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Inleiding
Het overgrote deel van de kinderen en jongeren heeft het prima naar zijn of haar zin in de
Beemster. Ze genieten van de ruimte en de rust en voelen zich er meestal heel veilig. Ook
ouders zijn over het algemeen tevreden. Zij vinden de Beemster een prettige plek om met
hun gezin te wonen en hun kinderen op te voeden.
Dit is natuurlijk een hele positieve situatie, maar dat betekent niet dat er geen aandacht voor
het jeugdbeleid is in de Beemster. In tegendeel, jeugdbeleid staat voor de gemeente juist
hoog op de agenda. De gemeente zal komende jaren druk zijn met de voorbereiding en
implementatie van allerlei landelijke beleidsmaatregelen, zoals de invoering van een
Centrum voor Jeugd en Gezin. Maar daarnaast zijn er ook tal van onderwerpen die
belangrijk zijn voor de jeugd, waar de gemeente uit eigen beweging op wil inzetten. Een
voorbeeld daarvan is het zorgen voor voldoende en veilige speel- en doeplekken.
In deze nota Integraal jeugdbeleid voor de periode 2009-2012 laten wij als gemeente
Beemster zien hoe wij de komende jaren werken aan een veilige, uitdagende en gezonde
leefomgeving voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. In deze nota zijn de
gemeentelijke prioriteiten voor het jeugdbeleid te vinden. Daarnaast vinden wij het als
regisseur van het lokale jeugdbeleid belangrijk dat de samenhang tussen lokale en regionale
jeugdvoorzieningen wordt versterkt, zodat deze optimaal ten goede komen aan de Beemster
jeugd. Onze ambities, doelstellingen en maatregelen op dat terrein, hebben wij ook in deze
nota Integraal jeugdbeleid opgenomen.
De doelgroep: om wie gaat het nu?

In het jeugdbeleid staat alle jeugd van min negen maanden tot en met drieëntwintig jaar
centraal. In de Beemster wonen 2.438 jeugdigen, dat is zo’n 29% van het totaal aantal
inwoners. De jeugdigen wonen verspreid over de vier gemeentekernen Middenbeemster,
Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster. In Middenbeemster is veruit de
meeste jeugd te vinden (1.324 jeugdigen) in Noordbeemster het minst (154 jeugdigen).
Inwoners

Aantal

Totaal aantal inwoners

8.566

Aantal 0 t/m 23 jarigen

2.438

Percentage jeugdigen van de totale bevolking

28,5%

Tabel: aantal inwoners en aantal jeugdigen gemeente Beemster

Gemeentedeel
Middenbeemster
Noordbeemster
Westbeemster
Zuidoostbeemster
Totaal gemeente Beemster

Aantal jeugdigen 0 t/m 23 jaar Aantal jongens 0 t/m 23 jaar Aantal meisjes 0 t/m 23 jaar
697
627
1.324
154

78

76

238

124

114

722

361

361

2.438

1.260

1.178

Tabel: aantal jeugdigen 0 t/m 23 jaar naar gemeentekern en geslacht
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Betrokkenheid partners, jeugd en ouders

De prioriteiten, doelen en maatregelen die in deze nota zijn opgenomen, hebben wij als
gemeente niet alleen opgesteld en bepaald. Wij hebben in de maanden maart tot en met juni
2009 onze partners voor verschillende bijeenkomsten uitgenodigd om met ons mee te
denken en met ons in gesprek te gaan over de toekomst van onze jeugd. Men is met veel
enthousiasme op deze uitnodiging ingegaan. Onze partners hebben veel extra informatie
gegeven en hebben meegedacht over passende maatregelen. Bovendien hadden zij
concrete ideeën hoe een betere afstemming en samenwerking kan worden bereikt tussen
professionals en instellingen die bij de jeugd betrokken zijn. De bijeenkomsten in het kader
van het opstellen van deze nota verliepen in een open en positieve sfeer en zijn wat ons
betreft dan ook de opmaat voor verdere samenwerking bij het uitvoeren van het jeugdbeleid
in de Beemster.
Ten slotte hebben ook de jeugdigen zelf en hun ouders veel informatie geleverd ten behoeve
van deze nota. Via een digitale enquête konden zij hun mening geven over tal van
onderwerpen zoals de verkeersveiligheid en de sportvoorzieningen in onze gemeente. Voor
het opstellen van deze nota Integraal jeugdbeleid 2009-2012 hebben we dankbaar gebruik
gemaakt van de resultaten van deze enquête.
In een aparte Jeugdagenda hebben wij de resultaten en bijbehorende maatregelen
overzichtelijk op een rij gezet.
Leeswijzer

In hoofdstuk 1 beschrijven wij de visie die de basis vormt voor ons integraal jeugdbeleid.
Vervolgens geven wij in de hoofdstukken 2 tot en met 4 per inhoudelijk deelterrein een
beschrijving van de recente ontwikkelingen op landelijk en provinciaal of regionaal niveau, de
huidige lokale situatie, gevolgd door de bijbehorende beleidsdoelstellingen en acties. In
hoofdstuk 5 vindt u een overzicht van de prioriteiten en beleidsvoornemens voor de komende
4 jaar. Ten slotte is in hoofdstuk 6 het financiële kader te vinden voor deze
beleidsvoornemens.
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1. Visie op integraal jeugdbeleid
Ons jeugdbeleid is gericht op alle kinderen en jongeren in de leeftijd van -9 maanden tot 23
jaar, zonder bepaalde groepen uit te sluiten. Met het jeugdbeleid wil de gemeente Beemster
bereiken dat kinderen en jongeren in een prettige en veilige omgeving kunnen opgroeien en
de kans krijgen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Samen met de organisaties en
professionals die met en voor de jeugd werken, wil de gemeente een goed en gezond
opgroeiklimaat bieden waarin aandacht is voor sport- en beweegmogelijkheden, sociale
contacten tussen de jeugdigen onderling en tussen jeugd en volwassenen. Als zij ondanks
alles toch in de problemen dreigen te komen, moeten kinderen en jongeren kunnen rekenen
op vlotte en goede hulp of ondersteuning. Dit alles om ervoor te zorgen dat zij zich
ontwikkelen tot sociale, weerbare, gezonde en betrokken burgers.
Jeugdbeleid wordt in de Beemster dus breed opgevat: van onderwijs tot werk, van
opvoedondersteuning tot veiligheid en van jeugdgezondheidszorg tot ontspanning en vrije
tijd. De gemeente en haar partners streven ernaar om bij de invulling van het jeugdbeleid op
al deze deelterreinen het kind als vertrekpunt te nemen. Acties vanuit verschillende
instellingen moeten goed op elkaar worden afgestemd om te voorkómen dat kinderen tussen
wal en schip raken. Dit maakt een integrale benadering van ieder deelterrein noodzakelijk,
waarbij aansluiting en afstemming van de werkwijze van de verschillende opvoeders waar
kinderen mee te maken hebben, essentieel is. Hiervoor is een sterke regie vanuit de
gemeente nodig. Tegelijkertijd is de gemeente Beemster een kleine gemeente met beperkte
sturingsmogelijkheden en financiële middelen. Daarom kiest de gemeente voor de
benadering: lokaal wat moet en regionaal wat kan. Op de onderwerpen waarvoor specifieke
expertise nodig is of voor onderwerpen die de gemeentelijke schaal en verantwoordelijkheid
overstijgen, zullen wij de krachten bundelen met onze buurgemeenten. De behoeften van de
Beemster jeugd dienen daarbij uiteraard steeds als vertrekpunt.
Vanuit onze regierol willen wij als gemeente Beemster inzetten op de volgende punten om
de integraliteit van het jeugdbeleid te verbeteren:
 Het opzetten en onderhouden van efficiënte netwerken;
 Samenwerken op basis van vertrouwen;
 Processen sneller laten verlopen;
 Afstemming tussen de regie vanuit de gemeente en de regie vanuit het onderwijs.
In de volgende hoofdstukken worden deze punten concreter uitgewerkt.
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2. Een ontwikkelde jeugd in de Beemster
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich zowel op school als in hun vrije tijd. Met beleid van de
gemeente op het gebied van onderwijs, peuterspeelzaalwerk, en vrije tijd wil Beemster de
ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten.
2.1 Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Kinderen van nul tot vier jaar in de Beemster kunnen terecht bij de kinderopvang en op de
peuterspeelzaal. Het peuterspeelzaalbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente. De stichting waaronder de peuterspeelzaal valt, verzorgt tevens de kinderopvang
en de buitenschoolse opvang in Middenbeemster en Zuidoostbeemster. Naast de
dagopvang voor de jongsten, is er ook naschoolse opvang voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. In het regeerakkoord is het kabinet overeengekomen dat in de periode
2008-2012 geïnvesteerd wordt in een betere afstemming van voorzieningen voor
kinderopvang, peuterspeelzaal en voorschoolse educatie. Wat betreft de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) is de gemeente momenteel met peuterspeelzaalwerk in
gesprek over het opzetten van een programma in samenwerking met het basisonderwijs. De
gemeente wil dit onderwerp de komende jaren verder uitwerken en gelijktijdig oppakken met
de veranderende wetgeving die vanuit het Rijk rondom de harmonisatie peuterspeelzaalwerk
– kinderopvang in 2010 op de gemeente afkomt. De gemeente heeft op dit moment weinig
zicht op het aantal kinderen met een taalachterstand. Om het aanbod zo effectief en efficiënt
mogelijk aan te kunnen bieden wil de gemeente laten inventariseren om hoeveel kinderen
het gaat en wanneer en hoe deze gesignaleerd worden.
De behoefte aan voor- en vroegschoolse educatie in kaart brengen en daar zo nodig
aanbod op aanpassen in de periode 2009-2012.
Acties:
 Basisscholen monitoren in 2009/2010 hoeveel kinderen er op de basisschool starten
met een (taal)achterstand. Op basis daarvan wordt het aanbod zo nodig aangepast.
 Realiseren van voldoende capaciteit en cursussen voor medewerkers van voldoende
niveau bieden om de kwaliteit van de VVE te waarborgen.
 Realiseren van een doorgaande lijn van consultatiebureau, peuterspeelzaal,
kinderopvang en basisschool. Hierbij ligt de focus op de intensivering van onderling
contact en informatie-uitwisseling tussen de professionals van de verschillende
organisaties, zodat een warme overdracht mogelijk wordt.
 Signaalfunctie van het consultatiebureau versterken. Hieronder valt zowel het
melden van (beginnende) problematiek of een achterstand van een kind bij de
betrokken partijen als ook het informeren van de ouders.
2.2 Onderwijs en Bredeschoolontwikkeling

