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Voorwoord
Dat het onderwerp van dit rekenkamerrapport – het door de lokale overheid gesubsidieerde
jeugdbeleid – van belang is behoeft nauwelijks argumentatie. Elke samenleving heeft belang
bij goed toegeruste jeugdigen die op termijn op verantwoorde wijze en naar eigen inzichten
de vormgeving en inrichting van de samenleving (verder) kunnen bepalen. Dat toerustingsproces gaat niet altijd vanzelf. Soms is een steuntje in de rug nodig. Naast allerlei andere
initiatieven speelt de overheid daarbij een belangrijke rol. En die rol wordt - wat de lokale
overheid betreft - steeds belangrijker nu een van de grote decentralisatieoperaties er op
gericht is om de jeugdzorg vanaf 2014 gefaseerd bij de gemeentelijke overheden te concentreren. Alle reden dus om uitvoerig stil te staan bij het jeugdbeleid.
De gemeenten Skarsterlân, Lemsterland en Opsterland hebben allen beleid opgesteld en
voeren beleid uit ten behoeve van de jeugd. Vanuit de gemeenteraden rees de vraag hoe
dat beleid in elkaar zit en wat daarover uit oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid
is te zeggen. Bovenden bleek dat een soortgelijke belangstelling bestond bij de rekenkamer
van Gaasterlân-Sleat, waarmee dan ook is samengewerkt. Dit had het extra voordeel dat
het jeugdbeleid bij alle drie gemeenten die tot een fusie hebben besloten onderzocht kon
worden. De in het voorliggende rapport gemaakte analyses kunnen dan ook gebruikt worden bij de vormgeving van het jeugdbeleid van de nieuwe gemeente. Voor de gemeente
Opsterland was het voordeel dat het jeugdbeleid niet alleen met twee convenantsgemeenten vergeleken kon worden , maar in een breder perspectief geplaatst kon worden.
Het veldwerk voor dit onderzoek is verricht door mr. M. Schol en mr. N. Woestenburg, medewerkers van Pro Facto, bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en
onderwijs dat gelieerd is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast deze rapportage zijn drie
rapporten met een gelijkvormige opzet opgesteld. Doordat de onderzoeken synchroon en
op gelijke wijze zijn uitgevoerd, kunnen de bevindingen van de onderzoeken goed met elkaar worden vergeleken. Met name in hoofdstuk 7 – het zogenaamde benchmark-hoofdstuk
– zetten wij enkele bevindingen in de vier gemeenten naast elkaar.
Graag spreken wij onze dank uit aan alle ambtelijke en bestuurlijke medewerkers die hun
medewerking aan het onderzoek hebben verleend. Ook onze dank aan de vertegenwoordigers van partners van de gemeenten die wij gesproken hebben. Tenslotte onze dank aan de
onderzoekers. Het conceptrapport is voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hun reactie en onze korte reactie daarop is opgenomen in hoofdstuk 9.

Drs. P.L. Polhuis MA
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1 Vraagstelling en onderzoeksopzet
1.1

Onderzoeksvraag
De volgende onderzoeksvraag staat centraal:
Hoe is het jeugdbeleid van de gemeente Skarsterlân tot stand gekomen en uiteindelijk vormgegeven, op welke wijze wordt daaraan uitvoering gegeven en zijn de
voorwaarden voor doeltreffend jeugdbeleid vervuld?
De onderzoeksvraag valt uiteen in een aantal deelvragen. Deze kunnen worden gegroepeerd aan de hand van de volgende thema’s:
1. Wettelijk kader
2. Ontwikkeling en vormgeving van beleid;
3. Inhoud van beleid;
4. Uitvoering van beleid;
5. Monitoring en evaluatie;
6. Sturing van beleid;
7. Vergelijking van beleid.
Ieder thema wordt beschreven in een afzonderlijk hoofdstuk. In ieder hoofdstuk worden de
deelvragen die zien op dit thema achtereenvolgens gepresenteerd en beantwoord. Een integraal overzicht van de deelvragen is opgenomen in bijlage III bij dit rapport. De deelvragen
vloeien voort uit een normenkader dat is opgenomen in bijlage IV bij deze rapportage.

1.2
1.2.1

Theoretisch kader
De beleidscyclus
In dit onderzoek wordt kort weergegeven op welke wijze het jeugdbeleid van de gemeente
Skarsterlân tot stand is gekomen, hoe het beleid eruit ziet (inhoud) en op welke wijze er
uitvoering aan wordt gegeven. In het rapport wordt daarnaast ingegaan op de monitoring
en evaluatie van beleid. Deze verschillende aspecten vormen samen de beleidscyclus en
worden weergegeven in figuur 1.1.
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FIGUUR 1.1: BELEIDSCYCLUS
Ontwikkeling en
vormgeving van beleid

Monitoring en
evaluatie van beleid

Inhoud van beleid

Uitvoering van beleid

De beleidscyclus dient aan bepaalde eisen te voldoen. Deze eisen zijn opgenomen in het
normenkader (bijlage IV ). Daarin wordt per stap van de beleidscyclus1 aangegeven aan welke eisen deze stap idealiter dient te voldoen. Ter illustratie worden hierna per stap enkele
normen gepresenteerd en kort toegelicht.
Ontwikkeling en vormgeving van beleid
Beleid richt zich – idealiter – op een probleem. Aan de ontwikkeling en vormgeving van beleid dient daarom een probleemanalyse ten grondslag te liggen.
Inhoud van beleid
Beleid streeft het oplossen van problemen en/of de bereiking van bepaalde wenselijke situaties na. Deze oplossingen/wenselijke situaties kunnen worden aangemerkt als de doelen
van beleid. Deze doelen dienen realistisch te zijn en dienen helder te zijn geformuleerd in de
beleidsdocumenten.
Uitvoering van beleid
Het beleid dient in beginsel te worden uitgevoerd conform de wijze waarop het is opgetekend. De uitvoering van beleid dient bij te dragen aan het bereiken van de gestelde doelen.
Met de uitvoering van het beleid dient het probleem idealiter te worden opgelost of dient
de wenselijke situatie te worden bereikt.
Monitoring en evaluatie
Om na te gaan of het beleid wordt uitgevoerd conform de inhoud van het beleidsdocument
en of de uitvoering bijdraagt aan het realiseren van de gestelde doelen, dient beleid te worden gemonitord en geëvalueerd. Anders kan niet worden vastgesteld of het beleid heeft
geleid tot vermindering of oplossing van het probleem of realisatie van de wenselijke situatie.
1.2.2

Doeltreffendheid
Wanneer naar aanleiding van de monitoring en evaluatie blijkt dat het probleem, door de
uitvoering van het beleid, is opgelost (of in grote mate is verminderd) of wanneer blijkt dat
de wenselijke situatie, door de uitvoering van het beleid, is bereikt, dan kan worden gespro1

Los van deze cyclus worden in het normenkader ook eisen geformuleerd ten aanzien van het wettelijk kader en worden eisen
gesteld waaraan de sturing van de gemeenteraad dient te voldoen.
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ken van doeltreffend beleid. Is dit niet het geval, en is er geen sprake van doeltreffend beleid, dan dient het beleid te worden aangepast of opnieuw te worden vormgegeven en
moet het probleem opnieuw worden bekeken of gedefinieerd. Men is dan weer bij de eerste stap van de beleidscyclus, namelijk de ontwikkeling en vormgeving van beleid. Beleidsvorming is een cyclisch proces.

1.3

Vormgeving van dit onderzoek
Dit onderzoek is vormgegeven langs de lijn die zojuist is uiteengezet. Met dit rapport wordt
op basis van de theorie die is omschreven in paragraaf 1.3 inzicht gegeven in de beleidscyclus van beleidsvorming, inhoud van beleid, beleidsuitvoering en evaluatie en monitoring op
het beleidsterrein jeugd. Het onderzoek heeft daarmee vooral een procesmatige/bestuurskundige focus. Hierbij staat niet de doeltreffendheid an sich centraal. Veeleer
wordt met dit onderzoek beoogd om uitspraken te doen over de mate waarin de gemeente
er in slaagt om aan de beleidscyclus op het gebied van jeugdbeleid vorm te geven. Op die
manier stelt de gemeente zich in staat om inzicht te verkrijgen in de mate van doeltreffendheid van het gevoerde jeugdbeleid. Deze informatie dient, in lijn met de beleidscyclus, te
worden gebruikt om te bekijken of beleid mogelijk dient te worden aangepast of opnieuw
dient te worden vormgegeven.
De rekenkamercommissie ziet het in eerste instantie als een verantwoordelijkheid van het
college, en daarmee de ambtelijke organisatie, om de beleidscyclus zo in te richten dat aan
de raad inzicht verschaft kan worden in de mate van doeltreffendheid het jeugdbeleid. Deze
overweging leidt ertoe dat ten aanzien van de doeltreffendheid de vraag centraal staat of
het jeugdbeleid van de gemeente voldoet aan de voorwaarden voor doeltreffend beleid.

1.4

Onderzoeksmethoden
Om de onderzoeksvraag en de deelvragen te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksactiviteiten verricht. Een eerste inzicht is ontstaan door wetgeving, beleidsdocumenten en
raadsverslagen te bestuderen. Bijlage I bevat een overzicht van de stukken die zijn bestudeerd. Vervolgens zijn interviews gehouden met de portefeuillehouder, ambtenaren van de
gemeente en medewerkers van externe organisaties die bij het jeugdbeleid zijn betrokken.
In bijlage II is aangegeven met welke functionarissen is gesproken. Om de sturing door de
gemeenteraad te analyseren, zijn niet alleen raadsstukken en raadsverslagen bestudeerd,
maar is daarnaast een groepsgesprek georganiseerd met raadsleden. Tijdens dit gesprek is
gesproken over de kaderstelling door de raad, de informatievoorziening en informatiebehoefte en de beïnvloeding door de raad. Aan de hand van deze aspecten is besproken welke
mogelijkheden de raad heeft om de gemeentelijke activiteiten op het gebied van jeugdbeleid te sturen en is besproken op welke wijze de raad hier gestalte aan geeft. De beoordeling
van het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden aan de hand van een
vooraf vastgesteld normenkader, dat is weergeven in bijlage IV. In bijlage V ten slotte is een
overzicht gegeven van de wetgeving waarmee gemeenten te maken hebben als het gaat om
jeugdbeleid.
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1.5

Afbakening
Het onderzoek naar het jeugdbeleid heeft betrekking op jongeren deze groep wordt veelal
omschreven als de groep mensen van 0 tot 23 jaar. Deze leeftijdscategorie sluit aan bij de
indeling zoals die in wetgeving en landelijk beleid wordt gehanteerd. Het onderzoek heeft
betrekking op het beleid en de uitvoering daarvan in de jaren 2009, 2010 en 2011. Het onderzoek heeft alleen betrekking op het gemeentelijk jeugdbeleid. Het onderzoek gaat niet in
op jeugdwerk dat los van de gemeente wordt verricht. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan inspanningen van kerken.
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2
2.1

Wettelijke en sociale context

Wettelijke context
Deelvraag
1.

Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden op basis van welke wet- en regelgeving heeft de gemeente op het gebied van het jeugdbeleid?

Jeugd is een veelomvattend beleidsveld. Het gaat over onderwijs, veiligheid, werkgelegenheid, jeugdgezondheidszorg, alcohol en drugsvoorlichting, vrije tijdsbesteding, uitgaan,
buurthuizen, jeugdhonken, etc. De jeugd is letterlijk overal aanwezig. De jeugd is bovendien
onderdeel van de samenleving. Beleid en wetgeving hebben daarom naast betrekking op
volwassenen veelal automatisch ook betrekking op de jeugd. Naast algemeen beleid en
algemene wetgeving, bestaat er wetgeving en beleid dat zich specifiek richt op de jeugd.
In een deel van de wetten en een deel van het rijksbeleid wordt gemeenten een rol toebedeeld op het gebied van jeugd. Dit betreft de Wet publieke gezondheid, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de Leerplichtwet, de Wet investeren in jongeren,
de Wet op de jeugdzorg, de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en de Wet
maatschappelijke ondersteuning. In bijlage VI van deze rapportage worden de taken en bevoegdheden van gemeenten die voortvloeien uit deze wetten kort beschreven.
In verschillende van deze wetten wordt de gemeente een specifieke verantwoordelijkheid
toebedeeld voor een concrete activiteit op het gebied van jeugd. Hierbij valt te denken aan
activiteiten als ‘afspraken maken met de provincie over jeugdzorg in aanvulling op het lokale
aanbod van de gemeente’2 en ‘zorgen dat de jeugdgezondheidszorgorganisatie digitale dossiers bijhoudt van de zorg die zij verlenen aan kinderen van 0 t/m 19 jaar’.3
In een aantal wetten wordt de gemeente een regierol toebedeeld op het terrein van jeugd.
Deze regierol wil zeggen dat de gemeente zorg draagt voor de afstemming en coördinatie
van de uitvoering van verschillende taken en bevoegdheden door de partners van de gemeente, zoals zorginstellingen, scholen, maatschappelijk werk, etc. Deze partners voeren
hun taken onder eigen verantwoordelijkheid uit. De gemeente is op haar beurt verantwoordelijk voor de samenhang tussen de taken en activiteiten die door de verschillende partners
worden uitgevoerd. De gemeente heeft op die manier een centrale rol in de realisatie van
een samenhangend jeugdbeleid.
Op sommige voorzieningen of organisaties kunnen gemeenten meer invloed uitoefenen dan
op andere. De regierol van de gemeente op het gebied van de jeugdzorg komt naar voren
op het gebied van de jeugdgezondheidszorg, het gebruik van de Verwijsindex Risicojongeren
(VIR) zoals genoemd in de Wet op de jeugdzorg, afspraken rond onderwijs en zorg, het lokale onderwijsachterstandenbeleid en de vorming van een Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG).

2
3

Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit de Wet op de jeugdzorg.
Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit de Wet publieke gezondheid.
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Bij de uitvoering van haar taak om regie te voeren kan de gemeente niet altijd steunen op
wettelijke bevoegdheden. Om partijen te bewegen onderlinge afspraken te maken en zich
aan elkaar te verbinden dienen gemeenten soms via overleggen, overtuiging en ‘verleiding’
partijen over de streep te trekken. In andere gevallen kunnen afspraken worden afgedwongen door middel van een subsidierelatie.
De regierol van gemeenten op het terrein van lokaal jeugdbeleid bestaat uit een ingewikkeld
spel van sturen op resultaten, inspireren, subsidiëren, faciliteren, enthousiasmeren en verleiden. Om deze activiteiten goed uit te oefenen en om partijen met elkaar te kunnen verbinden is het belangrijk dat een gemeente overzicht en grip heeft op het beleidsveld, een
heldere visie voor ogen heeft en deze ook communiceert naar de partners. Het is vanuit
deze optiek raadzaam voor gemeenten om dit overzicht en deze visie neer te leggen in een
verbindend integraal document, een nota integraal jeugdbeleid.

2.2

Sociale context
In de gemeente Skarsterlân wonen 8.339 jongeren tussen de 0 en 25 jaar4. Het totale aantal
inwoners in de gemeente bedraagt 27.376. Het percentage jeugd in de gemeente is 30,5%.
In onderstaande tabel zijn cijfers van het Gezondheidsonderzoek onder jeugd in 2008 (GO
jeugd) opgenomen. Het betreft cijfers over de ervaren gezondheid, de schoolsituatie, het
alcohol- en drugsgebruik en de criminaliteit onder jongeren (voornamelijk vernielingen en
diefstal). Het GO jeugd wordt uitgevoerd onder jongeren van 12 t/m 18 jaar.
TABEL 2.1: RESULTATEN GO JEUGD 2008 (ONDER JONGEREN VAN 12 T/M 18 JAAR)
ONDERWERP
SKARSTERLÂN
FRIESLAND
GEZONDHEID
Ervaren gezondheid ‘(heel) goed’
86%
87%
SCHOOLSITUATIE

Ervaring schoolsituatie ‘(erg) leuk’
Gespijbeld (< 4 weken)
ALCOHOLGEBRUIK
Ooit alcohol gedronken
5 of meer drankjes bij één gelegenheid gedronken in afgelopen 4 weken

62%
8%*

62%
15%

67%
42%

63%
38%

19%
9%
5%

19%
9%
5%

23%
24%

26%
21%

DRUGSGEBRUIK

Ooit cannabis gebruikt
Cannabis gebruikt in afgelopen 4 weken
Ooit harddrugs gebruikt
CRIMINALITEIT
Slachtoffer criminaliteit
Dader criminaliteit

* significante afwijking van het gemiddelde cijfer in Friesland

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de ervaring van jeugd met hun eigen gezondheid en hun
schoolsituatie vergelijkbaar is met het Friese gemiddelde. In Skarsterlân wordt minder ge-

4

Cijfers CBS 2011. Leeftijdscategorie op basis van beschikbare cijfers CBS.

6

JEUGDBELEID SKARSTERLÂN

spijbeld dan het Friese gemiddelde; slechts 8% van alle schoolgaande jongeren spijbelt ten
opzichte van 15% van de jongeren in Fryslân.
Wat betreft alcoholgebruik lijkt meer gedronken te worden dan het Friese gemiddelde. Van
alle jongeren heeft 67% ooit alcohol gedronken, het Friese gemiddelde bedraagt 63%. Daarnaast geeft 42% van alle jongeren aan in de afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes bij één
gelegenheid te hebben gedronken, het Friese gemiddelde bedraagt 38%. Het drugsgebruik
is gelijk aan het Friese gemiddelde.
In paragraaf 7.2 is een overzicht opgenomen van de cijfers met betrekking tot de jeugd in
Skarsterlân in vergelijking met de jeugd in de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en
Opsterland en met het Friese gemiddelde.
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3
3.1

Jeugdbeleid in Skarsterlân

Totstandkoming van beleid
Deelvragen
2. Is een analyse van de jeugd en de daarmee gepaard gaande problematiek gemaakt?
3. Van welke informatie is bij het opstellen van deze probleemanalyse gebruik gemaakt?
4. Is de informatie juist en volledig en verschaft deze voldoende inzicht?

De gemeente Skarsterlân kent jeugdbeleid in de vorm van de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid 2006-2010. De looptijd van deze notitie is inmiddels verstreken. Gelet op de naderende fusie van de gemeenten Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland. is besloten de
notitie niet te actualiseren.5 Na de fusie wordt nieuw, integraal beleid opgesteld.
De Kadernotitie Integraal jeugdbeleid bevat een probleemanalyse, waarbij wordt opgemerkt
dat over veel thema’s geen gegevens bekend zijn. Op basis van het wel beschikbare cijfermateriaal en signalen van professionals uit het veld wordt in de probleemanalyse ingegaan
op:
- Gezinsproblematiek en gedragsproblemen;
- Leerachterstanden;
- Overlast;
- Kwetsbare jongeren;
- Jongeren 18-25 jaar (werkloosheid, startkwalificatie, schulden);
- Gezondheid.
De verrichte probleemanalyse is beperkt van aard. Er wordt een algemene schets van de
problematiek gegeven zonder dat concreet wordt ingegaan op bijvoorbeeld de omvang,
geografische spreiding of oorzaken van de problemen. Onderliggende documenten, zoals de
notitie Preventief Jeugdbeleid 2007-2010, verwijzen naar de probleemanalyse uit de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid 2006-2010, waardoor ook aan deze documenten geen goede
probleemanalyse ten grondslag ligt. De probleemanalyse is in de jaren na 2006 niet geactualiseerd. In bijlage V is een overzicht van de relevante beleidsstukken opgenomen.
Kort na vaststelling van het jeugdbeleid zijn op verzoek van de raad een Uitvoeringsnotitie
Integraal Jeugdbeleid en een Uitvoeringsnotitie prestaties bij jeugdbeleid door het college
vastgesteld. In deze notities is aangegeven dat op verschillende terreinen eerst relevante
cijfers zullen worden verzameld, waarna de doelstellingen en prestaties verder geconcretiseerd kunnen worden.
In het kader van de totstandkoming van het jeugdbeleid is overleg gevoerd met interne en
externe betrokkenen. Intern heeft overleg plaatsgevonden met onder meer de afdeling
veiligheid, vergunningen en handhaving. Extern heeft overleg plaatsgevonden met het basisen voortgezet onderwijs, het peuterspeelzaalwerk, het welzijnswerk, het schoolmaatschappelijk werk, de GGD, thuiszorg en de politie.

