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Voorwoord 

Met veel enthousiasme presenteer ik u het Jeugdkader 2020 voor de gemeente Waalwijk. 

Waalwijk is rijk aan jeugd en wij mogen ons rijk prijzen met onze jonge inwoners, 

toekomstige volwassen Waalwijkers. 

 

Soms gaan zaken niet vanzelf. Wij willen onze jeugd faciliteren bij de ontwikkeling naar 

de volwassene van morgen. Door te investeren in de jeugd en hun ouders, investeren wij 

in de toekomst van Waalwijk. 

 

In dit kader richten wij ons op de toekomst van de jeugd in Waalwijk de komende jaren. 

Dit beleid is een lokaal kader. Wij richten ons specifiek op de Waalwijkse situatie. 

Jeugdhulp is immers belegd in de regio Hart van Brabant. Wij willen de lokale situatie 

dusdanig anders inrichten of verbeteren dat er preventief meer wordt opgevangen en dat 

er minder geïndiceerde jeugdhulp nodig is. Een grote ambitie, maar een noodzakelijke. 

De stijgende kosten, de toenemende zorg om onze jeugd nopen ons tot een andere 

koers. 

 

Dit document bestaat niet alleen uit ambities. Het vormt de basis van een samenhangend 

geheel van aanpalend beleid en concrete uitvoeringsplannen dat moet leiden tot een 

concretisering van onze visie. Tot directe acties die merkbaar zijn in de samenleving. 

Het is dan ook een ander document dan u misschien gewend bent. Geen lijvig en 

abstract beleidsdocument maar een kaderdocument met ambities, visueel gemaakt in 

infographics. 

 

Ik wens u veel leesplezier en nodig u van harte uit om mee te denken en vooral om mee 

te werken aan onze gezamenlijke ambities. 

 

 
 

Wethouder Sociaal Domein, Jeugdbeleid en Duurzaamheid 

Dilek Odabasi-Seker 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 Aanleiding worden de overwegingen om te komen tot een nieuw 

jeugdkader uitgelegd en wordt onze visie voor de komende jaren weergegeven 

In hoofdstuk 2 De Routekaart en de daarbij behorende drie Pijlers, gaan wij inhoudelijk in 

op de inhoud van het nieuwe kader, weergegeven in infographics. 

De genoemde speerpunten zijn om inzicht te geven in waar wij mee aan de slag gaan. 

De infographics in dit document zijn ter illustratie. De grotere leesbaardere versies zijn 

als bijlage opgenomen. 

In hoofdstuk 3 Opdrachtgeverschap, monitoring en financiën tenslotte gaan wij nader in 

op de randvoorwaarden van dit kader. 
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1. Aanleiding 

Het geformuleerde jeugdbeleid ‘zorgen voor een zorgeloze jeugd’ is ontwikkeld in 2008. 

Er zijn sindsdien diverse aanpassingen en herzieningen geweest, met name naar 

aanleiding van de transities jeugdhulp en de invoering van passend onderwijs (2015). 

Ook regionaal beleid op het gebied van jeugdhulp is tussentijds verwerkt in de lokale 

aanpak. Door deze aanpassingen was een eerdere herziening niet direct noodzakelijk. 

Deze aanpassingen pasten immers in het strategisch geformuleerde beleid ‘op 

hoofdlijnen’ waarbinnen door het college op tactisch of operationeel niveau aanpassingen 

konden worden gedaan. 

 

Sinds de ontwikkeling van het vorige jeugdbeleid is er veel gebeurd. Met name de 

decentralisaties hebben een grote kanteling teweeggebracht. Met het nieuwe stelsel vijf 

jaar in werking is de tijd rijp het lokale jeugdbeleid onder de loep te nemen. 

 

Sinds 2015 

De doorvoering van de transities in 2015 hebben ervoor gezorgd dat de focus van het 

(gemeentelijk) jeugdbeleid meer bij de geïndiceerde jeugdhulp is komen te liggen. 

Voorheen lag de aandacht meer bij jeugdgezondheidsbeleid en preventief jeugd- en 

jongerenwerk. De nota ‘zorgen voor een zorgeloze jeugd’ had echter ook al aandacht 

voor zaken als veiligheid, verslavingszorg, aansluiting op onderwijs etc. 