Wat onderwijsvoorzieningen betreft, beperkt dit zich in de gemeente Beemster tot vier
scholen voor primair onderwijs. Drie van de vier basisscholen in de gemeente vallen onder
het regionaal openbare schoolbestuur SPOOR. De vierde basisschool, de katholieke
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basisschool, valt onder het interconfessioneel schoolbestuur FLORE. De oudere jeugd is
voor onderwijs aangewezen op het voortgezet- en vervolgonderwijs in de regio. Het lokaal
onderwijsbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Hieronder valt ondermeer de
leerplichtfunctie,
het leerlingenvervoer en
de verantwoordelijkheid voor
de
onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn echter verantwoordelijk voor de inhoud van hun
eigen onderwijs. Het overgrote deel van het onderwijsbeleid in Beemster wordt dan ook door
SPOOR en FLORE zelf ontwikkeld en uitgevoerd. Ten behoeve van afstemming van
activiteiten tussen de schoolbesturen en gemeente vindt twee maal per jaar overleg plaats.
Het toezicht op de leerplicht is belegd bij de gemeente Purmerend. Hier is ook de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) gevestigd. De gemeente Beemster werkt hierin samen
met andere gemeenten uit de regio Waterland aan het bestrijden van vroegtijdig
schoolverlaten, door regionale en lokale voorzieningen voor jongeren tot drieëntwintig jaar zo
goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en risicojongeren via bijvoorbeeld leerwerktrajecten te begeleiden naar werk.
Dit jaar is vanuit het Rijk het Actieplan Jeugdwerkloosheid van start gegaan. Dit plan
betekent dat gemeenten een extra opgave krijgen om te zorgen dat werkloze jongeren
perspectief wordt geboden. Jongeren dienen langer op school te blijven, intensiever te
worden begeleid naar bestaande vacatures en met behulp van subsidie dienen meer
leerwerkplaatsen en stages voor jongeren te worden gecreëerd. In september wordt de Wet
investeren in jongeren (Wij) van kracht. Daarmee krijgen gemeenten de verplichting om
jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering, een aanbod te doen in de
vorm van een baan, een opleiding of een combinatie van beide.
Het geld dat voor de uitvoering van deze plannen beschikbaar komt, is verdeeld over 30
regio’s door het land. De gemeente Beemster valt onder de werkpleinPlus-regio Zaanstreek/
Waterland. Binnen dit regionaal samenwerkingsverband zal de gemeente Beemster vanaf
eind 2009 vorm geven aan de gemeentelijke opgave om het recht van jongeren tot 27 jaar
op scholing en/ of werk te verzilveren.
Van belang hierbij is dat er niet alleen goed contact wordt onderhouden met leer-werk
loketten en het regionale bedrijfsleven voor het creëren van arbeidsplaatsen en
stageplekken, maar ook met de afdeling volwasseneducatie van de ROC’s voor het bieden
van scholing, cursussen en trainingen.
Eind 2012 afname (peiljaar 2009) van vroegtijdig schoolverlaten bij leerplichtige jeugd door
regionale en lokale samenwerking en afstemming.
Acties:
 De leerplichtambtenaar signaleert trends en tendensen en geeft deze door aan het
zorgoverleg.
 De leerplichtambtenaar neemt periodiek deel aan afstemmingsoverleggen zoals
zorgteams en handhavingsteams.
 Scholings- en werkaanbod voor jongeren realiseren.
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De afgelopen jaren is er een ontwikkeling zichtbaar waarbij gestreefd wordt naar meer
samenhang tussen het binnenschoolse aanbod en buitenschoolse activiteiten. Dit vindt zijn
weerslag in de totstandkoming van brede scholen. Vanuit de rijksoverheid wordt
bredeschoolontwikkeling middels diverse subsidieregelingen gestimuleerd. SPOOR heeft in
haar beleidsplan ‘Brede school’ in 2007 de ambitie uitgesproken ernaartoe te werken dat in
2012 alle basisscholen brede scholen zijn. In regionaal verband investeert de gemeente
Beemster in bredeschoolontwikkeling door de gedeeltelijke subsidiering van een
bredeschoolcoördinator voor de vier basisscholen van de gemeente Beemster.
Het concept van de brede school past in de visie van de gemeente om op het gebied van
jeugdbeleid zoveel mogelijk de krachten te bundelen en activiteiten van verschillende
organisaties met elkaar te verbinden. Daarbij wordt rekening gehouden met de
mogelijkheden en capaciteit die elke school heeft. In de brede schoolontwikkeling moet ook
aandacht zijn voor toekomstige uitbreiding vanwege de verwachting dat de vraag voor brede
schoolactiviteiten in de toekomst zal toenemen.
In 2012 zijn alle scholen ontwikkeld tot brede scholen.
Acties:
 Het ontwikkelen van brede scholen die zowel een dagelijkse als een pedagogische
doorgaande lijn bieden door waar mogelijk gebruik te maken van Triple P1.
 Voor de brede schoolontwikkeling aansluiting zoeken bij bestaande voorzieningen
en relaties.
 De wens van de gemeente is om in de discussie over brede school ontwikkeling te
kijken in hoeverre het mogelijk is jongeren ouder dan 12 jaar hierbinnen een plek te
geven. Hetzij als begeleider van activiteiten bijvoorbeeld door de uitvoering van
maatschappelijke stages, hetzij als participant, bijvoorbeeld door deelname aan een
huiswerkklas.