5

Aanvankelijk zou de fusie plaatsvinden per 1 januari 2013. De minister heeft echter besloten de fusie een jaar uit te stellen tot
1 januari 2014.
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3.2

Inhoud van het beleid
Deelvragen
5. Welke beleidsdoelen hebben de gemeenten gesteld?
6. Vloeien de beleidsdoelen logischerwijze voort uit de probleemanalyse?
7. Is het beleid in overeenstemming met het wettelijk kader?

3.2.1

Integraal Jeugdbeleid
Het jeugdbeleid is neergelegd in de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid 2006-2010. Deze
notitie richt zich op jongeren van 0-25 jaar, waarvoor gekozen is omdat in het rijksbeleid
destijds meestal over deze categorie gesproken werd.6
De volgende twee hoofddoelstellingen zijn benoemd:
1. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren en hun ouders;
2. Inzetten op zorg voor kwetsbare jongeren.
Om deze hoofddoelstellingen te bereiken, zet de gemeente in op een preventieve aanpak,
het versterken van bestaande algemene voorzieningen, het realiseren van een
samenhangend aanbod aan voorzieningen voor opvoedingsondersteuning en het versterken
van onderlinge afstemming en samenwerking tussen de diverse instellingen die zich
bezighouden met jeugd.
De Kadernotitie Integraal jeugdbeleid behandelt de volgende thema’s: 1) Onderwijs, 2) Opvang en peuterspeelzaalwerk, 3) Maatschappelijke dienstverlening, zorg en gezondheid, 4)
Welzijn, vrije tijd en leefomgeving, 5) Werk en inkomen, en 6) Jeugdparticipatie. Ieder thema is opgedeeld in subthema’s. Per thema wordt ingegaan op de relevante doelstellingen
van de programmabegroting, wordt aangegeven welke acties zullen worden ondernomen
(of al worden genomen) en wanneer dat zal gebeuren. Niet alle thema’s zijn besproken in de
probleemanalyse, omdat voor bepaalde thema’s geen cijfermatige informatie bekend is. De
probleemanalyse beperkt zich in die gevallen tot een weergave van de acties die al ondernomen zijn en in de toekomst ondernomen zullen worden. Het gaat om gedeelten van de
thema’s Opvang en peuterspeelzaalwerk en Maatschappelijke dienstverlening, zorg en gezondheid.

3.2.2

Specifiek beleid
Naast de Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid zijn er meer beleidsstukken die te maken hebben met jeugd. Ter uitwerking van de Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid zijn de Notitie Preventief jeugdbeleid, de Notitie Leerplichtbeleid en de Notitie Integratie peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en VVE vastgesteld. Daarnaast zijn ook andere notities van toepassing
op de jeugd; het gaat om de Notitie Integrale veiligheid, de Nota Gezondheidsbeleid, en het
Meerjarenbeleid Wmo. In onderstaande kaders is per specifieke notitie weergegeven welke
doelen gesteld zijn en op welke doelgroep de notitie ziet.
Notitie Preventief jeugdbeleid 2007-2010
Deelnotitie van de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid. De twee thema’s die in deze notitie worden
uitgewerkt zijn opvoedingsondersteuning en een sluitende zorgstructuur voor kinderen en jongeren.
De hoofddoelstelling is: ‘Het realiseren van een samenhangend aanbod voor opvoedings- en
6

Wat betreft de Jeugdmonitor sluit de rijksoverheid nog steeds bij deze leeftijdscategorie aan. In veel andere gevallen wordt
de groep 0 – 23 jaar als uitgangspunt genomen, zoals bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
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opgroeiondersteuning alsmede van een sluitende zorgstructuur, zodanig dat ouders, jongeren en
professionele krachten snel en adequaat op de juiste plaats terecht kunnen voor informatie, advies
en toegang tot hulp.’ Doelgroep is – evenals voor de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid – de jeugd
van 0-25 jaar.

Notitie Leerplichtbeleid 2009
Deelnotitie van de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid. In de notitie is de volgende visie op leerplicht
weergegeven: De leerplichtfunctie in Skarsterlân vervult een wezenlijke rol binnen de keten van zorg
en hulpverlening aan (kwetsbare) kinderen en jongeren, zowel qua signalering als binnen de totale
zorgstructuur van de gemeente. Als zodanig zal de leerplichtfunctie op termijn deel gaan uitmaken
van het CJG.

Notitie Integratie peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en VVE 2010
Deze notitie combineert peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en het aanbod voor- en vroegschoolse
educatie (VVE). Doelen van de notitie zijn het tegengaan van segregatie in speelzaalwerk/kinderopvang, het verhogen van de kwaliteit van VVE, het verbeteren van de aansluiting op
het eerste jaar van de basisschool en ten slotte een kostenbesparing. (Dit laatste omdat de kosten
bij de speelzaalstichting de laatste jaren flink opgelopen zijn).

Notitie Integrale veiligheid 2006-2010
Kadernotitie voor veiligheidsbeleid die ziet op de volgende veiligheidsvelden: 1) veilige woon- en
leefomgeving, 2) bedrijvigheid en fysieke veiligheid, 3) integriteit en veiligheid. In het kader van het
eerste veiligheidsveld wordt ingegaan op het thema ‘overlastgevende jeugdgroepen en harde kern
jeugd’. Doelstellingen hiervan zijn: 1) Overlast door jeugdgroepen terugdringen. 2) De positie van
jongeren in de samenleving versterken door hun kansen te vergroten en het tegengaan van uitval.

Nota Gezondheidsbeleid 2008-2011
Voor de nota Gezondheidsbeleid is aangesloten bij de VWS-nota Kiezen voor Gezond Leven en het
Masterplan Gezond Leven van de provincie Fryslân. De visie van de nota Gezondheidsbeleid luidt:
‘Het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners door het scheppen van optimale
randvoorwaarden, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het realiseren van een goede
afstemming met andere beleidsterreinen’. Het document richt zich met name op de jeugd en
inwoners en gezinnen met een lage sociaal-economische status. Speerpunten van het beleid zijn
roken, overgewicht, gezonde voeding en gezond bewegen, het tegengaan van alcholmisbruik,
depressie, diabetes, opvoeding en weerbaarheid jeugd en seksuele gezondheid.

Meerjarenbeleid Wmo
Wettelijk verplicht meerjaren beleidsplan waarin wordt aangegeven wat het gemeentelijke beleid is
ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning. Gemeentelijke visie: ‘1. De eigen (financiële)
verantwoordelijkheid van onze inwoners staat in beginsel centraal. 2. Wanneer gebreken ontstaan
en behoefte ontstaat aan ondersteuning, zullen onze inwoners zich vervolgens tot de eigen sociale
netwerken en/of het maatschappelijk middenveld moeten wenden. 3. Pas als alle overige
‘mechanismen’ falen, zal de professionele zorg, in casu de gemeente, inspringen.’
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3.2.3

Integraliteit van beleid
FIGUUR 3.2: BELEIDSDOCUMENTEN JEUGD
Kadernotitie Inegraal Jeugdbeleid 2006-2010

Notitie Preventief

Notitie Leer-

Notitie Integratie

Notitie Integrale

Meerjarenbeleid

jeugdbeleid 2007-

plichtbeleid

peuterspeelzaal-

Veiligheid 2006 -

Wmo

2010

2009

werk, kinderop-

2010

Nota Gezondheidsbeleid
2008 - 2011

vang en VVE

De verschillende beleidsdocumenten die richtinggevend zijn voor het jeugdbeleid zijn afgebeeld in figuur 3.2. De Kadernotitie Integraal jeugdbeleid heeft een overkoepelend karakter;
het geeft een overzicht van verschillende onderwerpen die onder het jeugdbeleid vallen en
hun onderlinge samenhang. Niet alle onderwerpen zijn genoemd, bijvoorbeeld gezondheid,
waardoor de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid niet kan worden aangemerkt als een integraal document.
Onder de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid vallen enkele deelnotities; deze kunnen als een
uitwerking van het beleid op deelonderwerpen worden gezien. In 2007 is de Notitie Preventief jeugdbeleid 2007-2010 vastgesteld, in 2009 de Notitie Leerplichtbeleid en in 2010 de
Notitie Integratie peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en VVE.
Naast de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid en de onderliggende notities zijn er andere documenten met een bredere doelgroep. Deze notities zijn behalve op de jeugd ook op volwassenen gericht. Het gaat om de Notitie Integrale Veiligheid, het Meerjarenbeleid Wmo en
de Nota Gezondheidsbeleid. Deze notities hebben wel raakvlakken met de Kadernotitie
Integraal jeugdbeleid - in de notities is daar ook aandacht voor - maar deze vallen niet onder
de Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid. De specifieke beleidsstukken zijn in lijn met de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid.
3.2.4

Koppeling tussen probleemanalyse en beleid
In de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid wordt per thema ingegaan op de problemen die zijn
onderkend bij het opstellen van de probleemanalyse. Deze beschrijving is echter zeer algemeen van aard. Per thema is aangegeven wat de relevante doelstelling is en welke acties
zullen worden ondernomen (of al worden genomen). Niet elk thema wordt apart benoemd
in de probleemanalyse.
In de andere beleidsdocumenten wordt op soortgelijke wijze een koppeling aangebracht
tussen de probleemanalyse en het beleid; per thema is aangegeven wat de relevante doelstellingen zijn en welke acties zullen worden ondernomen. Meest uitgebreid is de Notitie
Integrale veiligheid; hierbij wordt eerst het probleem geschetst, vervolgens de huidige acties, de hoofdthema’s en doelen, de doelstellingen voor de komende vier jaar, aanbevelingen in beleid en betrokken partijen en partners.
Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat de gemeente Skarsterlân vergeleken met andere
gemeenten geen kenmerkende problemen kent op het gebied van de jeugd. Er doen zich
wel eens wat problemen voor, maar die zijn niet van dien aard of omvang dat zij specifieke
aandachtspunten in het beleid vergen.
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3.2.5

Het stellen van prioriteiten
In de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid is geen prioritering opgenomen. Er wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien van de verschillende thema’s die prioriteit verdienen. Alle
thema’s moeten uitgevoerd worden. Ook in andere beleidsdocumenten is geen prioriteitstelling aanwezig.