Gemeenten zijn op grond van de jeugdhulp verantwoordelijk geworden voor de inkoop en 

de indicatiestellingen van deze hulp. Op het niveau van de regio Hart van Brabant wordt 

samengewerkt ten aanzien van de jeugdhulp. Er wordt regionaal ingekocht en 

contractmanagement uitgevoerd. De indicatiestellingen worden uitgevoerd door de lokale 

toegangsteams. In Waalwijk is dat een taak van team WIJZ. 

 

Om richting te geven aan de wijze waarop de Jeugdhulp in onze regio wordt uitgevoerd is 

de “Koers Jeugd” opgesteld. Deze is door alle gemeenteraden vastgesteld.  

Het lokale Jeugdkader sluit hier op aan omdat het van belang is dat de preventieve 

activiteiten aansluiten op de geïndiceerde jeugdhulp. Belangrijkste doel is om eerder en 

sneller problemen bij jeugdigen te signaleren en daar waar mogelijk op te lossen voordat 

duurdere jeugdhulp ingezet moet worden.  

In de periode vanaf 2015 zien we het gebruik van de jeugdhulp bij gemeenten  

toenemen en de kosten stijgen. Ook bij onze samenwerkingspartners zoals het onderwijs 

neemt de problematiek bij jeugdigen toe en worden de zorgvragen steeds complexer. De 

uitvoering van de wet Passend Onderwijs loopt niet zoals verwacht. Doel van deze 

regelgeving was dat er minder gebruik gemaakt zou gaan worden van het speciaal 

onderwijs maar het tegendeel is waar.  

 

Wat willen wij bereiken? 

Met het nieuwe Jeugdkader willen wij de focus terugbrengen naar het voorliggende en 

preventieve lokale veld met als doelstelling om het gebruik van jeugdhulp terug te 

dringen. Wij denken dat door het beter en kwalitatiever inzetten van de partners in het 

voorliggende veld, er meer vroegtijdig gesignaleerd kan worden, eerder laagdrempelig 

hulp kan worden ingezet en dat daardoor geïndiceerde zorg kan worden voorkomen. 

Om de aansluiting op de geïndiceerde jeugdhulp  te verbeteren is het wel noodzakelijk 

dat er anders en intensiever gestuurd gaat worden door de gemeente als opdrachtgever.  

Vanuit deze nieuwe, opdrachtgevende rol is het belangrijk dat niet alleen de inwoners, 

maar ook de uitvoerende partners vanuit een visie en methodiek opereren en vanuit 

kernwaarden die wij belangrijk vinden.  

 

Het Jeugdkader gaat verder dan alleen de aandacht voor preventie en zorg. Alle jongeren 

moeten de mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de maatschappij, om een 

schooldiploma te verkrijgen, werk en huisvesting te vinden. Wij werken aan een positieve 

toekomst voor onze jongeren, de toekomstige volwassen inwoner van Waalwijk. 

Daarmee werken wij aan een aantrekkelijker Waalwijk. 

Bij de drie Pijlers gaan wij hier nader op in. 
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Bij de vorming van het Jeugdkader hebben wij goed geluisterd naar de partners in het 

veld en naar de gemeenteraad. Een veel gehoorde opmerking was dat het speelveld wel 

erg breed is. Er is een duidelijke wens tot afbakening en prioritering. En er moet duidelijk 

gemaakt worden dat Waalwijk geen “curlinggemeente1” is, noch wordt. Ons uitgangspunt 

is dat de gemeente niet alle problemen alleen kan en wil oplossen en dat we voor een 

gedeelte verantwoordelijkheid staan, ieder vanuit de eigen rol en opdracht. 

 

Wat doen wij al? 

De gemeente Waalwijk investeert al veel in preventieve activiteiten voor alle jeugdigen. 

Een belangrijke partner daarin is de GGD Hart voor Brabant die verantwoordelijk is voor 

de jeugdgezondheidszorg.  

Daarnaast zijn er veel programma’s die gericht zijn op specifieke doelgroepen risicojeugd 

zoals JOGG (jongeren op gezond gewicht), verslavingszorg, VVE (voor- en vroegschoolse 

educatie), op– en opgroeiondersteuning, aanpak pesten, tegengaan van armoede etc. 

Deze activiteiten worden uitgevoerd door onze netwerkpartners op basis van 

subsidieverlening.  

 

Met dit kader willen wij ons richten op het lokale preventieve jeugdbeleid. 

Om dat te bereiken willen wij alle bestaande en nieuw te ontwikkelen initiatieven 

bundelen en onder één paraplu onderbrengen: het Jeugdkader 2020. 