2.3 Passend onderwijs

Vanaf 2011 geldt voor alle scholen de zorgplicht. Dit houdt in dat elke school iedere leerling
passend onderwijs moet bieden. Het primair- en voortgezet onderwijs in de regio geeft vorm
aan passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband Waterland. De
samenwerkingspartners zijn op dit moment gemeentebesturen, schoolbesturen, regionale
expertisecentra, Bureau Jeugdzorg, GGD, Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland, GGZ
Dijk en Duin, MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk, Evean, Spirit, Lijn 5 en
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het Samenwerkingsverband Waterland heeft
de regie genomen om passend onderwijs te implementeren in de regio Waterland. Dit is
verwoord in het beleidsplan 2009-2013. Het samenwerkingsverband heeft onder andere als
doelstelling om één integraal loket voor onderwijszorg op te zetten en om de kwaliteit van
passend onderwijs in de school te verhogen.
Bovendien is er door de betrokken partners een intentieverklaring ondertekend.
1

Zie voor verdere uitleg over Triple P § 3.5 p. 18
BMC

INTEGRALE NOTA JEUGDBELEID BEEMSTER 2009 - 2012

6

Samenwerkingsverband Waterland implementeert passend onderwijs in de regio Waterland
in de periode 2009-2013.
Acties:
 Aansluiting bij en uitvoering van het beleidsplan Passend Onderwijs 2009-2013
2.4 Ontspanning en talentontwikkeling

Na schooltijd is het tijd voor ontspanning. Voor opgroeiende kinderen is een uitdagende
omgeving om te kunnen spelen en talenten te kunnen ontplooien belangrijk. De gemeente
zet momenteel al flink in op het bevorderen van sport, cultuur en ontspanningsmogelijkheden
voor jongeren.
Zo wordt geïnvesteerd in kunsteducatie op scholen, komen jongeren in aanraking met toneel
via de jeugdvoorstellingen van cultureel centrum Onder de Linden, en wordt passieve
cultuurparticipatie gestimuleerd door subsidiering van het Cultureel Jongeren Paspoort.
Daarnaast kunnen jongeren en hun ouders terecht bij de bibliotheek waar naast de uitleen
van boeken ook leesbevorderingsprogramma’s draaien. Ook heeft de bibliotheek een
informatie- en adviesfunctie. In de cultuurnota zijn tenslotte een aantal concrete initiatieven
uitgewerkt specifiek gericht op de jeugd.
Beemster kent een bruisend verenigingsleven. Zo subsidieert de gemeente de plaatselijke
sportverenigingen en richt daarbij extra aandacht op twaalfplussers. Op deze manier wil de
gemeente ervoor zorgen dat verenigingen twaalfplussers stimuleren te blijven sporten. Door
het realiseren van voldoende speelterreinen stimuleert de gemeente ook sport en beweging
in niet-georganiseerde vorm. Zij beoogt hierbij vooral speelterreinen te ontwikkelen die
kinderen uitdaagt en de fantasie prikkelt. Het belang van een kindvriendelijke woonomgeving
is vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie en vormt een vast aandachtspunt bij planning en
ontwerp van nieuwbouwlocaties. De brede school ontwikkeling biedt een stimulans bij het
realiseren van een uitdagend samenhangend activiteitenaanbod na school en biedt
mogelijkheden dit aanbod verder uit te breiden en te versterken.
Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de jongeren (59%) niet geïnformeerd wordt over
activiteiten die voor hen georganiseerd worden. Om te zorgen dat de activiteiten die voor de
jeugd georganiseerd worden en de verenigingen die er zijn bekend zijn onder de jeugd is de
gemeente voornemens de informatievoorziening hierover meer te structureren. Er zal
maandelijks een activiteitenkalender verschijnen in de Binnendijks. De activiteitenkalender
zal ook op plaatsen gehangen worden waar de jeugd komt, zoals in de sporthal, de snackbar
en het buurthuis.
Voortzetting en doorontwikkeling van het algemeen jeugdbeleid, gericht op recreatieve,
sport- en culturele activiteiten zoals verwoord in de cultuurnota, de subsidieregelingen met
verenigingen en de woonvisie.
Acties:
 Met de ontwikkeling van brede scholen meer samenhang realiseren in het
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bestaande vrijetijdsvoorzieningen zodat een aantrekkelijk aanbod aan naschoolse
activiteiten voor de Beemster jeugd wordt geboden.
 Structurering van informatievoorziening rond activiteiten voor de jeugd door middel
van een maandelijkse activiteitenkalender, gepubliceerd in de Binnendijks en op
plaatsen waar jongeren komen.
In de gemeente zijn nauwelijks activiteiten te vinden voor de jeugd met een beperking. De
gemeente heeft geen zicht op de omvang van de doelgroep en de wensen ten aanzien van
vrijetijdsbesteding. Dit wil zij graag inzichtelijk krijgen om – indien er behoefte aan is – te
kijken naar mogelijkheden voor voorzieningen en/of activiteiten waar jongeren met een
beperking (ook) gebruik van kunnen maken. MEE heeft zicht op een deel van de jongeren
met een beperking uit Beemster, deze zal inventariseren welke behoeften er onder deze
jeugd bestaat en hierover in gesprek gaan met de gemeente.
In 2009 nagaan of er onder de jeugd met een beperking behoefte is aan extra of aparte
activiteiten voor de vrije tijdsbesteding.
Acties:
 De gemeente treedt in overleg met MEE en gaat na welke behoefte er is aan
activiteiten en welke mogelijkheden er zijn om activiteiten te organiseren voor deze
doelgroep.
Jongerenwerk

Naast ontspanning op het gebied van cultuur en sport, kunnen jongeren vanaf 10 tot en met
18 jaar voor hun vrijetijdsbesteding terecht in het Tienercentrum BeeJee en buurthuis Zuid
Oost Beemster. Het centrum biedt activiteiten en dient als ontmoetingsplek. Met dit centrum
beoogt de gemeente een veilige plek te bieden waar jongeren de ruimte krijgen hun sociale
vaardigheden en talenten te ontwikkelen en terecht kunnen voor informatie en advies over
uiteenlopende onderwerpen. Verdere ontwikkeling van het tienerwerk en genereren van
bekendheid onder de jeugd is hiervoor noodzakelijk.
Eind 2012 is 75% van de jongeren op de hoogte van het bestaan van BeeJee en van de
activiteiten die daar georganiseerd worden.
Acties:
 Opstellen van een communicatieplan om bovenstaande doelstelling te behalen.
 In het convenant prestatieafspraken dat in het kader van de nieuwe subsidieperiode
met Welzijnsstichting Welsaen wordt gesloten, zal meer focus worden gelegd op
Zuidoostbeemster wat betreft inzet van de jongerenwerker en de activiteiten die door
Welsaen worden georganiseerd. En voortzetting van activiteiten georganiseerd door
Welzijnsstichting Welsaen in Noord- en Westbeemster.
 Activiteiten meer gestructureerd laten plaatsvinden.
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Veel jongeren geven aan te willen meedenken en meehelpen bij de organisatie van
activiteiten of bij beleid dat ten aanzien van de jeugd opgesteld wordt in de Beemster. De
gemeente wil daarom jongeren hiertoe de komende jaren meer de mogelijkheid geven.
Tussen 2009 en 2013 zullen jongeren minimaal 4 keer bij de organisatie van activiteiten of
vorming/ uitvoering van beleid op een van de drie participatie niveaus betrokken worden:
meepraten, meebeslissen en meedoen.
Acties:
 Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld in samenwerking met jongerenwerk
Welsaen om de communicatie en participatie van jongeren binnen de gemeente
handen en voeten te geven.
 In dit plan zal aangesloten worden bij communicatiemiddelen die door jongeren veel
worden gebruikt zoals hyvesgroepen en webblogs. Onderscheid zal worden
gemaakt in participatieniveaus: meepraten, meebeslissen en meedoen.
 Jaarlijks kan de jeugd ideeën aandragen en wensen uitspreken over voorzieningen
en activiteiten. De gemeente stelt jaarlijks hiervoor een budget beschikbaar. Het
beste en meest realistische idee zal met dit budget uitgevoerd worden.
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3. Een gezonde jeugd in de Beemster
Op het terrein van het gezondheidsbeleid vraagt vooral de verplichting om uiterlijk in 2011
een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) tot stand te brengen, om aandacht van de
gemeente. Daarnaast zijn er nog de verplichte invoering van het Digitaal Dossier
Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ; voorheen Elektronisch Kinddossier) en de Verwijsindex
risicojongeren (VIR). Op regionaal niveau is de invoering van de methodiek Triple P en
stimulering van een gezonde leefstijl van belang voor het thema gezondheid.
3.1 Centrum voor Jeugd en Gezin