3.2.6

Aansluiting op het wettelijk, landelijk, provinciaal en gemeentelijk kader
Bij het opstellen van de Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid 2006-2010 is rekening gehouden
met het wettelijke kader. In de notitie wordt dit kader geschetst. Omdat de Kadernotitie
integraal jeugdbeleid in 2006 is vastgesteld en sindsdien niet meer is geactualiseerd, wordt
met recente ontwikkelingen geen rekening gehouden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het
programma Samenwerken voor de Jeugd in welk kader instrumenten worden ingezet als het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), en aan de repressieve aanpak in het Veiligheidshuis en
de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).7 Overigens betekent dit niet dat in de praktijk geen
rekening is gehouden met deze nieuwe ontwikkelingen. Dat is wel degelijk het geval en ten
aanzien van het CJG zijn bijvoorbeeld ook een aantal notities vastgesteld.

7

Het Rijk en de VNG werken sinds 2009 samen in het kader van dit programma. Speerpunten van dit programma zijn de omslag naar preventie en versterken van de eigen kracht van het gezin, samenwerking tussen professionals (één gezin, één plan,
één hulpverlener) en de vrijblijvendheid voorbij. De focus is daarbij vooral gericht op het gezin, het onderwijs en de veiligheid
in het publieke domein (overlast en jeugdcriminaliteit) en op instrumenten die daarbij ingezet kunnen worden.
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4
4.1

Uitvoering van het jeugdbeleid
Uitvoering

Deelvragen
8. Welke maatregelen nemen de gemeenten op het gebied van het jeugdbeleid?
9. Wordt in de praktijk gewerkt conform de beleidsdoelstellingen?

4.1.1

Ambtelijke organisatie
Het jeugdbeleid wordt in de kern vormgegeven door de beleidsmedewerker jeugd,
gezondheid en onderwijs. De manager van de afdeling Samenleving is hiervoor (ondermeer)
verantwoordelijk. Waar het gaat om veiligheidsaspecten berust de verantwoordelijkheid bij
de afdeling Vergunningen, veiligheid en handhaving. Naast de beleidsmedewerker jeugd,
gezondheid en onderwijs zijn er diverse andere ambtenaren die zich bezighouden met
jeugd; de beleidsmedewerker integrale veiligheid, de leerplichtambtenaar, een ambtenaar
die verantwoordelijk is voor het leerplichtbeleid en de beleidsmedewerker Wmo. Als
uitgangspunt geldt dat altijd één persoon verantwoordelijk is voor een onderwerp; de
deskundigheid van de medewerkers is hiermee geborgd omdat iedere ambtenaar zich kan
specialiseren en er daardoor over elk onderwerp voldoende expertise bestaat bij de
gemeente. Verschillende interne en externe gesprekspartners geven aan dat in de gemeente Skarsterlân wordt gewerkt met ‘korte lijnen’ hetgeen als prettig en doeltreffend wordt
ervaren.

4.1.2

Samenwerkingspartners
De belangrijkste partners op het gebied van gemeentelijk jongerenbeleid zijn het CJG, Miks
Welzijn, de politie en Bureau Jeugdzorg. Hierna wordt kort uiteen gezet wat hun taak op het
terrein van jeugd inhoudt en wordt ingegaan op de relatie van deze partners met de gemeente.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG is een ontmoetingsplek waar alle (toekomstige) ouders, kinderen, jongeren en professionals
terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is een organisatie die werkt
onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De instelling van het CJG heeft in de gemeente
Skarsterlân in eerste instantie enige vertraging opgelopen. Het college – en de raad volgde hierin –
was aanvankelijk van mening dat de kernpartners van het CJG (GGD en Stichting Maatschappelijk
Werk Fryslân) een zelfsturend team moesten vormen en dat zij het CJG zouden moeten opzetten. In
de praktijk bleek hier echter weinig van terecht te komen. De gemeente heeft daarom toch een
coördinerende rol op zich genomen. Er is een stuurgroep ingesteld en er is inmiddels ook een
coördinator aangesteld. Het CJG bevindt zich op dit moment nog in de opstartende fase; er is eind
2010 wel een gebouw beschikbaar gesteld door de gemeente, waarin jeugdgezondheidszorg en het
maatschappelijk en schoolmaatschappelijk werk onder één dak zijn ondergebracht.
Volgens de Wet op de jeugdzorg moet het CJG januari 2012 gerealiseerd zijn. Dit houdt in dat er in
ieder geval een fysiek inlooppunt moet zijn en dat de kernpartners onder één dak gehuisvest zijn.
8
Hieraan heeft de gemeente voldaan . Ook andere activiteiten zijn eind 2011 gerealiseerd, namelijk
8

Zie hiervoor ook www.zorgatlas.nl/thema-s/jeugd/centrum-jeugd-en-gezin
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het opzetten van een website. Op de website zijn veelgestelde vragen met antwoorden te vinden,
kunnen vragen via de e-mail gesteld worden en kunnen ouders zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Er is nog geen telefoonnummer actief. De openingstijden van het CJG vallen samen met de
openingstijden van het consultatiebureau en het maatschappelijk werk.

Miks Welzijn
Miks Welzijn is verantwoordelijk voor het jongerenwerk in de gemeente. Hieronder vallen het ambulant jongerenwerk, het kindwerk, het tienerwerk en het jongerencentrum voor 16+. Het gaat onder
andere om het (in samenwerking met scholen) organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, het organiseren van een vakantievoorziening voor kinderen die niet op vakantie kunnen, ontwikkelingskansen van kinderen vergroten op het gebied van sport en cultuur en het begeleiden van
probleemjongeren. Sinds september 2010 is het jongerencentrum van Miks in Joure, X-it, open voor
16+ jongeren. Daarnaast zijn er jongerencentra in Rotsterhaule (Sjors) en St Nyk (De Wissel). Miks
ontvangt van de gemeente subsidie. Miks is verder actief in het begeleiden van ouders in het kader
van het Centrum voor Jeugd en Gezin.Met de welzijnsorganisatie Miks zijn concrete afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. Op dit moment rapporteert Miks voornamelijk kwantitatief
over de bereikte doelen; zij geeft bijvoorbeeld aan hoeveel projecten er gerealiseerd zijn en hoeveel
deelnemers er waren. Uit het jaarverslag 2010 van Miks blijkt dat deze kwantitatieve doelen met
betrekking tot jeugd in veel gevallen worden gehaald. Miks wil vanaf 2012 nader rapporteren over
de effecten van het jongerenwerk. Volgens gesprekspartners bij Miks zijn de effecten van het jeugdbeleid voor de jongerenwerkers duidelijk, maar wordt hierover nog niet gerapporteerd. Door middel
van voorbeelden wil Miks hierover gaan rapporteren.
Tussen de gemeente en Miks vindt twee maal per jaar bestuurlijk overleg plaats. De jongerenwerker
van Miks heeft daarnaast zitting in diverse overleggen op groeps- en persoonsniveau. Miks ervaart
de samenwerking met de gemeente en de politie als goed. Bij de gesprekspartners van de gemeente
bestaat zowel ambtelijk als bestuurlijk tevredenheid over Miks.

De politie
De politie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. De buurtagent vormt de spil tussen de
gemeente, de andere partners en het eigen politieteam. Zij is veel op straat aanwezig en spreekt
jongeren aan. Daarnaast is bij de politie een jeugdcoördinator aangesteld, die zich bezig houdt met
beleidsmatige zaken. In dit kader is de jeugdcoördinator in verschillende overleggen betrokken, zoals
het maandelijks overleg met scholen.
De buurtagent ervaart de lijnen met de gemeente als kort. Eens per maand wordt er in het veiligheidsoverleg met de gemeente gesproken en twee keer per jaar heeft de buurtagent overleg met
Miks. De afgelopen jaren zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de gemeente, de politie en Miks. Tussen de betreffende partijen bestaat over en weer
tevredenheid.

Het sociaal team
Het sociaal team is een structurele overleggroep bestaande uit Miks, de politie, woningbouwverenigingen en de gemeente, om jeugdoverlast te voorkomen of te verminderen.
Daarbij worden zowel preventieve als repressieve maatregelen ingezet. Het team brengt
jeugdgroepen en hanggroepen en trends op het gebied van alcohol en drugs in beeld en
stelt indien nodig – in overleg met de omgeving ( omwonenden, dorpsbelang) - een plan
van aanpak op om de overlast te verminderen en de groep ‘aan te pakken’.
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Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van BJZ
schakelen hulp in waar nodig, geven informatie, advies, doen onderzoek naar ontwikkelingsbedreiging en (vermoedens van) kindermishandeling en geven begeleiding en bescherming. Vanuit die optiek onderhouden BJZ en de gemeente contacten.

4.1.3

Planmatig werken
De maatregelen die voortvloeien uit de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid zijn beschreven in
het document zelf. In het afdelingsplan is een planning opgenomen. Hierin is echter niet
geconcretiseerd hoeveel uren benodigd zijn, in welke maanden de activiteiten uitgevoerd
dienen te worden en welke inzet van andere partijen benodigd is.
Eenmalig is een uitvoeringsnotitie in 2006 vastgesteld, waarin is aangegeven in welk jaar de
actie moet worden uitgevoerd en wat de geraamde kosten zijn. Deze planning ziet echter
alleen op de jaren 2006 t/m 2008. De notitie voor jeugdbeleid is in 2006 geschreven, sindsdien zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals het CJG, de Verwijsindex Risicojongeren en het
Zorg en Adviesteam (ZAT); deze ontwikkelingen worden niet benoemd in de notitie, een
planning van activiteiten op deze onderdelen ontbreekt daarom ook. Na 2008 is er geen
uitvoeringsnotitie meer geschreven. Wel is in het afdelingsplan jaarlijks een planning opgenomen.
De activiteiten in de andere beleidsdocumenten zijn over het algemeen vastgesteld voor de
komende (bijvoorbeeld vier) jaren, zonder dit te specificeren door middel van een planning.
Er zijn geen jaarplannen opgesteld.
Ten aanzien van de leerplicht is door de vaststelling van de Notitie leerplicht in 2009 door de
raad besloten het aantal uren van de leerplichtambtenaar te verdubbelen van 0,4 fte naar
0,8 fte. Reden hiervoor is dat de gemeente van Regionaal Meld- en Coördinatiepunt regio9
(RMC regio) veranderd is. Voorheen hoorde Skarsterlân bij de regio Súdwest Fryslân, tegenwoordig bij de regio de Friese Wouden. De regio Friese Wouden hanteert bij het toewijzen van het aantal uren voor de leerplichtambtenaar de zogenaamde Ingrado-norm.10 Deze
norm schrijft voor dat de gemeente Skarsterlân, op basis van het aantal leerplichtigen in de
gemeente, 0,8 fte beschikbaar dient te hebben voor de uitvoering van de functie van de
leerplichtambtenaar.