 

Voorbeelden van reeds in 2019 gestarte nieuwe initiatieven: 

 In 2019 heeft TMAO al extra formatie ingezet om een start te maken om de 

samenhang tussen beleidsinitiatieven, ook vanuit andere teams, te 

bewerkstelligen en nieuw beleid integraler te ontwikkelen. Vanuit hier is ook het 

startpunt voor de doorontwikkeling van het nieuwe jeugdkader ontstaan. 

 de zorg- en ondersteuningsstructuur op het voortgezet onderwijs is vernieuwd en 

versterkt met speciaal hiervoor aangestelde maatschappelijk ondersteuners 

onderwijs; 

 er is een nieuw casuïstiek- en trendoverleg, de Jeugdtafel, gestart met partners 

om te zorgen voor betere signalering en samenwerking; 

 er is gestart met de ontwikkeling van een scheidingsloket ter voorkoming van 

complexe scheidingsproblematiek waar kinderen de dupe van worden. 

 

Deze en vele andere initiatieven zorgen voor een voedingsbodem waarop het jeugdkader 

verder kan worden gebouwd. 

 

Het nieuwe Jeugdkader 

Er is niet gestreefd een compleet en volledig (of dichtgetimmerd) beleidsdocument te 

schrijven. Voor u ligt een beleidskader met een helder omlijnde visie: nabij, zorgvuldig 

en aandachtvol jeugdbeleid met als doel een fijne leefomgeving te scheppen en zoveel 

mogelijk het voorkomen van jeugdhulp. 

 

Dit kader is -letterlijk- ‘werk in uitvoering’. Aan alle ‘wegen’ wordt gewerkt. Dat vraagt 

soms omleidingen en aanpassingen. Maar wel met een heldere horizon voor ogen. 

Het bereiken van (sub)doelen vraagt ook veel van onze partners in het veld. Er is het 

afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in het zoeken van raakvlakken met en 

verbindingen tussen de partners. Wij hebben geconstateerd dat er veel gebeurt, maar 

niet altijd gestructureerd. Soms ontbreekt er kennis van elkaar en wordt er onvoldoende 

samen gewerkt. Voor onze gemeente betekent dit dat er meer moet worden ingezet op 

meer aansturing en regie en ook een zoektocht naar aanvullende nieuwe partners. 

 

 
1 Vrij naar curlingouder, ouder die zijn kind te beschermend opvoedt. Het woord is bedacht door de 

Deense socioloog Bent Hougaerd (2008) 
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Hoe is dit kader tot stand gekomen? 

In maart 2019 heeft het college ingestemd met een herziening van het jeugdbeleid en 

een startnotitie omtrent de vorming van een nieuw lokaal Jeugdkader. Na de startnotitie 

is 2019 gebruikt om input te vergaren voor dit kader middels: 

 

 een onderzoek uitgevoerd naar de staat van het jeugd- en jongerenwerk in 

Waalwijk door RadarAdvies; 

 een heisessie stichting jongerenwerk Waalwijk & organisatie gemeente Waalwijk; 

 een heisessie met ContourdeTwern; 

 een heisessie met álle partners in het voorliggende (jeugd)veld (inclusief de 

Sociale Adviesraad) op 13 november 2019 & brede afvaardiging vanuit de 

gemeentelijke organisatie; 

 diverse bijeenkomsten met de Sociale Adviesraad (SAR); 

 een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad. De input van die avond is 

verwerkt, met name in de speerpunten en de pijlers.  
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2. De Routekaart 

Het jeugdkader is visueel weergegeven in routekaarten. Er is bij iedere routekaart een 

duidelijk doel in zicht aan de horizon. De hoofdroutekaart bestaat daarnaast uit onze 

kernwaarden en drie pijlers (zie de volgende paragraaf): iedereen doet mee/ gelijke 

kansen, jeugdondersteuning en veiligheid voorop. 

 

Doel 

Waalwijk staat voor een positief jeugdbeleid. Elk kind groeit gezond, veilig en plezierig op 

en krijgt een kansrijke start. Elke jongeren krijgt de gelegenheid om zijn mogelijkheden 

te onderzoeken en zijn talenten te ontwikkelen. 

 

 
 

Kernwaarden 

Vanuit de nieuwe, opdrachtgevende rol vindt de gemeente het belangrijk dat niet alleen 

de inwoners, maar ook de uitvoerende partners vanuit een visie en methodiek opereren. 

