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Door de invoering van de Jeugdwet (01-01-2015) is het (daarvoor) bestaande
Jeugdbeleid bij de gemeenten in een ander daglicht komen te staan. Om invulling te
geven aan de nieuwe taken is eind 2014 een beleidsplan opgesteld ‘Beleidsplan
Jeugdhulp 2015-2017’. Hierin zijn de kaders bepaald en vastgesteld. De hier ter
vaststelling aangeboden visienota jeugdbeleid Oostzaan is daar complementair aan. Er is
gekozen voor een visienota die ingaat op speerpunten en ambities op hoofdlijnen en is
overstijgend aan de wettelijke verplichtingen.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
-

de Jeugdnota 2016-2020 met de beslispunten zoals die zijn geformuleerd in
hoofdstuk 6 van de deze nota vast te stellen.
een bedrag van 10.000 euro werkbudget vrij te maken vanuit het voordelig saldo van
de jaarrekening 2015.

Beleidskader
Jeugd.
Herijking jeugdbeleid 2014, beleidsplan jeugdhulp 2015-2017, evaluatie jeugdbeleid
2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Het jeugdbeleid zoals dat bestond voor invoering van de Jeugdwet is verlopen. Daarnaast
is het jeugdbeleid door de nieuwe taken eveneens aan herziening toe.
Probleem
Bij de totstandkoming van de nota zijn verschillende aandachtspunten gesignaleerd. De
aandachtpunten zijn afgewogen en vervolgens is gekomen tot een prioritering van de
onderwerpen en daarbij horende afbakening.
Doel/resultaat
De aandachtpunten hebben geleid tot het opstellen van speerpunten en ambities die
moeten bijdragen aan het oplossen van de verschillende problemen.
De speerpunten en ambities zijn.
1. Integraal jongerenbeleid
2. Behoeftegericht werken / aansluiten bij Oostzaanse cultuur
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3. Positionering/profilering van Centrum Jong
4. Focus op preventie
5. Grip op ontbrekend doelgroepenbeleid
De beslispunten op deze onderdelen zijn:
Integraal jongerenwerk
 We werken aan een integraal jeugdbeleid waarin alle betrokken partijen elkaar
weten te vinden en met elkaar samenwerken.
 Er komt een nieuwe gedragen vorm voor het JNO.
 Jongeren kennen de weg en voelen geen drempel bij het vragen om hulp, het
bespreekbaar maken van problemen en het aandragen van oplossingen.
 De lijnen in het jongerenwerk zijn kort. Professionals signaleren en acteren op
individuele zorgbehoeftes.
 We streven ernaar alle Oostzaanse jongeren te bereiken.
 Er zijn activiteiten voor en door jongeren.
Behoeftegericht werken / aansluiten bij Oostzaanse cultuur
 Er wordt gewerkt aan een vorm waarin het gemeentebestuur zicht krijgt op de
behoefte van ouders en kinderen.
 Ouders, stakeholders en betrokken professionals worden betrokken bij dit proces.
 De gemeente luistert, denkt mee, faciliteert en legt verbindingen.
Positioneren / profileren van het Centrum Jong
 De positionering van het Centrum Jong wordt opnieuw onderzocht.
 Centrum Jong wordt een veilig(re) plek voor ouders en opvoeders. Zij voelen geen
drempel (meer) om het Centrum Jong in te schakelen.
 Het Centrum Jong is meer zichtbaar, beter benaderbaar en vormt een belangrijkere
spil in het voorliggende veld.
Focus op preventie (met daarin de volgende onderdelen):
Maximaal benutten van preventief aanbod
 Preventieve producten worden afgestemd op de behoefte, dus vraaggericht niet
aanbodgericht.
 Betrokken partijen werken met elkaar samen en versnippering van het aanbod
wordt teruggedrongen (er wordt gekeken naar ontschotting van middelen en
samenwerking).
 Er is balans tussen regionale samenwerking en lokale mogelijkheden en
behoeftes.
 Er wordt onderzocht of het aanbod is te bundelen en makkelijk te vinden voor
iedere geïnteresseerde.
(V)echtscheidingen
 Er wordt een taskforce opgericht die onderzoekt welke aanpak (lokaal) nodig is.
 Er wordt gewerkt aan een aanpak waarbij perverse prikkels zo min mogelijk een
rol spelen.
 De hulp en ondersteuning is integraal en het welbevinden van kinderen staat
voorop.
 (Zijdelings) betrokken professionals signaleren tijdig en voelen zich
verantwoordelijk signalen te bespreken. Er wordt dus niet gedacht ‘dat is mijn
taak niet’.
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 De gekozen aanpak is voor iedereen helder en professionals weten elkaar te
vinden.
 Er wordt gedacht aan creatieve oplossingen.
Grip op ontbrekend doelgroepenbeleid (met daarin de volgende onderdelen):
Jongeren die 18+ zijn (verlengde Jeugdzorg)
 Er wordt gewerkt aan een systeem waarin geen gaten zitten bij het continueren
van zorg.
 Er is regionale afstemming waar nodig. Deze wordt vertaald naar lokale
mogelijkheden.
 De uitgangpunten en afwegingen in deze beleidsnota zijn afgestemd met het WMO
beleidsplan.
Kinderen die behandeling volgen bij een JGGZ instelling (reiskostenvergoeding)
 Er komt een eenvoudige voorlopige regeling.
 In het tweede kwartaal 2016 wordt de (voorlopige) regeling door het college
vastgesteld.
 Bij de herijking van het leerlingenvervoer wordt deze doelgroep mogelijk
meegenomen in een definitieve regeling.
Evaluatie en financiën
 Na vaststelling van het beleid door de raad wordt een planning opgesteld waarin
staat vermeld welke medewerker voor welke deelactiviteit verantwoordelijk wordt,
en binnen welke termijn deze activiteiten worden uitgevoerd.
 De voortgang wordt bewaakt doordat ambities worden opgenomen in de P&C
cyclus.
 Tussentijds wordt de nota geëvalueerd (eind 2018, begin 2019).
 Er wordt vanaf 2017 een jaarlijks werkbudget van € 20.000 euro voorgesteld.
Voor 2016 is dat € 10.000 (we starten halverwege 2016).
 Voor 2016 wordt voorgesteld het gevraagde budget ad € 10.000 uit het positief
saldo 2015 te bekostigen. Vanaf 2017 wordt het benodigde budget van €20.000
opgenomen in de kader-/contourennota waarbij dan een integrale afwezigen kan
plaatsvinden.