9

Nederland is verdeeld in 39 RMC-regio’s. Deze regio’s zijn in 1994 in het leven geroepen om voortijdig schoolverlaters een
betere uitgangspositie in de maatschappij te geven. Centraal doel van de RMC’s is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en of arbeidsmarktpositie te bereiken. Dit geldt voor
iedere jongere tot 23 jaar. Zie ook: www.rmcnet.nl
10
Er bestaat geen wettelijk voorgeschreven norm voor de omvang van de formatie. Sinds vele jaren worden de richtlijnen die
Ingrado daarvoor heeft opgesteld als officieuze, landelijke norm gehanteerd. In 2007 heeft Ingrado, op grond van een groot
landelijk onderzoek, de Leerplicht-richtlijn opnieuw bepaald. De basis van de nieuwe Ingrado-formatie richtlijn wordt gevormd
door het begrip ‘leerplichtfunctie’. De leerplichtfunctie bestaat uit vijf taakgebieden: leerplichttaken, administratieve taken,
coördinatietaken, beleidstaken en applicatiebeheer. De formatierichtlijn is berekend over het aantal leerplichtigen (jeugdigen
in de leeftijdsgroep van 5 tot 18 jaar) in het werkgebied van de organisatie.
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4.2

Budget
Deelvraag
10. Welk budget is in totaal gemoeid met het jeugdbeleid?

De vraag welk budget in totaal gemoeid is met de uitvoering van het jeugdbeleid is lastig te
beantwoorden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het jeugdbeleid, zoals in de vorige
paragraaf ook is beschreven, is verspreid over verschillende beleidsvelden. Jeugdbeleid
maakt onder andere onderdeel uit van verschillende beleidsvelden als sportbeleid, volksgezondheidsbeleid en veiligheidsbeleid. Inspanningen van de gemeente op deze terreinen
komen ondermeer ten goede aan de jeugd, of zien ondermeer op problematiek die wordt
veroorzaakt door de jeugd. Niet al het veiligheidsbeleid of sportbeleid is echter gericht op
jeugd. Zo draagt de subsidiëring van een sportvereniging bij aan de jeugd. Maar niet alleen
jongeren zijn veelal lid van een sportvereniging, ook volwassenen profiteren dus van die
subsidie. Binnen de gemeentelijke begroting, of een subsidiebedrag dat wordt verstrekt,
wordt geen onderscheid gemaakt tussen geld dat ten goede komt aan de jeugd en geld dat
ten goede komt aan volwassenen. Dit maakt het lastig om exact aan te geven welk bedrag
op de gemeentelijke begroting nu ten goede komt aan jeugdbeleid.
Ook een ander aspect van de begrotingssystematiek brengt problemen met zich mee voor
het in kaart brengen van het totale budget dat gemoeid is met jeugdbeleid. Dit betreft het
feit dat ambtenaren die actief zijn op het terrein van jeugd en volwassenen, geen onderscheid maken in het schrijven van uren ten behoeve van beleid dat direct ten goede komt
aan de jeugd en het schrijven van uren ten behoeve van beleid dat ten goede komt aan volwassenen. Verder kan bijvoorbeeld worden gewezen op complicaties in het kader van de
huisvesting van initiatieven die ten goede komen aan de jeugd. Kosten van huisvesting en
beheer van gebouwen waar activiteiten plaatsvinden ten behoeve van de jeugd en die worden gedragen door de gemeente, zijn vaak niet direct zichtbaar in de begroting als kosten
van jeugdbeleid, maar zijn zichtbaar als lasten in het kader van onroerend goed.
Deze complicaties brengen met zich mee dat door de onderzoekers geen exact overzicht
kan worden gepresenteerd van de totale kosten van het jeugdbeleid. Van de beleidsmedewerker jeugd, gezondheid en onderwijs van de gemeente Skarsterlân is desalniettemin onderstaand overzicht ontvangen.

TABEL 4.1: BUDGET JEUGDBELEID SKARSTERLAN 2010 (OPGAVE VAN DE GEMEENTE)
Budget jeugdbeleid Skarsterlân (€)
Jeugdgezondheidszorg
Opvoedcursussen, jeugdparticipatie, jeugdprojecten
Voor- en vroegschoolse educatie
Schoolbegeleiding en logopedie
Subsidiëring jeugdclubs
Prenatale voorlichting en aanvullend pakket Jgz
Miks jongerenwerk
Totaal (2010)

16

€ 493.949
€ 76.929
€ 52.810
€ 120.886
€ 25.286
€ 43.840
€ 768.966
€ 1.582.666
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Een belangrijke speler op het terrein van jeugdbeleid is Miks Welzijn. Deze organisatie voert
in opdracht van de gemeente een aantal taken uit op het beleidsterrein jeugd. De gemeente
verstrekt Miks Welzijn hiertoe een subsidie.
Uit de subsidiebeschikking 2011 van de gemeente en de begroting 2011 van Miks komt het
volgende beeld naar voren:
De totale basissubsidie voor Miks bedraagt € 828.542,-. Dit bedrag heeft de volgende opbouw:
Tabel 4.2: subsidie MIKS 2011
Ouderenwerk

€ 48.252

Skarstertreffen
Jeugd/jongerenwerk
Totaal basissubsidie

€ 1.500
€ 778.788
€ 828.542

Naast de basissubsidie worden afzonderlijke projecten gesubsidieerd. Op het terrein van
Jeugd/jongerenwerk gaat het volgens de begroting van Miks in 2011 om de volgende projecten:
Tabel 4.3 projectsubsidies MIKS 2011
Maatschappelijke stages
€ 22.500
Kinderdorp
€ 25.000
€ 62.500
Clustercoördinator
Totaal projectsubsidies

€ 110.000

Het totaal voor Jeugd/jongerenwerk stellen wij derhalve vast op € 888.788

4.3

Knelpunten en risico’s
Deelvragen
11. Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van het jeugdbeleid?
12. Welke risico’s doen zich voor op het gebied van het jeugdbeleid?

De looptijd van de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid is verstreken, maar dit levert voor de
beleidsmedewerkers in de uitvoering geen problemen op. Zij geven aan dat de huidige situatie niet wezenlijk verschilt van de situatie zoals die was ten tijde van het vaststellen van de
Kadernotitie Integraal jeugdbeleid. Om die reden wordt het voor de uitvoering ook niet als
een probleem gezien dat het jeugdbeleid niet is geactualiseerd; de medewerkers hebben
naar eigen zeggen voldoende kennis over de verschillende onderwerpen. Door het niet actualiseren wordt echter een praktijkgerichte manier van werken aangehouden, die niet is
neergelegd in actuele documenten. Dit draagt een risico in zich. Wanneer bij de gemeente
leidende personen om wat voor reden dan ook wegvallen en vervangen moeten worden, is
het niet vanzelfsprekend dat de huidige manier van werken kan worden voortgezet.
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Door de gesprekspartners worden verder geen noemenswaardige knelpunten ervaren bij de
uitvoering van het jeugdbeleid. Er doen zich geen noemenswaardige problemen voor met
jongeren. Nu het algemene beeld in Skarsterlân positief is, wordt door hen aangegeven dat
een risico ligt in het verslappen van de aandacht voor het jeugdbeleid met eventuele bezuinigingsvoorstellen tot gevolg.
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5 Monitoring en evaluatie
5.1

Inleiding
Monitoring, periodieke evaluatie en effectmeting van het beleid en van de ingezette maatregelen is van belang om de doeltreffendheid van beleid te kunnen bepalen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mate waarin aan de voorwaarden is voldaan voor doeltreffend
beleid.
Doeltreffendheid betreft de mate waarin een activiteit het beoogde resultaat oplevert. Om
uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid dient in de eerste plaats zicht te worden verkregen op het resultaat dat werd beoogd: het doel. Vervolgens dient te worden getoetst of het doel ook is gerealiseerd.

5.2

Meetbaarheid van de doelstellingen en doeltreffendheid
Deelvragen
13. Is sprake van monitoring, evaluatie en effectmeting?
14. Is sprake van doeltreffend beleid?