De belangrijkste kernwaarden hierbij zijn: 

 

Outreachend: wij wachten niet af, maar gaan er op af. We weten de jongeren te 

bereiken op de plaatsen waar zij zijn en wachten niet tot ze naar 

ons komen 

Wat kun je zelf: wij onderzoeken de eigen kracht, ook van de jongere, waarbij we de 

jongeren en de ouders kunnen aanspreken op de eigen 

verantwoordelijkheid 

Wat wil je zelf: wij gaan niet bedenken wat de jongere wil, maar gaan het gesprek 

aan en vragen wat zij willen 

Kinderen een stem: wij betrekken de jeugd en zetten maximaal in op initiatief, inspraak 

en participatie 
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Bewustwording: waar zijn wij mee bezig en waar moet het toe leiden? Wat is er 

nodig om de jongeren bewust te maken van maatschappelijk 

(on)gewenste gedragingen en ontwikkelingen 

Preventief: wij willen maximaal inzetten op het voorkomen zodat genezen 

minimaal voorkomt. 

 

Wij doen dit nabij, zorgvuldig en met aandacht, waarbij samenwerking (onderling en met 

de gemeente) altijd voorop staat. 

 

 
Afb. 1 Kernwaarden (input tijdens Heisessie 13 november 2019) 

 

Vanuit ons opdrachtgeverschap maken wij prestatieafspraken met onze partners, waarbij 

we eisen stellen aan de manier van verantwoording. We vragen van de uitvoerende 

organisaties dat er gewerkt wordt met prestatie-indicatoren. Dat er wordt gemonitord en 

gerapporteerd om gezamenlijk de input en output te verbeteren in een (nieuwe) 

subsidiecyclus. 

 

De drie pijlers 

De drie pijlers uit de hoofroutekaart zijn uitgewerkt in drie separate routekaarten. In 

ieder van deze routekaarten is een doel opgenomen (aan de horizon) evenals subpijlers 

die via verschillende routes naar dit doel leiden. Op de routes staan de 

uitvoeringsplannen en beleidsnota’s genoemd die onderdeel zijn van de route naar het 

bereiken van dit doel. De meeste daarvan zijn reeds in uitvoering, tevens staan nieuwe 

initiatieven benoemd waarmee we de komende jaren aan de slag gaan.  

 

De subpijlers zijn opgedeeld in tijdvakken waarbij de aspecten monitoring & 

verantwoording en communicatie de rode draad zijn bij alle (sub)thema’s. Het is mogelijk 

dat deze (sub)pijlers na een aantal jaren worden aangepast, als de actualiteit dit van ons 

vraagt. Zie ook hoofdstuk 3. Monitoring en verantwoording. 

 

Wij beklemtonen dat wij niet compleet (willen) zijn. Veel in de (sub)pijlers opgenomen 

onderwerpen hebben slechts een zijdelings verband met het Jeugdkader, maar worden 

vanuit de integraliteit wel vermeld.  

Bijvoorbeeld cultuur speelt een grote rol in de ontwikkeling van jongeren en als het gaat 

om vrijetijdsbesteding. Daarom wordt de ontwikkeling van de cultuurnota genoemd in 

het kader. 

Er zijn ook onderwerpen die dit kader overstijgen, zoals de te ontwikkelen aanpak 

mensenhandel op basis van nieuwe wetgeving en voorschriften. Het is echter wel een 

onderwerp dat verband houdt met veiligheidsaspecten in onze samenleving. 
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Pijler 1 Iedereen doet mee/ gelijke kansen 

 

Doel 

Met Iedereen doet mee / gelijke kansen richten wij ons door middel van de drie 

subpijlers te weten kansen & talentontwikkeling, onderwijs en werk & huisvesting op het 

creëren van een basisvoorzieningenniveau waarin elk kind zich op een plezierige en 

gezonde wijze kan ontwikkelen.  

De leef- en woonomgeving is hierbij belangrijk, maar de onderwijsomgeving niet minder. 

Wij proberen barrières weg te nemen zoals het opgroeien in armoede. Wij zorgen ervoor 

dat er mogelijkheden zijn voor een zinvolle en plezierige vrijetijdsbesteding. Wij zetten 

ons in dat elk kind naar school gaat die leidt tot een startkwalificatie. 

 

Wij staan voor een positief, lokaal jeugdbeleid, dat rijk is aan kansen- en 

talentontwikkeling. Wij geloven dat het investeren in de talenten van kinderen en 

jeugdigen zal leiden tot creatieve en ondernemende inwoners die een positieve bijdrage 

leveren aan het creëren van een dynamische, sociale en aantrekkelijke gemeente. 