Naast het feit dat alle gemeenten in 2011 een CJG dienen te hebben, vindt de gemeente
Beemster het belangrijk om bij de totstandkoming een duidelijke regierol op zich te nemen.
Waar dit zinvol en mogelijk is zal de gemeente zich aansluiten bij de regionale ontwikkeling
gericht op het oprichten van CJG’s.
In mei 2009 is de startnotitie Centrum Jeugd en Gezin vastgesteld door de gemeenteraad.
Daarin is onder meer de visie opgenomen die de basis vormt voor het CJG in de Beemster:
Ouders, jeugdigen en professionals die met en voor jeugdigen werken op lokaal niveau,
dienen snel, gemakkelijk en vanzelfsprekend een deskundig antwoord te krijgen op allerlei
vragen over opvoeden en opgroeien.
De gemeente ziet het CJG als een kans voor alle kinderen en jongeren van -9 maanden tot
23 jaar en hun ouders. Het zet zich niet alleen in voor kinderen die extra aandacht nodig
hebben (in de vorm van gerichte preventie, zorg of hulpverlening), maar ook voor kinderen
en jongeren waarmee het goed gaat (algemene preventie), want het CJG is bovenal een
preventieve voorziening. Onder een preventief CJG wordt ook verstaan dat het een
outreachend karakter zal hebben zodat zorgmijders ook in een preventief stadium hulp
geboden kan worden.
Het CJG zal laagdrempelig zijn met een herkenbaar digitaal en fysiek loket in de gemeente.
Zo mogelijk zal het digitale loket via een regionale website worden geregeld. Hierbij is vooral
belangrijk om oog te hebben voor jongeren die, zo blijkt uit de enquête onder de jeugd,
momenteel niet goed weten waar zij terecht kunnen met problemen rond bijvoorbeeld
internetverslaving of schuldproblematiek.
Het CJG is geen doel op zich maar een middel om versnippering van het lokale aanbod
(zoals op het terrein van opvoedingsondersteuning) tegen te gaan en meer samenhang te
brengen in beleid, gezondheidszorg en zorg voor de jeugd. Het is dus belangrijk dat het geen
nieuwe, vertragende tussenlaag wordt, maar het moet juist de samenwerking tussen
bestaande voorzieningen in de gemeente en regio optimaliseren. Daar waar al goede
samenwerking bestaat, zoals in het Hometeam, zal het CJG daarop voortbouwen. Er zal
daarbij helder worden beschreven hoe het CJG zich verhoudt tot bestaande overleggen
zoals in dit geval het Hometeam.
Het opvoedondersteuningsprogramma Triple P zal inhoudelijk een bindende factor zijn in het
CJG.
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In het CJG zullen in elk geval de volgende functies gebundeld zijn2:
 Jeugdgezondheidszorg
 Prestatieveld 2 van de Wmo
 Schakel met bureau jeugdzorg
 Een verbinding met het zorgplatform voor basisonderwijs
 Een verbinding met het zorgloket voor voortgezetonderwijs
 Een schakel met prenatale- en kraamzorg
 Een koppeling met het opvoedbureau
Er zal gerichte samenwerking en afstemming plaatsvinden met de implementatie van de
aanpak ontwikkeld door de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK). In
juni 2009 is voor de regio Zaanstreek Waterland een coördinator RAAK aangesteld. Zij is
tevens de coördinator op regionaal niveau voor de CJG-ontwikkeling.
Door de nauwe relatie tussen de RAAK-aanpak en het CJG wordt er een direct beroep
gedaan op de betrokken organisaties om hier actief bij betrokken te zijn, met name in het
kader van signalering. Tegelijkertijd biedt de opvoedondersteuning vanuit het CJG een
middel om de RAAK-aanpak in te voeren. In hoofdstuk 4 over de Veilige jeugd in de
Beemster komt de Raak-aanpak eveneens aan de orde.
De verdere uitwerking van de plannen en voorbereidingen voor de CJG-ontwikkeling zal
zowel op regionaal (met name de back-office) als lokaal niveau plaatsvinden in de tweede
helft van 2009 en de eerste helft van 2010. Uiteraard gebeurt dit in nauwe samenwerking.
Voor een uitgebreide beschrijving van dat proces verwijzen wij naar de startnotitie CJG.
Doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin dat in juli 2010 van start gaat.
Acties:
 Werkinhoudelijke samenwerking met alle partijen voorbereiden en uitwerken.
 Fysieke ruimte voor CJG realiseren.
 Afspraken maken met betrokken partners over o.a. toegankelijkheid van het CJG via
telefoon, het internet en fysiek; met name ook scholen hierbij betrekken.
 Uitwerken randvoorwaarden zoals protocollen.
 Communicatieplan voor het CJG opstellen, gericht op de diverse doelgroepen:
ouders, jongeren en professionals.

Deze functies zijn veelal reeds aanwezig in de gemeente of in ontwikkeling. Bij de bespreking van de functies in de
hierop volgende paragrafen wordt daar waar nodig aangegeven wat de komst van het CJG voor implicaties heeft
voor de betreffende functie.