5.2.1

Doelen
Ten aanzien van te stellen doelen kan een onderscheid worden gemaakt tussen algemene
doelen en subdoelen. Bij algemene doelen gaat het vaak om een visie of conceptueel kader
dat de gemeente met haar activiteiten nastreeft. Algemene doelen worden veelal uitgewerkt in subdoelen. Deze dienen concreet en specifiek te zijn. Het bereiken van deze subdoelen dient bij te dragen aan het bereiken van het algemene doel.
De Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid
De algemene doelstellingen van het jeugdbeleid in de gemeente Skarsterlân zijn: “Het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren en hun ouders” en “Inzetten op zorg voor
kwetsbare jongeren.” De algemene doelstellingen zijn niet concreet en, zoals vaker het geval
is bij algemene doelstellingen, niet SMART geformuleerd.
Naast algemene doelstellingen worden in de Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid verschillende subdoelen geformuleerd. Deze subdoelstellingen zijn niet SMART geformuleerd en daardoor niet meetbaar; het gaat veelal om het ‘doen van nader onderzoek’ of het ‘opstellen
van nader beleid’. De aanbevelingen uit de notitie zijn uitgewerkt in concretere actiepunten
en prestaties in de ‘Uitvoeringsnotitie prestaties bij jeugdbeleid’. Ook deze doelstellingen
zijn echter niet SMART geformuleerd. Het document benoemt vaak het vergaren van relevante informatie als het actiepunt voor een bepaald thema.
Ter illustratie wordt hierna ingegaan op de aanbeveling en prestatie-indicatoren voor tieneropvang zoals geformuleerd in de Uitvoeringsnotitie prestaties bij jeugdbeleid. De algemene aanbeveling bij dit thema is ‘Mogelijkheden onderzoeken van versterking/uitbreiding
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tieneropvang, met in elk geval aandacht voor 1) samenwerking en korte lijnen tussen verschillende instellingen, 2) preventieve werking, 3) vakantieactiviteiten, 4) huiswerkbegeleiding en 5) accommodatie’, planning in 2007. De prestatie-indicatoren luiden als volgt: 1)
vakantie-activiteiten voor tieners (16- en 16+) realiseren en 2) mogelijkheden onderzoeken
om huiswerkbegeleiding voor tieners te realiseren.
 De doelstelling is niet Specifiek. Het doel is algemeen van aard, er zijn wel aandachtspunten benoemd, maar dit zijn er zoveel dat het doel niet duidelijk omschreven of afgekaderd is.
 De doelstelling is niet goed Meetbaar. Omdat de doelstelling niet concreet is, is deze
niet goed meetbaar. De prestatie-indicator ‘vakantie-activiteiten voor tieners’ zou
meetbaar kunnen zijn, maar er zijn geen concrete aantallen gegeven.
 De doelstelling is Acceptabel. Het is in lijn met eerdere plannen en met de taak van
een gemeente.
 De doelstelling is Realistisch. De gemeente is een partij die invloed kan uitoefenen op
de gestelde doelen. De gemeente heeft bevoegdheden om de doelen te bereiken.
 De doelstelling is niet Tijdgebonden. De doelstelling is niet verbonden aan een tijdstip.
Er is niet aangegeven wanneer de activiteiten gerealiseerd moeten worden, alleen
wanneer deze moeten beginnen (planning: 2007).

5.2.2.

Voorwaarden voor doeltreffendheid
Realisatie van de subdoelstellingen uit de notitie draagt niet direct bij aan het bereiken van
de algemene doelstelling. Dit komt omdat de subdoelen zien op het ‘doen van onderzoek’ of
het ‘opstellen van nader beleid’. Ook in de uitvoeringsnotities zijn de doelen niet concreet.
Enkele prestatie-indicatoren zouden kunnen bijdragen aan het bereiken van de algemene
doelstelling uit de Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid. In het voorbeeld over de tieneropvang
bijvoorbeeld ‘het realiseren van vakantieactiviteiten voor tieners’. Dit zou kunnen bijdragen
aan beide algemene doelstellingen ‘het bevorderen van de zelfredzaamheid’ en ‘het inzetten
op zorg voor kwetsbare jongeren’. Echter de prestaties zijn niet concreet genoeg geformuleerd om te bepalen of deze bereikt zijn.
Omdat de doelen van het jeugdbeleid weinig SMART zijn geformuleerd en een integrale en
systematische evaluatie niet heeft plaatsgevonden, kan niet worden geconstateerd dat het
jeugdbeleid al dan niet doeltreffend wordt uitgevoerd. De gemeente blijkt zich bewust van
belang van kwantitatieve evaluaties. In de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid is aangegeven
dat ingezet wordt op de inrichting van een goed en bruikbaar registratiesysteem voor het
jeugdbeleid. Dit is tot op heden nog niet gerealiseerd.

5.2.3.

De specifieke beleidsdocumenten
De specifieke beleidsdocumenten die (ondermeer) betrekking hebben op jeugd bevatten
relevante bepalingen en doelen die betrekking hebben op jeugd. In bijlage V wordt per beleidsdocument aangegeven of de doelstellingen in het document SMART zijn geformuleerd.
Bij de meeste beleidsdocumenten kan wat betreft het SMART formuleren van doelstellingen
een verbeterslag worden gemaakt. In de Leerplichtnotitie 2009 en het Meerjarenbeleid
Wmo zijn wel SMART geformuleerde doelstellingen opgenomen. Er is echter niet aangegeven wanneer het beleid geëvalueerd wordt en er zijn geen uitvoeringsnotities geschreven.
Daarom is niet aan te geven of het beleid dat wordt omschreven in de betreffende specifieke beleidsdocumenten in de praktijk daadwerkelijk doeltreffend is.
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6
6.1

Sturing door de raad

Inleiding
Op het gebied van het jeugdbeleid spelen verschillende actoren een rol. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de gemeente, terwijl de gemeenteraad de rol
heeft van volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het door het college gevoerde beleid. Om haar taak naar behoren uit te voeren dient de raad te beschikken over
adequate informatie, dient de raad deze te beoordelen en dient de raad op basis van die
informatie het beleid al dan niet bij te sturen. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke
wijze de raad in de praktijk invulling geeft aan haar taak op het gebied van het jeugdbeleid.

6.2

Informatievoorziening
Deelvraag
15. Hoe vindt de informatievoorziening en –uitwisseling plaats tussen raad, college en
ambtelijk apparaat?

Over het jeugdbeleid wordt de raad voornamelijk op initiatief van het college geïnformeerd.
Over de uitvoering in het kader van de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid is de raad in 2006
geïnformeerd door middel van de uitvoeringsnotitie. Deze notitie is opgesteld op verzoek
van de raad. In de notitie is aangegeven dat het college over de uitvoering van het jeugdbeleid verantwoording aflegt middels de jaarlijkse planning & control cyclus. Het jaarverslag
van de leerplichtambtenaar wordt jaarlijks aan de raad aangeboden en ook wordt de raad
geïnformeerd over het jeugdbeleid via specifieke beleidsdocumenten die ter kennisgeving
of ter vaststelling aan de raad worden aangeboden en via de jaarrekening.
Raadsleden geven aan op dit moment onvoldoende inzicht te hebben in het budget dat
beschikbaar is voor het jeugdbeleid, de doelgroepen van het beleid, de activiteiten die worden ontplooid en de resultaten van het beleid. Pas als deze informatie beschikbaar is, zou
kunnen worden bepaald hoe het toekomstige beleid eruit moet zien.

6.3

Sturing
Deelvraag
16. Op welke wijze geven de raad, het college en het ambtelijk apparaat invulling aan hun
rollen met betrekking tot het jeugdbeleid?

De raad stelt de kaders voor het jeugdbeleid door middel van vaststelling van de programmabegroting en de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid. Het onderwerp jeugd komt in de
begrotingen van 2009 en 2010 aan de orde bij de programma’s Welzijn, Onderwijs, Gezondheid en Maatschappelijke ondersteuning en Openbare orde en Veiligheid. De doelen en
activiteiten zijn in deze programmabegrotingen 2009 en 2010 niet SMART geformuleerd. De
begroting van 2011 is verbeterd ten opzichte van voorgaande begrotingen als het gaat om
een SMART formulering van doelen en acties.
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Sinds de vaststelling van de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid heeft de raad niet gediscussieerd over het jeugdbeleid. De looptijd van de kadernotitie is verstreken, maar actualisatie
heeft niet plaatsgevonden in verband met de komende fusie. Het initiatief voor specifieke
beleidsnotities, zoals de notitie leerplichtbeleid, ligt bij het college. Wel heeft de raad bij
vaststelling van de Kadernota 201111 een amendement van de VVD aangenomen op basis
waarvan een jeugdraad moet worden ingesteld.
Dat de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid niet geactualiseerd is en het beleid niet is uitgewerkt in werkplannen brengt gevolgen met zich mee voor de wijze waarop de raad in staat
is haar rol uit te oefenen. Voor raadsleden is het lastig om op basis van dit document en
enkele onderliggende documenten grip te krijgen op de activiteiten die de gemeente verricht op het beleidsterrein jeugd. Dit heeft een directe relatie met de doelstellingen die niet
SMART geformuleerd zijn. Daarbij is het lastig voor raadsleden om op basis van documenten
inzicht te krijgen in de wijze waarop de uitvoering van activiteiten op het gebied van jeugdbeleid gestalte krijgt. Hierdoor mist de Raad een belangrijk instrument om haar controlerende rol naar behoren uit te oefenen.

11

In de Kadernota worden, naast onder andere financiële perspectieven, overzichten van de financiële gevolgen van de voorstellen weergegeven.

22

JEUGDBELEID SKARSTERLÂN

7
7.1

Vergelijking

Inleiding
Doordat het onderzoek ook in Opsterland en Lemsterland, alsmede in Gaasterlân-Sleat is
uitgevoerd, kan een vergelijking worden gemaakt tussen het beleid en de uitvoering in de
betreffende gemeenten. In de vergelijking wordt ingegaan op eerder in deze rapportages
besproken onderwerpen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens enkele kengetallen
over de jeugd, het wettelijk kader, de ontwikkeling en vormgeving van het beleid, de inhoud
van het beleid, de uitvoering van het beleid, monitoring en evaluatie, en sturing door de
raad besproken. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op de waarde van de gegevens die
in dit rapport worden gepresenteerd in relatie tot de voorgenomen fusie van de gemeente
Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân.
Vergelijking
17. Wat kan in vergelijkende zin over het jeugdbeleid in de verschillende gemeenten worden gezegd?

7.2

De jeugd
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel inwoners en jeugdigen de vier gemeenten
kennen.
TABEL 7.1: JEUGD PER GEMEENTE
GEMEENTE
GAASTERLÂN-SLEAT
Aantal inwoners
10.225
Aantal jeugd
2.962
Percentage jeugd
29%

LEMSTERLAND
13.621
4.028
29,6%

OPSTERLAND
29.991
9.056
30,2%

SKARSTERLÂN
27.376
8.339
30,5%

De GGD Fryslân voert eens per vier jaar een uitgebreid onderzoek uit naar de gezondheidssituatie van jongeren: het Gezondheidsonderzoek jeugd (GO jeugd). Hieronder enkele resultaten van het onderzoek uit 2008; in tabel 7.2 cijfers betreffende de ervaren gezondheid van
jongeren en de schoolsituatie, in tabel 7.3 het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en
in tabel 7.4 de criminaliteit onder jongeren. Het GO jeugd wordt uitgevoerd onder jongeren
van 12 t/m 18 jaar.