In Waalwijk doet iedereen mee en heeft iedereen gelijke kansen. Daar hoort (passend) 

onderwijs bij, sport en beweging, cultuur, een zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale 

activiteiten én huisvesting. 

We richten ons dan ook op het brede speelveld aan voorliggende voorzieningen en 

vindplaatsen van onze jeugd. Wij willen een positieve leefomgeving creëren waarbinnen 

de jeugdigen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Wij denken 

dat hiermee een preventief speelveld wordt neergelegd dat voorkomt dat jeugdigen 

buitenspel komen te staan.   

 

Wij betrekken de jeugd bij wat we ontwikkelen. 
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Speerpunten 

 

Onderwijs 

 Het verbeteren van de ondersteuningsstructuur op de scholen (samenwerking 

tussen onderwijs, gemeente, GGD en andere (zorg)partners 

 Het verbeteren van de aanpak op thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten 

 Aansluiten jeugdhulp / passend onderwijs 

 

Armoede 

 Het voorkomen van armoede onder kinderen en het verminderen van de 

sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij kinderen en jongeren 
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Pijler 2 Jeugdondersteuning 

 

Doel  

Met Jeugdondersteuning richten wij ons door middel van de drie subpijlers te weten 

jeugdhulp, jeugdgezondheidsbeleid en Kansrijke Start op het ondersteunen van het kind 

of de jongere die een lichte ondersteuning nodig heeft als gewoon niet vanzelf gaat. De 

jeugd wordt ondersteund bij de ontwikkeling tot de volwassene van morgen. 

 

Wij bieden onze jonge inwoners een goede en gezonde start met een focus op preventie, 

lichte hulp en gezinsondersteuning. Wij werken aan een integraal lokaal en regionaal 

netwerk van laagdrempelige voorzieningen dat deze preventieve kortdurende 

ondersteuning biedt. Als het nodig is wordt er kortdurende stevige hulp geboden met 

spoedige normalisatie als einddoel. 

De inzet is er op gericht om ervoor te zorgen dat intensieve ondersteuning niet nodig is. 

Wij sluiten hierbij aan op de Regionale Koers Jeugd waarin onze geïndiceerde jeugdhulp 

is geregeld. 

 

Wij willen een breed en integraal palet aan voorzieningen dat zich niet alleen richt op 

hulp en ondersteuning, maar ook ondersteunt bij (het benutten van) kansen en 

talentontwikkeling. 

 

Wij leggen verantwoordelijkheid bij de ouders en leggen vast wat wij wel en niet doen. 

 

We doen dit samen met onze partners. Bij jeugdhulp werken wij samen met de andere 

gemeente in de regio Hart van Brabant. 
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Speerpunten 

 

Jeugd- en Jongerenbeleid 

 Het kwalitatief verbeteren van het jeugd- en jongerenwerk om dit meer gericht te 

kunnen inzetten op het ondersteunen van jongeren en het voorkomen van 

jeugdhulp 

 

Gezondheid 

 Het voorkomen van psychische problematiek onder jongeren 

 Het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 

 Het creëren van een rookvrije omgeving voor kinderen en het stimuleren van een 

rookvrije generatie 

 Het gezonder maken van de jeugd door sport & beweging te stimuleren en door 

meer aandacht te hebben voor de leefomgeving, ook bij (nieuwe) ruimtelijke 

projecten (ook in het kader van de Omgevingswet) 
Zie ook: Lokaal Gezondheidsbeleid Waalwijk 2020-2023 Go Healthy 

 

Kansrijke Start 

 Het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, waarbij wij ons 

richten op de eerste 1000 dagen van het kind en diens ouders. 
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Pijler 3 Veiligheid voorop 

 

Doel 

Bij Veiligheid Voorop werken wij door middel van de drie subpijlers te weten aanpak 

complexe scheidingen, aanpak kindermishandeling en fysieke & digitale veiligheid aan 

een veilige leef- en woonomgeving, op school en op straat. Alleen in een veilige 

omgeving kan een kind uitgroeien tot een zelfredzame volwassene van morgen. 

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kinderen en jongeren om zich gezond te 

kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort ook het terugdringen van overlast en criminaliteit. 

 

Wij gaan ons inzetten voor de veiligheid van het kind, zoals bij (het voorkomen van) 

kindermishandeling en bij de positie van het kind bij (complexe) scheidingen. 