2
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Sturen op vroegsignalering vanaf -9 maanden.
Acties:
 Huisartsen worden uitgenodigd en aangemoedigd bij het casuïstiekoverleg aanwezig
te zijn. Vroegsignalering is één van de speerpunten van dit overleg.
 Opstellen van privacyprotocollen voor formeel en informeel casuïstiekoverleg. Hierin
is opgenomen op welke wijze mondeling informatie wordt uitgewisseld over cliënten
tussen samenwerkingspartners en wanneer de cliënt hierover ingelicht moet worden.
 Sociale kaart opstellen met daarop niet alleen organisaties maar ook personen en
hun functies en wanneer deze bereikbaar zijn.
3.2 Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg is de preventieve gezondheidszorg die aan alle kinderen van nul
tot negentien jaar wordt aangeboden. Het doel van de jeugdgezondheidszorg is het volgen
van de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van kinderen en het
signaleren van stoornissen daarin, gericht op het tijdig aanbieden van interventies. De
jeugdgezondheidszorg bestaat uit een basistakenpakket en een maatwerkdeel. De
gemeente is wettelijk verplicht het basistakenpakket aan te bieden. Het beleid op dit terrein
wordt beschreven in de Nota Gezondheidsbeleid 2009-2012.
De jeugdgezondheidszorg wordt in Beemster uitgevoerd door een zorginstelling voor
thuiszorg en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Er is een digitaliseringsplicht voor
de jeugdgezondheidszorg (Wet publieke gezondheid) via het verplicht stellen van het Digitaal
Dossier Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van nul tot negentien jaar. Eind 2009
moeten alle JGZ-instellingen aangesloten zijn. Het dossier bevat informatie over het kind, de
gezinssituatie en de omgeving. JGZ-artsen en verpleegkundigen van de
jeugdgezondheidszorg houden het Dossier JGZ bij ten behoeve van registratie en informatie.
Een ander doel is het inzicht geven in de gezondheidssituatie en de gezondheidsrisico's van
groepen kinderen.
Eind 2009 beschikt de gemeente over een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (Nota
gezondheidsbeleid 2009-2012)
Acties:
 De GGD en de zorginstelling voor de thuiszorg in de gelegenheid stellen om het
Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg in te voeren.
Naast het uniforme deel, is er het maatwerkdeel van het basistakenpakket JGZ. Dit mag de
gemeente zelf invullen en is gericht op specifieke problematiek van het kind. Zo wordt in de
gemeente Beemster via het maatwerkdeel geïnvesteerd in het geven van informatie en
advies over onder andere alcohol, drugs en het bestrijden van overgewicht. Wat dit laatste
thema betreft wordt door de gemeente ook expliciet aansluiting gezocht bij het lokale vrije
tijdsbeleid. Zo worden sportverenigingen gestimuleerd hun bereik onder inactieve
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doelgroepen te vergroten. De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het basismodel van
het toekomstige CJG.
De gemeente Beemster beschouwt het stimuleren van een gezonde leefstijl door middel van
informatie en advies als één van haar speerpunten. Wij willen daarom dat er in onze
gemeente specifiek aanbod beschikbaar komt op het gebied van alcohol- en drugspreventie.
Daarvoor maken we gebruik van bestaande programma’s van de GGD en de Brijderstichting
die regionaal bewezen zijn en zullen deze lokaal inbedden. Er zal ook specifiek aanbod
worden gerealiseerd door de Brijderstichting voor de groepen 8 van de basisschool. Rond
deze leeftijd staan kinderen vaak nog open voor informatie over alcohol en drugs. Uit een
recent onderzoek van de GGD blijkt tenslotte dat ouders een te rooskleurig beeld hebben
van hun kinderen als het gaat om alcohol- en drugsgebruik. De voorlichtingsavonden voor
ouders over dit thema zullen zeker worden voortgezet in de komende jaren.
Regionale beleidsdoelstellingen op het gebied van informatie en advies over alcohol en
drugs vertalen naar lokale beleidsinitiatieven.
Regionale beleidsdoelstellingen (Nota gezondheidsbeleid 2009-2012):
- Het percentage 12 tot en met 18 jarigen dat in de afgelopen maand dronken is
geweest terug brengen naar 17,4% voor jongens en 11,2% voor meisjes;
- Het percentage 12-jarigen dat op die leeftijd ooit alcohol heeft gedronken
terugbrengen naar minder dan 50% voor jongens en 33% voor meisjes.
Deze regionale doelstelling zal voor de gemeente Beemster worden geconcretiseerd op
basis van de eerst volgende monitor van de GGD.
Acties:
 In het derde en vierde kwartaal van 2009 stelt de gemeente Beemster
alcoholmatigingsbeleid op.
 Specifieke voorlichting over alcohol en drugs aan kinderen uit groep 8 van de
basisschool door de Brijderstichting. De gemeente zal het belang van dit aanbod bij
de basisscholen aankaarten.
 De GGD onderzoekt aan welk aanbod ten aanzien van alcohol- en drugspreventie
behoefte is aan de hand van de resultaten van de monitor.
 Op basis van de uitkomst van dit onderzoek zal het aanbod voor alcohol- en
drugspreventie worden afgestemd. Hierbij wordt bestaand aanbod dat bewezen
effectief is als uitgangspunt genomen voor lokale inbedding. Ook de scholen zullen
hierbij worden betrokken.
 Samenwerking aangaan tussen de jongerenwerker en de Brijderstichting voor
signalering en voorlichting aan jongeren over alcohol- en drugsgebruik.
 Continueren jaarlijkse ouderavonden gericht op voorlichting alcohol en drugs, voor
ouders van jeugd tussen 11 en 15 jaar, uitgevoerd door de Brijderstichting.
De gemeente Beemster en haar partners signaleren dat gebruik van drugs en/of alcohol en
overlastgevend gedrag vaak voortkomt uit groepsdruk. Om deze problematiek tegen te gaan,
moet ook de oorzaak hiervan worden aangepakt. De gemeente is voornemens om
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programma’s te laten aanbieden met betrekking tot groepsdruk. De jeugd die het primair
onderwijs verlaat en doorstroomt naar het voortgezet onderwijs moet daarbij extra aandacht
krijgen. Deze kinderen gaan van de relatief ‘veilige Beemster’ naar de ‘grote stad’ wat op
deze leeftijd spanningen met zich meebrengt waardoor kinderen extra gevoelig zijn voor
groepsdruk.
Aanpak van problematiek rondom groepsdruk onder jongeren.
Acties:
 Specifiek aandacht voor de problematiek bij de overgang van de basisschool naar
de middelbare school.
 GGD en MEE programma’s laten aanbieden die ingaan op dit thema.
3.3 Schakel met Bureau Jeugdzorg

De gemeente Beemster is aangesloten bij Bureau jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Op
dit moment heeft de gemeente beperkt inzicht in de werkwijze van Bureau Jeugdzorg. De
komst van het CJG vereist een nauwere samenwerking tussen lokale
jeugdgezondheidsvoorzieningen en Bureau Jeugdzorg.
Hulpverleners uit de jeugdketen delen vaak te weinig informatie en werken langs elkaar
heen. Om dit in de toekomst tegen te gaan is de ICT-toepassing Verwijsindex Risicojongeren
(VIR) in het leven geroepen. De Verwijsindex Risicojongeren brengt risicomeldingen van
hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en
informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. De gemeente
Beemster heeft zich aangesloten bij de regionale verwijsindex Matchpoint waar
regiogemeenten en de gemeente Amsterdam bij aangesloten zijn. Overigens wordt er in
Waterland gewerkt aan de aanpak Multi probleemgezinnen.
Eind 2010 is de gemeente aangesloten op een Verwijsindex (Nota gezondheidsbeleid 20092012)
Acties:
 Werkwijze Regionale verwijsindex onder de aandacht brengen bij lokale instellingen
en professionals.
 Koppeling tussen Verwijsindex in het CJG waarborgen.
3.4 Schakel Zorg- en Adviesteams

Scholen kunnen een belangrijke functie vervullen bij het signaleren en oplossen van
probleem van haar leerlingen. Met dat doel voor ogen zijn de afgelopen jaren in het hele land
Zorg- en Adviesteams (ZAT’s) opgericht. Een ZAT geeft zelf geen hulp maar kan door goede
afstemming tussen de school en de jeugd(gezondheids)zorg, advies geven of ervoor zorgen
dat snel de juiste hulp of begeleiding wordt geboden aan leerlingen met problemen die
verder gaan dan leerproblemen. Het team houdt in de gaten of de geadviseerde aanpak het
gewenste effect heeft. Momenteel zijn er nog geen Zorg- en Adviesteams actief in de vier
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Beemster scholen voor het primair onderwijs. In het beleidsplan Passend Onderwijs voor de
regio is vastgesteld dat iedere P.O.-school over een Zorgteam moet beschikken met ingang
van 1 augustus 2013, of zoveel eerder als mogelijk. Dit zorgteam bestaat in elk geval uit: een
intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker, een leerlingbegeleider en de
betreffende groepsleerkracht. Om dit mogelijk te maken moet in elk geval de capaciteit van
het Schoolmaatschappelijk Werk worden vergroot.
Daarnaast is vastgesteld dat in de regio een bovenschools ZAT wordt opgezet waarop een
beroep kan worden gedaan door de zorgteams als de problematiek dermate zwaar is dat
specifieke expertise nodig is.
Realiseren van Zorgteams in het primair onderwijs.
Acties:
 De komende beleidsperiode wil de gemeente gebruiken om in samenspraak met
onderwijs en zorginstellingen te bespreken hoe deze teams gerealiseerd kunnen
worden, gebruik makend van de evaluatie van de pilot die in juni 2009 wordt
afgerond.
 Met SMD en scholen zal de gemeente nagaan hoe voldoende capaciteit
Schoolmaatschappelijk Werk voor de vier basisscholen kan worden gerealiseerd.
3.5 Triple P