3. Toelichting
Betrokkenen
Stakeholders (ouders, jongeren, professionals), collega beleidsambtenaren (WMO,
Jeugdhulp (sturing en inkoop), gezondheid, openbare orde en veiligheid), burgemeester,
financieel consultant.
Verder is de nota tijdens het opstellen in grote lijnen besproken met Adviesraad Sociaal
Domein (ASD). De nota zelf is eveneens aan ASD aangeboden. Eventuele aanbevelingen
worden in een bijlage aan het Raadsvoorstel toegevoegd.
Uitvoering/realisatie en rapportage
Voor de realisatie van verschillende speerpunten en ambities wordt verwezen naar een
hoofdstuk 5 van de nota. De voortgang wordt bewaakt doordat de speerpunten en
ambities worden opgenomen in de P&C cyclus. Tussentijds wordt de nota eenmalig
geëvalueerd.
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Alternatieven
In dit beleidsstuk zijn de alternatieven tegen elkaar afgewogen. Deze hebben geleid tot
een evenwichtige keuze van de te stellen prioriteiten.
Risico's
Eventuele korting op de rijksbijdragen kunnen effect hebben op het realiseren van de
speerpunten en ambities. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit behandeld worden in de
tussentijdse evaluatie.
Financiële middelen
Er wordt een werkbudget van € 10.000 voorgesteld. We stellen voor het in 2016
benodigde budget van € 10.000 te bestemmen uit het voordelig saldo van de
jaarrekening 2015. Het vanaf 2017 jaarlijks benodigde budget wordt opgenomen in de
kadernota/contourennota waarbij dan een integrale afweging kan plaatsvinden. Naast het
werkbudget kan worden geconcludeerd dat extra financiële middelen nodig zijn om de
speerpunten en ambities te realiseren. Voorstellen daartoe worden separaat aan de Raad
aangeboden.
Communicatie
Communicatie wordt nauw betrokken bij het realiseren van de speerpunten en ambities
waar nodig. Deze sluit aan bij de geformuleerde communicatievisie van het sociaal
domein.
Bijlagen
B1 Visienota Jeugdbeleid Oostzaan 2016-2020
B2 Gevraagd advies WMO-raad / Adviesraad Sociaal Domein
B3 Memo, Reactie op advies WMO-raad / Adviesraad Sociaal Domein

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

16/31
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Datum:
Procedure:

11 mei 2016
Commissie DST:
23 mei 2016;
Raad: 13 juni 2016

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 3 mei 2016

Besluit:
- de Jeugdnota 2016-2020 met de beslispunten zoals die zijn geformuleerd in
hoofdstuk 6 van de deze nota vast te stellen.
- een bedrag van 10.000 euro werkbudget vrij te maken vanuit het voordelig saldo van
de jaarrekening 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 13 juni 2016
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof

Visienota Jeugdbeleid Oostzaan 2016-2020

5