 

Wij werken aan het tegengaan van kwetsbaarheid, het weerbaar maken van kinderen, 

het voorkomen van misbruik en uitbuiting en het borgen van veiligheid voor kinderen. 

 

Wij nemen de veiligheid van onze jonge inwoners serieus. 
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Speerpunten 

 Het verbeteren van fysieke, digitale en sociale veiligheid (zoals pesten) 

 Het creëren van een integrale aanpak gericht op het tegengaan van drugsgebruik 

onder jongeren 

 Het creëren van een integrale aanpak (straat)schulden onder jongeren 

 Het stimuleren van het gebruik van de meldcode 

 Het voorkomen van complexe scheidingssituaties door het ondersteunen van 

kinderen en (hun) ouders die in een (beginnende) scheidingssituatie terecht zijn 

gekomen door het belang van het kind centraal te stellen 
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3. Opdrachtgeverschap, monitoring en financiën  

In deze paragraaf gaan wij in op een aantal randvoorwaarden uit dit Jeugdkader. 

 

Opdrachtgever vanuit partnerschap 

Vanuit de ambitie om integraal beleid te maken is de vorming van dit kader, als paraplu 

gewenst. De gemeente wil daarbij inzetten op een uniforme wijze van aansturing, door 

middel van subsidiëring of inkoop, het monitoren en meten van prestaties en het 

evalueren en bijsturen van de resultaten. 

 

Het doel is om gezamenlijk het jeugdbeleid te verbeteren, vanuit een heldere 

rolverdeling. De gemeentelijke organisatie is vanuit de opdrachtgevende rol 

verantwoordelijk voor: 

 

1. het aangeven van en sturen op kaders waar prestatieafspraken onderdeel van 

uitmaken 

2. het bieden van ondersteuning en 

3. het houden van toezicht op realistische afgesproken kaders. 

 

Vanaf 2020 geldt dat wij met al onze samenwerkingspartners vanuit bovenvermelde drie 

kerntaken afspraken maken. 

Verder vragen wij dat gewerkt wordt vanuit de geformuleerde kernwaarden. 

 

Monitoring 

Het doel van het monitoren is om te volgen of de vastgestelde route van het nieuwe 

Jeugdkader effectief is. 

Hiervoor zullen per route/pijler prestatie-indicatoren worden geformuleerd, waarbij in 

ieder geval de volgende onderdelen meetbaar moeten zijn: 

- Kwantiteit (aantal bereikte jongeren, aantal activiteiten, leeftijd, geslacht, 

tijdsbesteding etc); 

- Kwaliteit: doel (preventieve inzet op), toelichting of doel behaald is of niet met 

reden, ingezette methodiek, aanleiding, samenwerking, evaluatie en voortgang 

etc. 

 

Naast monitoring gaan we -meer dan tot nu toe- ook de prestatieafspraken met onze 

partners monitoren. Gelet op de aard van het werk zullen deze afspraken kwalitatief, 

maar waar mogelijk ook kwantitatief zijn. De verantwoording hiervan loopt via de 

gebruikelijke P&C-cyclus. 

 

Evaluatie 

Omdat dit “kader werk in uitvoering” is zal de gemeenteraad tweejaarlijks worden 

geïnformeerd over de ontwikkelingen op de route en de resultaten die vanuit dit kader 

worden behaald door middel van een voortgangsrapportage. 

 

Financiën 

De ambities zijn groot. Toch denken wij dat door het slimmer, efficiënter en integraler 

inzetten van de bestaande middelen er meer mogelijk is, met name op het gebied van 

subsidiëring van bestaande partners. 

 

De integrale aanpak van dit Jeugdkader vraagt wel om extra middelen vanwege de 

benodigde extra ambtelijke inzet voor de coördinatie rond de aansturing, ontwikkeling en 

uitvoering van nieuw beleid en monitoring daarop. Gezien het taakveld dat voor ons ligt 

zal er extra formatie nodig zijn voor de coördinatie van het Jeugdkader. 
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Besluit 

Door in te stemmen met dit jeugdkader keurt u de voorgestelde routekaart met 

bijbehorende pijlers en kernwaarden goed en geeft u opdracht om vanuit dit kader de 

komende jaren invulling te geven aan het jeugd- en jongerenbeleid van onze gemeente. 

  

 

Bijlagen 

Infographics Jeugdkader 2020: 

 

 Hoofdroutekaart 

 

 Pijler 1 Iedereen doet mee / gelijke kansen 

 

 Pijler 2 Jeugdondersteuning 

 

 Pijler 3 Veiligheid Voorop 