TABEL 7.2: GEZONDHEID VAN JONGEREN EN SCHOOLSITUATIE (ONDER JONGEREN VAN 12 T/M 18 JAAR)
GEMEENTE
GAASTERLÂN-SLEAT
LEMSTERLAND
OPSTERLAND
SKARSTERLÂN
Ervaren gezondheid
82%
88%
88%
86%
‘(heel) goed’
Ervaring schoolsituatie
52%*
60%
64%
62%
‘(erg) leuk’
Gespijbeld (< 4 weken)
16%
8%*
13%
8%*
* significant afwijking van het gemiddelde cijfer in Friesland
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TABEL 7.3: ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK(ONDER JONGEREN VAN 12 T/M 18 JAAR)
GEMEENTE
GAASTERLÂN-SLEAT
LEMSTERLAND
OPSTERLAND
Ooit alcohol gedron72%*
61%
65%
ken
5 of meer drankjes bij
57%*
30%*
39%
één gelegenheid gedronken in afgelopen
4 weken
Ooit cannabis gebruikt
18%
13%*
19%
Cannabis gebruikt in
12%
5%*
6%*
afgelopen 4 weken
Ooit harddrugs ge12%*
4%
6%
bruikt

SKARSTERLÂN
67%

FRIESLAND
63%

42%

38%

19%
9%

19%
9%

5%

5%

* significante afwijking van het gemiddelde cijfer in Friesland

TABEL 7.4: CRIMINALITEIT (ONDER JONGEREN VAN 12 T/M 18 JAAR)
GEMEENTE
GAASTERLÂN-SLEAT
LEMSTERLAND
OPSTERLAND
Slachtoffer criminali31%
27%
27%
teit
Dader criminaliteit
21%
20%
21%

SKARSTERLÂN
23%

FRIESLAND
26%

24%

In de tabellen 7.2, 7.3 en 7.4 valt op dat de jeugd in Gaasterlân-Sleat de schoolsituatie significant minder als leuk ervaart dan in de drie andere gemeenten en in Fryslân als geheel.
Voorts zijn de cijfers voor alcoholgebruik en harddrugsgebruik significant hoger dan in de
andere gemeenten en Fryslân. Lemsterland scoort significant lager dan de andere gemeenten en Fryslân als het gaat om spijbelgedrag, het aantal drankjes in de afgelopen vier weken
en het cannabisgebruik. Opsterland toont één significante afwijking. Net als in Lemsterland
is hier het cannabisgebruik in de afgelopen vier weken lager. Ook in Skarsterlân is er één
significante afwijking; net als in Lemsterland is het spijbelgedrag beduidend minder dan in
de rest van de provincie.
Er is nog een tweede reden om de uitkomsten van de tabellen 7.2 tot en met 7.4 opmerkelijk te noemen. Regelmatig verschijnen in de pers berichten over excessief drank- en drugsgebruik bij jongeren.12 In de interviews hebben wij deze verontrustende signalen niet gehoord. Op dit punt verschilden de onderzochte gemeenten niet van elkaar.

7.3

Wettelijk kader
In alle onderzochte gemeenten bestaat duidelijkheid over de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de gemeente heeft op het terrein van het jeugdbeleid. De notities van de verschillende gemeenten beginnen met een overzicht van het – voor dat onderwerp – relevante wettelijke kader. De notitie van de gemeente Lemsterland geeft een
volledig overzicht van de wettelijke activiteiten. Het beleid van de vier gemeenten voldoet
aan alle wettelijke kaders, met dien verstande dat het beleid van de gemeente Skarsterlân
verouderd is, waardoor recente ontwikkelingen niet benoemd staan in de notitie.

12

Zie bijvoorbeeld Leeuwarder Courant.d.d. 22,12.2011, pagina 1.
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Bij alle gemeenten bestaat duidelijkheid met welke interne en externe partners samengewerkt moet worden en welke instrumenten kunnen worden ingezet. In de gemeente Lemsterland is dit per deeltaak in het beleid weergegeven, in de andere drie gemeenten wordt
soms melding gemaakt van de interne en externe partners waarmee wordt samengewerkt
en soms niet. In Gaasterlân-Sleat wordt bijvoorbeeld niet per deeltaak aangegeven met
welke partners wordt samengewerkt, maar wordt wel aangegeven dat er bijvoorbeeld een
beveiligingsbedrijf wordt ingeschakeld en waar de politie extra op gaat inzetten.

7.4

Totstandkoming van beleid
In alle gemeenten wordt voorafgaand aan het opstellen van het beleid een probleemanalyse
uitgevoerd. In de gemeente Lemsterland en gemeente Gaasterlân-Sleat gebeurt dit het
meest uitgebreid; er is een analyse verricht van de doelgroep, de omvang en aard van de
problemen en er is samenhang gezocht met bestaande beleidsdocumenten op deze punten.
In beide gemeenten is ten tijde van het opstellen van de notitie/het projectplan met verschillende partners overlegd en gediscussieerd.
In Skarsterlân is de probleemanalyse beperkt van aard. Niet voor alle onderwerpen is cijfermateriaal beschikbaar, bovendien is de probleemanalyse in Skarsterlân in 2006 verricht
waardoor niet met actuele ontwikkelingen rekening gehouden is. In Opsterland zijn geen
probleemanalyses opgetekend. Actuele ontwikkelingen en problemen worden besproken in
het samenwerkingsverband tussen de ketenpartners dat sinds 2007 bestaat.

7.5

Inhoud van beleid
In de gemeente Lemsterland is sprake van integraal jeugdbeleid; het document ‘Opgroeien
in Lemsterland, de kracht van samenwerking en preventie’ geeft een overkoepelend overzicht van de wettelijke taken en alle activiteiten die gemeenten en andere partijen verrichten op het terrein van jeugd, uitgewerkt in concrete (sub)doelstellingen, maatregelen en
een evaluatieverplichting. Het document ‘Kadernotitie Integraal jeugdbeleid’ van de gemeente Skarsterlân was destijds, in 2006, ook een integraal document, maar door recente
ontwikkelingen ziet het document niet meer op alle onderwerpen. In beide documenten
worden verschillende thema’s benoemd waaraan de doelstellingen gekoppeld zijn.
De documenten in Opsterland en Gaasterlân-Sleat kennen een meer thematische invalshoek. Zo is het document ‘Integraal jeugdbeleid’ van de gemeente Opsterland geschreven
vanuit ervaringen met de overlegstructuur die bestond op het terrein van onderwijs en zorg.
De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft naar aanleiding van alcoholproblematiek en overlast
een integrale notitie die specifiek ziet op jeugd, alcohol, drugs en openbare orde vastgesteld. Beide gemeenten kennen niet één overkoepelend document voor alle onderwerpen
van het jeugdbeleid.
In de gemeente Lemsterland zijn alle bestaande notities geïntegreerd in het document ‘Opgroeien in Lemsterland, de kracht van samenwerking en preventie’. In de andere gemeenten
moet, om een volledig overzicht van het jeugdbeleid te krijgen, gekeken worden in meerdere beleidsdocumenten. In Skarsterlân bestaan naast de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid
en de drie notities die een uitwerking vormen ook nog drie andere notities. In Opsterland
bestaan twee overkoepelende documenten, die niet op elkaar afgestemd zijn en elkaar niet
aanvullen. In Gaasterlân-Sleat is sprake van allerlei verschillende documenten die naast
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elkaar bestaan. In deze laatst genoemde gemeenten Skarsterlân, Opsterland en GaasterlânSleat bestaat wel enige samenhang tussen de bestaande documenten. De documenten bevatten bijvoorbeeld in verschillende gevallen verwijzingen naar elkaar.
De verschillende gemeenten hebben geen prioriteiten gesteld ten aanzien van het jeugdbeleid. Aan alle acties uit de beleidsplannen wordt hetzelfde belang toegekend.

7.6

Uitvoering van beleid
De ambtelijke organisatie van de uitvoering van het gemeentelijke jeugdbeleid is in de verschillende gemeenten op hoofdlijnen op gelijksoortige wijze georganiseerd. Jeugdbeleid
wordt binnen de verschillende gemeenten uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van
een afdelingsmanager en is primair neergelegd bij één, of twee beleidsmedewerker jeugd.
Deze wordt soms in meer of mindere mate bijgestaan door ambtenaren die actief zijn op
het gebied van openbare orde en veiligheid, onderwijs, sport, een leerplichtambtenaar en
een procesmanager CJG. Hierdoor zijn de lijnen binnen de gemeenten kort.
De belangrijkste samenwerkingspartners van de verschillende gemeenten op het gebied van
jeugdbeleid zijn zonder uitzondering het CJG, de politie en de welzijnsinstelling. Vooral ten
aanzien van de vormgeving van het CJG zijn verschillen waar te nemen. De gemeente Lemsterland en Gaasterlân-Sleat hebben samen met de gemeente Súdwest Fryslân en Littenseradiel één CJG gevormd. Opsterland en Skarsterlân kennen beiden een eigen CJG. Lemsterland benadert het CJG actief bij problemen. Gaasterlân-Sleat is minder ver gevorderd bij de
realisatie van en samenwerking met het CJG; er zijn nog geen inlooppunten gerealiseerd.
Skarsterlân heeft het CJG nog niet voldoende op de rails; er is een gebouw beschikbaar gesteld voor het CJG, de organisatie en de realisatie van activiteiten van het CJG zijn op het
moment van schrijven van de rapportage nog niet op orde. Opsterland kent een CJG met
verschillende inlooppunten. De partners in Opsterland weten elkaar te vinden en kunnen
met elkaar samenwerken; de samenwerkingsstructuur die in het verleden is opgezet heeft
hier aan bijgedragen.
Zowel de gemeente Lemsterland als de gemeente Gaasterlân-Sleat werken bij de uitvoering
van het jeugdbeleid op planmatige wijze. Meerjarige beleidsplannen worden uitgewerkt in
jaar- en/of werkplannen. Deze systematiek wordt niet gehanteerd door de gemeenten Opsterland en Skarsterlân.
De gemeente Skarsterlân13 en de gemeente Gaasterlân-Sleat14 hebben op verzoek van de
onderzoekers een overzicht gepresenteerd van de kosten die gepaard gaan met het jeugdbeleid. De gemeenten Lemsterland en Opsterland hebben aangegeven dat het berekenen
van de kosten van het gemeentelijke jeugdbeleid om de in paragraaf 4.2 genoemde redenen
niet goed mogelijk is. Om dezelfde redenen kunnen op basis van de cijfers die zijn aangedragen door de gemeente Skarsterlân en de gemeente Gaasterlân-Sleat geen conclusies
worden getrokken over het budget dat beide gemeenten zeggen uit te geven aan jeugdbeleid.

