
VVE € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 
Brede schoolontwikkeling € 5.000 € 8.000 € 10.000 € 10.000 
     
Lichaam en geest     
Voorlichtingscampagne VNN (breed) € 2.000   € 2.000   € 2.000   € 2.000   
Verwijsindex € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 
Video Home training JGZ € 3.000  € 5.000  € 5.000  € 5.000  
Uitbreiding hulpaanbod voorliggende 
voorzieningen divers  

€ 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  

Doorontwikkelen CJG en coördinatie  € 15.000 € 23.000 € 25.000 € 25.000 
     
Totaal  € 94.750 € 90.750 € 97.750  € 97.750 
 
Dekking  
Dekking voor deze kosten kan gevonden worden in de brede doeluitkering Centrum Jeugd en 
gezin en de gelden die zijn opgenomen voor jeugdbeleid in de meerjarenbegroting. 
Uit de brede doeluitkering wordt ook de bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg betaald. Deze 
bijdragen zal in 2009 en verder  € 36.000 lager zijn dan geraamd.   
 
Dekking voor de kosten is hiermee gerealiseerd. De doeluitkering is geoormerkt en moet besteed 
worden aan taken op het gebied van preventief jeugdbeleid. Niet (aan dit doel) bestede middelen 
worden teruggevorderd. 
 
Uitvoering en evaluatie 
De uitvoering van het beleidsplan is weergegeven in een actieplan uitvoeringsplan (bijlage 1 van 
het beleidsplan). Via de burap wordt u geïnformeerd over de uitvoering van het actieplan. 
 
Communicatie 
In het voortraject is er al veel aandacht besteed aan de communicatie met jeugd, partners en 
professionals (zie voortraject). In het Bokkeblad zal na vaststelling van het beleid  een special 
over het jeugdbeleid worden geplaatst.  In het uitvoeringsplan is de communicatie met jeugd op 
verschillende manieren meegenomen in de vorm van activiteiten als het realiseren van een 
jeugdraad,  een website, de versterking van de inzet van de jeugdwerker en overleg met jeugd en 
jeugdhonken.  
 
Voorstel  
Voorgesteld wordt het integraal jeugdbeleid 2009-2012 “Jong Slochteren doet mee” 2009-2012 
vast te stellen.   
 

 



 

 

In verband met Vaststelling van het beleidsplan  is het wenselijk dat uw raad in de vergadering 
van 26 maart 2009 een besluit neemt omtrent dit voorstel. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren. 
 
 
 
 
   C.L.H.B. Verstegen   , burgemeester 
 
 
 
 
 
   C.C.W. van den Akker   , secretaris 
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