‘Triple P’ staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het van oorsprong Australische
programma voor opvoedingsondersteuning is ontwikkeld voor ouders met kinderen van nul
tot zestien jaar. De methodiek van Triple P is gericht op het voorkómen of verminderen van
emotionele en gedragsproblemen bij kinderen, door middel van het bevorderen en
verbeteren van de opvoedcompetenties van ouders en andere opvoeders.
De gemeente Beemster is samen met de gemeenten uit de regio Zaanstad/Waterland
inmiddels gestart met de invoering van Triple P. Het is de bedoeling dat alle opvoeders
(professionals, vrijwilligers en ouders/verzorgers) gebruik gaan maken van deze methodiek.
De gemeente Beemster is van plan het Triple P programma structureel in te bedden.
Bovendien zal Triple P de bindende factor zijn van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Structureel inbedden van Triple P en bepalen hoe methodiek kan worden toegepast binnen
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Acties:
 Borging van Triple P via scholing van nieuwe medewerkers bij die instellingen die
met Triple P werken en voorlichting aan ouders gedurende de komende
beleidsperiode.
 Structurele financiële middelen beschikbaar stellen voor continuering van het Triple
P programma.
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4. Een veilige jeugd in de Beemster
Hoewel het met de meeste jeugd in de gemeente gewoon goed gaat zijn er ook jeugdigen
die risico’s lopen. Hierbij gaat het niet alleen om ernstige risico’s zoals ontsporing of
jeugdcriminaliteit. Het kan ook gaan om de risico’s die zij in het dagelijks leven tegenkomen.
De gemeente Beemster wil voorbereid zijn op zowel de grote als de kleine risico’s.
4.1 Een veilige fysieke leefomgeving
Veilig Honk

Veilig Honk is in het leven geroepen om scholieren die van en naar de middelbare school
fietsen onderweg hulp te bieden als deze nodig is. Het kan gaan om het helpen bij het
plakken van een band of het verlenen van eerste hulp of andere voorkomende zaken die
onderweg kunnen gebeuren. De gemeente wil dat dit initiatief meer bekendheid krijgt onder
de jeugd, met name in Westbeemster en Noordbeemster waar Veilig Honk nog relatief
onbekend is. Momenteel is de bekendheid 44% (meisjes) en 33% (jongens).
Tussen 2009 en 2013 stijging met 20% van bekendheid Veilig Honk met name in het
buitengebied bij kinderen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar en hun ouders.
Acties:
 Actief bekendheid genereren, met name in Westbeemster en Noordbeemster ten
aanzien van Veilig Honk.
 Voorlichting over Veilig Honk op de basisscholen.
Kindlinten

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in hun eigen
dorp. Daarom heeft zij zich ten doel gesteld te investeren in de realisatie van Kindlinten. Een
Kindlint is een route waarlangs kinderen zelfstandig, veilig én prettig naar allerlei opvang-,
onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen kunnen lopen en/of fietsen.
Verdere ontwikkeling van een veilige leefomgeving door realisatie van Kindlinten tussen
2009 en 2013.
Acties:
 Een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van Kindlinten.
 Zo mogelijk kindlinten realiseren in de gemeente Beemster.
 Genereren van bekendheid van deze kindlinten onder kinderen en hun ouders.
Verkeersveiligheid

Zowel jongeren als ouders wijzen in de gehouden enquête concrete plekken aan die onveilig
zijn voor fietsers of voetgangers. Verder valt op dat met name ouders uit Westbeemster
kritisch zijn over de verkeersveiligheid. De gemeente kan deze echter niet allemaal zelf
aanpakken, omdat de gemeente alleen invloed heeft op de situatie binnen de bebouwde
kom. Op de volgende plekken heeft de gemeente echter wel oplossingen gepland:
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o
o
o

de Dirk Dekkerstraat wordt heringericht waardoor deze overzichtelijker wordt
afsluiting van de Oostdijk
opstelling van een dorpsontwikkelingsplan van Noord- en Westbeemster
samen met haar bewoners in 2009

Oplossen van de problemen rondom de verkeersveiligheid op de bovenstaande locaties
tussen 2009 en 2013 en het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor Noord- en
Westbeemster in 2009.
Acties:
 Randvoorwaarden scheppen voor het oplossen van de problemen wat betreft de
verkeersveiligheid.
 Het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor Noord- en Westbeemster samen
met haar inwoners.
4.2 Een veilige sociale leefomgeving
Aandacht voor kwetsbare jeugd

Ook kinderen met een beperking willen graag buiten spelen en sporten. MEE heeft signalen
gekregen dat het pestgedrag van andere kinderen daarvoor een belemmering vormt. De
gemeente wil daarom via het stimuleren van ontmoeting tussen kinderen en jongeren met
een beperking en de overige jeugd, meer begrip en saamhorigheid kweken.
In 2009 nagaan of er onder de jeugd met een beperking behoefte is aan extra of aparte
activiteiten voor de vrije tijdsbesteding.
Acties:
 De gemeente treedt in overleg met MEE om specifieke problematiek waar
gehandicapte kinderen mee te maken hebben zoals pesten en gebrek aan
buitenspeelplaatsen te bespreken en mogelijkheden voor ontmoeting tussen
kinderen met en zonder beperkingen te zoeken.
Aanpak kindermishandeling

Voor de invoering van de RAAK-aanpak valt de Beemster onder de regio Zaanstreek/
Waterland. In de periode 2008-2010 zijn er extra middelen van het Rijk beschikbaar voor de
invoering van de RAAK-aanpak. Deze worden via 35 centrumgemeenten (in dit geval
Zaanstad) ingezet. De RAAK-aanpak is een aanpak over de hele breedte: van algemene
preventie en ondersteuning tot ingrijpen als kindermishandeling wordt geconstateerd. In de
aanpak werken alle betrokken partijen nauw samen om een effectief aanbod van hulp in te
richten. Het realiseren van sluitende afspraken tussen de regionale en lokale betrokken
partners en het motiveren van deze partners om hun deskundigheid van bestrijding
kindermishandeling te bevorderen. In de regio Zaanstreek/Waterland is door de 9 betrokken
gemeenten afgesproken dat zo veel mogelijk zal worden aangesloten bij bestaande
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structuren en netwerken. Eveneens wordt nauwe aansluiting bij de CJG-ontwikkeling
gezocht, met name waar het gaat om signalering van kindermishandeling.
Van de kinderen die leven in gezinnen waar geweld wordt gebruikt, is zeker 80 procent ook
direct of indirect getuige van dat geweld. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld,
ondervinden hiervan ernstige gevolgen. Ook dit valt onder de definitie van
kindermishandeling. Door de toepassing van het Tijdelijke Huisverbod hebben gemeenten
sinds kort een instrument om de dader de toegang tot het huis te ontzeggen en een
pressiemiddel in handen om hulpverlening voor het gezin te laten accepteren.
Voorkómen van overlast

In een kleine gemeente als Beemster is het aantal vrijetijdsvoorzieningen voor met
name de oudere jeugd (zestien tot drieëntwintig jaar) beperkt. Ontmoetingsplekken die
door jongeren zelf worden gecreëerd bieden gezelligheid voor de jeugd, maar leiden
soms tot overlast voor omwonenden en tot onveiligheidsgevoelens bij andere jongeren
en kinderen. In contact blijven met de jeugd en investeren in het bereik van jongeren
door het tienerwerk ziet de gemeente als belangrijk middel om te voorkomen dat
problemen met jongeren ontstaan. Eerdere realisatie van speciale hangplekken voor
de jeugd heeft niet het gewenste effect gehad. Daarom heeft de gemeente besloten
geen nieuwe hangplekken te realiseren. Wel zal zij bij nieuwbouwprojecten doeplekken
realiseren waarbij zij de jeugd vraagt mee te denken over de invulling van deze
plekken.
Daarnaast is de Ketenaanpak Jeugdoverlast ontwikkeld om problematiek rondom
overlast door jeugd in een zo vroeg mogelijk stadium op een georganiseerde wijze aan
te pakken. De ketenaanpak komt voort uit overlast van hangjongeren, maar is met
name preventief ingesteld. Doelstelling van de werkgroep is om middels een ketenaanpak
overlastgevende jongeren in beeld te krijgen en te houden en overlast te bestrijden.
In de politieregio Zaanstreek/Waterland waar Beemster onder valt is Halt actief. Halt levert
een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarnaast geeft Halt
advies en voorlichting en voert preventieprojecten uit.
Gedurende de beleidsperiode 2009-2012 handhaving en toezicht rondom overlast gevende
jeugd.
Acties:
 Ouders en professionals informeren over de ketenaanpak Jeugdoverlast voor een
effectieve eenduidige aanpak van de hangjeugd problematiek. In dit kader verdient
de verbinding tussen de politie en de zorgteams op scholen en het hometeam extra
aandacht.
 Aanspreken van ouders op het gedrag van hun kinderen, indien nodig door
gemeente persoonlijk.
 Ouders van jongeren die overlast veroorzaken workshops en voorlichting aanbieden.
Deze kunnen ook preventief ingezet worden in het kader van opvoedondersteuning.
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 Melden van kleine en grote signalen van probleemsituaties bij jongeren bij betrokken
partners in de keten.
 De politie en Halt moeten in de 2e lijn nauw contact met elkaar onderhouden.
 Investeren in doeplekken en jongeren betrekken bij de inrichting van deze
doeplekken. Bij de inrichting van de doelplekken wordt aangesloten bij het op te
stellen jongeren communicatie- en participatieplan.
Nazorg jeugdige ex-gedetineerden

Met het Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit wordt landelijk onder regie van het
Ministerie van Justitie door alle partners in de jeugd(strafrecht)keten samen gewerkt
aan het verminderen van recidive onder jongeren. Passende nazorg is één van de vier
pijlers van dit programma. De uitwerking van de pijler ‘passende nazorg’ is erop
gericht dat alle jongeren die instromen in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) nazorg
krijgen aangeboden als ze weer vrijkomen. Alle jongeren die in een JJI verblijven
dienen een passend nazorgtraject te krijgen. In het verzorgen van deze nazorg speelt
de gemeente een belangrijke rol. De jongere die na zijn straf in een JJI terugkeert in
de maatschappij, komt immers in een gemeente te wonen waar hij of zij weer moet
mee kunnen draaien in de maatschappij.
De partners die de gemeente nodig heeft om deze nazorg te kunnen bieden, zijn in de
meeste gevallen bovenregionaal georganiseerd (GGD, voortgezet onderwijs, ROC,
etc). Vanwege dit gegeven, in combinatie met de beschikbare ambtelijke capaciteit en
de frequentie waarmee een dergelijk nazorgtraject voor jongeren uit Beemster aan de
orde is, wil de gemeente Beemster de nazorg voor jongeren gezamenlijk met een
aantal omliggende gemeenten opzetten.
Invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein van nazorg
jeugdige ex-gedetineerden.
Acties:
 Samenwerking zoeken met omliggende gemeenten om de nazorg te organiseren.

BMC
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5. Prioriteiten en maatregelen
Een ontwikkelde jeugd
Prioriteit
Maatregel

Doelgroep

Actor

Realisatie

Voor- en
vroegschoolse
educatie

Behoefte
inventariseren,
realisatie aanbod en
signalering

2-4 jaar

Gemeente, onderwijs,
peuterspeelzalen,
kinderopvang,
jeugdgezondheidszorg
0-4

Start in 2009,
realisatie in 2012

Afname vroegtijdig
schoolverlaten

Lokale en regionale
samenwerking en
afstemming, realisatie
scholings- en
werkaanbod voor
jongeren

Leerplichtige leeftijd

Gemeente, RMC

Eind 2012

Brede school

Realisatie

4-12 jaar

Gemeente, onderwijs,
welzijnsinstellingen,
sport- en
cultuurverenigingen

2012

Passend onderwijs

Realisatie en
afstemming

4 t/m 23 jaar

Samenwerkingsverband
Waterland, onderwijs

2009-2013

Sport- en
cultuurfaciliteiten

Sport- en cultuurbeleid
uitvoeren;
informatievoorziening
jeugd

4-23 jaar

Gemeente, sport- en
culturele verenigingen

2010-2012

Jeugd met een
beperking

Inventarisatie behoefte
vrijetijdsactiviteiten

4-23 jaar

Gemeente, MEE, sporten culturele
verenigingen

2010

Tienercentrum BeeJee

Verbeteren
naamsbekendheid tot
75% van de doelgroep

10-16 jaar

Gemeente, Welsaen

Start in 2010,
realisatie in 2012

Jeugdparticipatie

Jeugd betrekken bij
activiteiten en beleid

8-23 jaar

Gemeente, jeugd,
Welsaen

2010-2013

Een gezonde jeugd
Prioriteit
Maatregel

Doelgroep

Actor

Realisatie

CJG

Realisatie CJG

-9 maand t/m 23 jaar,
ouders, professionals

Gemeente,
jeugdgezondheidszorg,
onderwijs, Bureau
Jeugdzorg,
welzijnsinstellingen

Juli 2010

Vroegsignalering

Opstellen
privacyprotocollen,
huisartsen betrekken,
opstellen sociale kaart

0-4 jaar

Jeugdgezondheidszorg
0-4 jaar,
peuterspeelzalen,
kinderopvang,
gemeente, onderwijs

2009-2012

Digitaal Dossier JGZ

Invoering mogelijk
maken en realiseren

0-19

Gemeente,
Jeugdgezondheidszorg
0-19

2010

Aanpak alcohol- en
drugsgebruik en
groepsdruk

Alcoholmatigingsbeleid,
voorlichting, signalering

10-23 jaar, ouders

Gemeente,
Brijderstichting,
Welsaen/BeeJee,
onderwijs,
jeugdgezondheidszorg

2010-2012

Verwijsindex

Aansluiting op
Verwijsindex,
communicatie en
inbedding in CJG

-9 maanden- 23,
instellingen en
professionals
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Zorg Advies Teams in
primair onderwijs

Realisatie ZAT’s

4-12 jaar

Gemeente, onderwijs,
zorginstellingen

2010-2012

Triple-P

Doorontwikkeling

-9 maand t/m 16 jaar,
ouders

Gemeente, CJGinstellingen, onderwijs

2009-2012

Een veilige jeugd
Prioriteit

Maatregel

Doelgroep

Actor

Realisatie

Veilige leefomgeving

Verbeteren
naamsbekendheid Veilig
Honk met 20%

13-17 jaar, ouders

Gemeente en scholen

2010-2013

Verkeersveiligheid

Kindlinten:
haalbaarheidsonderzoek
en eventueel realisatie

4-12 jaar, ouders

Gemeente en politie

2012

Verkeersveiligheid

Oplossen onveilige
situaties, opstellen
dorpsontwikkelingsplan
voor Noord- en
Westbeemster

4-23 jaar, ouders

Gemeente en scholen

2009-2013

Aandacht voor
kwetsbare jeugd

Inventariseren
belemmerigen die
kinderen met
beperkingen ervaren bij
buiten spelen en
sporten. Ontmoeting
tussen kinderen met en
kinderen zonder
beperkingen stimuleren.
Invoering en
doorontwikkeling RAAKaanpak en inbedding in
CJG

4-18 jaar

Gemeente en MEE

2009-2013

0-18 jaar

Gemeenten regio
Zaanstreek/Waterland,
betrokken partijen bij
RAAK-aanpak

Eind 2010

Overlastgevende
jeugd

Toezicht en handhaving,
ouders aanspreken en
voorlichting geven,
signalering en
samenwerking

12-23 jaar, ouders

Gemeente, ouders,
politie, zorgteams en
hometeam, Halt

2009-2013

Nazorg jeugdige exgedetineerden

Organiseren nazorg en
samenwerking

12-21 jaar

Gemeente en
omliggende
gemeenten

2009-2013

RAAK-aanpak
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6. Financieel overzicht
Activiteit

Een ontwikkelde
jeugd
Voor- en
vroegschoolse
educatie
Terugdringen
vroeg-tijdig
schoolverlaten
Brede school
coördinatie +
activiteiten
Passend onderwijs
4 – 23 jarigen
Sport en cultuurfaciliteiten

Startjaar eindjaar
Structureel J/N

2009 – 2012

N

2009 – 2012

J

trekker

Benodigd
budget

Extra op te
nemen in
begroting + Jaar

Extra ambtelijke
Inzet per week

Behoefte inventariseren,
realisatie aanbod en
signalering

Gemeente/CJG

€ 5000

€ 5000 ( 2011)

1

Lokale en regionale
samenwerking en
afstemming

Leerplichtambtenaar
RMC coördinator
Coördinator brede
school

€ 7500

Jaarlijks (is reeds
opgenomen)

SamenwerkingsverBand Waterland
Gemeente/
jongerenwerker

€ 28199
€ 4000

Jaarlijks (is reeds
Opgenomen)
€ 4000 (2010)

1
Vanaf 2011
combinatiefuncties
1

MEE

PM

PM

Realisatie

2009

2009 – 2013

J

2010

J

Ontwikkelen
2010
activiteiten Jeugd
met beperkingen
Tienercentrum
2010
Beejee + Buurthuis
ZOB
Jeugdparticipatie
2010

J

BMC

Maatregel

Realisatie en afstemming

Sport- en cultuurbeleid
uitvoeren;
informatievoorziening
jeugd
Inventarisatie behoefte
vrijetijdsactiviteiten

J

Verbeteren
naamsbekendheid tot
75% van de doelgroep

jongerenwerker

PM

PM

J

Jeugd betrekken bij
activiteiten en beleid

jongerenwerker

PM

PM
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1

1

Activiteit

Startjaar eindjaar
Structureel J/N

Maatregel

trekker

Benodigd
budget

Extra op te
nemen in
begroting + Jaar

Extra ambtelijke
Inzet per week

Een gezonde
jeugd
Ontwikkelen en
instandhouden
CJG

2009 -2010

J

Realisatie CJG en
Instandhouden CJG

Projectleider/
Coördinator CJG/
gemeente

€ 33426 2010
€ 43602 2011
€ 55202 2012

Uitgaven zijn
overeenkomstig
rijksbijdragen

8

Vroegsignalering

2009 – 2012

J

Coördinator CJG

Digitaal dossier
JGZ

2010

N

Opstellen
privacyprotocollen,
huisartsen betrekken
Invoering mogelijk maken
en realiseren

Aanpak alcohol en
drugsgebruik en
groepsdruk
Verwijsindex

2010

N

Alcoholmatigingsbeleid,
voorlichting, signalering

GGD/gemeente/
jongerenwerker

2011

N

GGD/
Coördinator CJG

Zorg Advies
Teams in Primair
onderwijs
Triple-P

2010

J

Aansluiting op
Verwijsindex,
communicatie en
inbedding in CJG
Realisatie ZAT’s
Schoolmaatschappelijk w.

2009 – 2012

J

Een veilige jeugd
Veilige
leefomgeving
Verkeersveiligheid
Kindlinten

BMC

2010

N

2012

N

Coördinator CJG

Doorontwikkeling

Verbeteren
naamsbekendheid Veilig
Honk met 20%
Kindlinten:
haalbaarheidsonderzoek
en eventueel realisatie
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Uitgaven zijn
overeen-komstig
rijksbijdragen

GGD jeugdzorg
€ 10000

(reeds in
kaderbrief
opgenomen)

€ 10000

(reeds in
kaderbrief
opgenomen)
(reeds in
kaderbrief
opgenomen)

€ 5000

gemeente

€ 1000

gemeente

PM

23

Binnen begroting

2

Activiteit

Verkeersveiligheid
Overlastgevende
jeugd

BMC

Startjaar eindjaar
Structureel J/N
2009 – 2013 J
2009 – 2013

J

Maatregel

trekker

Benodigd
budget

Oplossen onveilige
situaties
Toezicht en handhaving,
ouders aanspreken en
voorlichting geven,
signalering en
samenwerking

Gemeente

PM
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Extra op te
nemen in
begroting + Jaar

Extra ambtelijke
Inzet per week

Bijlage 1 - Aanwezigen visiebijeenkomst
Naam
Carolien van den Berg (directeur OBS/raadslid PvdA)

Organisatie
Basisschool De Bonte Klaver

Liesbeth van de Wouw (beleidsmedewerker/brede
school coördinator)
Evert Ziesemer ( jeugdzakenrechercheur ZaWa)
Maura Timmer (beleidsfunctionaris onderw. en lokaal
onderw.beleid regio N/O)
Leida Prins (rayonmanager JGZ 0-4 jaar)
Klaas Visser (commissielid samenleving Beemster
Polder Partij)
Erica Helder-Pauw (commissielid samenleving VVD)
Maarten Sinniger (tienerwerker/regisseur)
Huib Nat (hoofd Sportservice Zaanstad)
Jacco van Holland (directeur)
Jitske Hoogervorst (medewerker)
Jennifer Vos (medewerker preventie)
Masja van der Pol (leerplichtambtenaar)
Mia Ruys-Buskermolen (wethouder jeugd)
Monique Meijering (beleidsmedewerker welzijn)
Yvonne de Goede (consulent sociale zaken/vz
hometeam)
Bert Widdershoven (teamleider welzijn)
Bart Kaasbergen (bel.med.openb.orde en veiligheid,
coord.jeugdoverlast)
Wouter Bouma (wijkagent)
Hans van Kouwen (wijkagent)
Carla Boerdijk (teamleidster BSO / PSZ)
Harry Heijmans (voorzitter)
Wim van Gelderen

Spoor (samenwerking scholen)
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Politie
Bureau Jeugdzorg
Evean
BPP
VVD
Welsaen
Sportservice
Samenwerkingsverband Waterland (o.a. zorgplatform)
Brijder Verslavingszorg
Brijder Verslavingszorg
Gemeente Purmerend uitvoerend voor Beemster
Gemeente Beemster
Gemeente Beemster
Gemeente Beemster
Gemeente Beemster
Gemeente Beemster
Politie
Politie
BSO de speelhut/ PSZ de kleine olifant
WMO-clientenraad
Wmo-ouderenpanel Beemster
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Bijlage 2 - Aanwezigen Kerngroepbijeenkomsten
Een veilige jeugd








Evert Ziesemer, jeugdzakenrechercheur
Mariette Blom, stichting Welsaen
Jitske Hoogervorst, preventiemedewerkster Brijder Verslavingszorg
Floor Majem, beleidsmedewerker Bureau Halt
Jose Verheijden-Oosterveld, gemeente Beemster
Monique Meijering, beleidsmedewerker welzijn, gemeente Beemster
Mia Ruys-Buskermolen, wethouder, gemeente Beemster

Een ontwikkelde jeugd









Carolien van den Berg, directeur De Bonte Klaver
Fred van der Lee, directeur De Bloeiende Perelaar
Liesbeth van de Wouw, brede schoolcoördinator Spoor
Heleen van Raam, stichting Welsaen
Lydia Sakko, directeur BSO en KDV en PSZ (Speelhut, Ootje Tontel, De Kleine Olifant)
Len van Eeden, MEE
Monique Meijering, beleidsmedewerker welzijn, gemeente Beemster
Mia Ruys-Buskermolen, wethouder, gemeente Beemster

Een gezonde jeugd
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Maura Timmer, beleidsfunctionaris lokaal onderw.beleid regio N/O, Bureau Jeugdzorg
Leida Prins, rayonmanager JGZ Evean
Jacco van Holland, directeur Samenwerkingsverband Waterland
Yvonne de Goede, consulent Sociale Zaken gemeente Beemster
Sandra Bleeker beleidsmedewerker GGD
Joke Oudejans, project Homestart Humanitas
Jitske Hoogervorst, preventiemedewerkster Brijder Verslavingszorg
Maaike van IJzerloo, regionaal coördinator CJG-ontwikkeling / reg coördinator RAAK
Masja van der Pol, leerplichtambtenaar Gemeente Purmerend uitvoerend voor Beemster
Len van Eeden, MEE
Carolien van den Berg, directeur De Bonte Klaver/raadslid PvdA
Ine van den Broeke, SMD
Monique Meijering, beleidsmedewerker Welzijn, gemeente Beemster.
Mia Ruys-Buskermolen, wethouder, gemeente Beemster
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