In de rapporten over Skarsterlân, Lemsterland en Opsterland is een indicatief overzicht opgenomen van de kosten die in opdracht van de gemeente worden gemaakt door de wel13
14

€ 1.582.666,€ 655.261,-
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zijnsinstelling die belast is met de uitvoering van een deel van het jeugdbeleid. Deze kosten
worden gepresenteerd in de tabel 7.5.

TABEL7.5: KOSTEN VAN WERKZAAMHEDEN VAN WELZIJNSINSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN JEUGDBELEID (2011)
15

Opsterland

16

Skarsterlân

17

Onderwerp

Lemsterland

Opvoedingsondersteuning
Jongerenwerk
Uitvoeringsbudget

€ 70.549
€ 109.078
€ 18.832

€ 20.588
€ 232.371
€ 172.000

€ 18.458,28
€ 370.361,97
€ 200.458,70

Totaal

€ 198.459

€ 424.959

€ 589.278,95

In bijlage VII bij deze rapportage is een meer volledig overzicht opgenomen waarin globaal
uiteen wordt gezet hoe de kosten die de welzijnsinstellingen in opdracht van de gemeente
maken zijn opgebouwd. De kosten die worden gepresenteerd in de tabel zijn indicatief van
aard.

7.7

Monitoring en evaluatie
Op basis van dit onderzoek kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over de mate van
doeltreffendheid van het jeugdbeleid van de verschillende gemeenten. Geen van de gemeenten heeft op dit moment voldoende zicht op de effecten van het beleid. Wel kunnen
op basis van dit onderzoek uitspraken worden gedaan over de mate waarin gemeenten voldoen aan voorwaarden om (in de toekomst) uitspraken te doen over de doeltreffendheid
van het beleid.
Het integraal jeugdbeleid van de gemeente Lemsterland voldoet aan alle voorwaarden om
in de toekomst gegronde uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid van het beleid. Het beleid van de gemeente Opsterland voldoet op die moment nog niet aan deze
voorwaarden. Ditzelfde geldt voor de gemeente Skarsterlân. Het jeugdbeleid van de gemeente Gaasterlân-Sleat ten aanzien van drank en drugs voldoet wel aan de voorwaarden
om in de toekomst uitspraken te kunnen doen over de mate van doeltreffendheid; andere
beleidsdocumenten op het terrein van jeugd dienen nog een verbeterslag te ondergaan.

7.8.

Sturing door de raad
Jeugdbeleid is in geen van de raden van de verschillende gemeenten een ‘hot item’. Over
het algemeen komen de raden te spreken over jeugd, wanneer dit wordt geagendeerd door
het college. Jeugdbeleid wordt door de raden vooral op hoofdlijnen gevolgd.

15

Timpaan Welzijn
Timpaan Welzijn
17
Miks Welzijn
16
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8
8.1

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies
Op basis van de bevindingen die in voorgaande hoofdstukken zijn weergegeven kan een
antwoord worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag:
Hoe is het jeugdbeleid van de gemeente Skarsterlân tot stand gekomen en uiteindelijk vormgegeven, op welke wijze wordt daaraan uitvoering gegeven en zijn
de voorwaarden voor doeltreffend jeugdbeleid vervuld?
1)

In 2006 is een Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid 2006-2010 opgesteld. Deze notitie is
tot heden nog steeds het leidende document op het gebied van jeugdbeleid. Bepaalde
onderwerpen uit de Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid zijn uitgewerkt in drie deelnotities, de laatste dateert van 2010. Sindsdien zijn geen specifieke documenten meer geschreven die zien op het jeugdbeleid. De (deel)notities zijn op verschillende punten
verouderd. De gemeente heeft momenteel geen document tot haar beschikking dat op
zichzelf een actuele overkoepelende richting geeft aan het beleid en een integrale visie
communiceert op het gebied van jeugdbeleid.

2)

Het college heeft aangeven dat de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid niet wordt geactualiseerd tot het moment van de fusie tot de gemeente de Friese Meren. De fusiedatum is vastgesteld op 1 januari 2014. De ambtelijke fusie vindt plaats per 1 januari
2013. Deze keuze heeft tot gevolg dat de gemeente de komende jaren geen actueel
jeugdbeleid kent.

3)

De opzet en inhoud van de ‘Kadernotitie Integraal Jeugdbeleid’ voldoet niet aan de
randvoorwaarden die nodig zijn om uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid van het beleid. De doelstellingen zijn onvoldoende SMART geformuleerd. Ook anderszins is niet ingezet op meetbaar beleid en er heeft geen integrale en systematische
evaluatie plaatsgevonden. Daarom kan op dit moment niet worden geconstateerd dat
het jeugdbeleid al dan niet doeltreffend wordt uitgevoerd.

4)

Een actuele probleemanalyse ontbreekt. Daardoor bestaat er geen goed beeld van de
jeugd in de gemeente, de ontwikkelingen op dit vlak en bestaande problemen.

5)

Er wordt momenteel in beperkte mate planmatig gewerkt; meerjarige beleidsdocumenten worden niet meer uitgewerkt in jaarlijkse werkplannen.

6)

Met de welzijnsorganisatie Miks zijn concrete afspraken gemaakt over de te leveren
prestaties. Miks rapporteert kwantitatief over de bereikte doelen; zij geeft bijvoorbeeld
aan hoeveel projecten er gerealiseerd zijn en hoeveel deelnemers er waren. Uit het
jaarverslag 2010 van Miks blijkt dat deze kwantitatieve doelen met betrekking tot jeugd
in veel gevallen worden gehaald.
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7)

Bestaand beleid wordt adequaat uitgevoerd en de samenwerking met partners wordt
door alle partners als goed ervaren. Verschillende interne en externe gesprekspartners
geven aan dat wordt gewerkt met ‘korte lijnen’ hetgeen als prettig en doeltreffend
wordt ervaren.

8)

De kennis en kunde van de gemeente op het gebied van jeugdbeleid is verankerd in de
medewerkers en is niet neergelegd in actuele documenten. Deze praktijkgerichte manier van werken draagt een risico in zich. Wanneer bij de gemeente leidende personen
om wat voor reden dan ook wegvallen en vervangen moeten worden, is het niet vanzelfsprekend dat de actuele manier van werken kan worden voortgezet.

9) Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen stelt de gemeente zich afwachtend op. De gemeente voert op deze punten geen regie. Illustratief is de wijze waarop de gemeente
omgegaan is met het vormen van een CJG. Bij de gemeente leefde het idee dat het CJG
een zelfsturend team moest zijn dat door de ketenpartners opgezet zou worden. Uiteindelijk moest de gemeente toch ingrijpen en is in de laatste maanden van 2011 begonnen met het ontwikkelen van een CJG.

8.2

Aanbevelingen
Op basis van de conclusies komt de rekenkamercommissie tot een aantal aanbevelingen.
1. Draag het college op in aanloop naar de nota integraal jeugdbeleid en in samenwerking met partners een probleemanalyse van de jeugd uit te voeren met een nulmeting.
2. Draag het college op om een overkoepelende nota integraal jeugdbeleid op te stellen
die expliciet wordt gedragen door externe partners en waarin een heldere visie op
jeugdbeleid wordt gecommuniceerd. Op die manier wordt de gemeente in staat gesteld (ook in de toekomst) een regierol te vervullen. Deze nota moet voldoen aan de
volgende voorwaarden voor doeltreffend beleid:
- SMART geformuleerde doelstellingen;
- expliciete koppeling van de algemene doelstelling van de nota aan subdoelstellingen van de nota en aan doelstellingen uit specifieke beleidsdocumenten op het gebied van jeugdbeleid;
- systematische evaluatie van het beleid.
3. Draag het college op om meerjarige beleidsdocumenten op het gebied van jeugdbeleid uit te werken in jaarlijkse werkplannen.
4. Draag het college op om, vooral bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid, op actievere wijze invulling te geven aan haar regierol.

8. 3

Vooruitlopend op de fusie
De gemeenten Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland fuseren per 1 januari 2014 tot
gemeente de Friese Meren. De ambtelijke fusie van Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland gaat in per 1 januari 2013. De fusie heeft tot gevolg dat de gemeenten hun beleid
op alle velden van overheidszorg moeten omvormen tot één uniform beleid van de gemeente de Friese Meren. Dit geldt ook voor het jeugdbeleid. Waar de verschillende gemeenten
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vandaag de dag op uiteenlopende wijzen gestalte geven aan (de uitvoering van) het jeugdbeleid, dienen de gemeenten vooruitlopend op de fusie op korte termijn te investeren in de
vormgeving van één jeugdbeleid voor de nieuwe gemeente. De bevindingen die in dit onderzoek zijn gepresenteerd kunnen hierbij van waarde zijn.
Uit het vergelijkende hoofdstuk komt naar voren dat de gemeente Lemsterland, in vergelijking met andere gemeenten, de beste integrale jeugdnota heeft opgesteld. De nota ‘Opgroeien in Lemsterland, de kracht van samenwerking en preventie’ - Integraal Jeugdbeleid
Lemsterland 2011-2014 is tot stand gekomen na een inventarisatie van de ontwikkelingen
en problematiek op het terrein van jeugd en door inspanningen van de gemeente relevante
partners. De nota is SMART geformuleerd, sluit aan op specifieke beleidsnota’s, is dusdanig
opgezet dat gemeten kan worden of het beleid doeltreffend is en verwoordt een overkoepelende visie van de gemeente op jeugdbeleid. De nota stelt de gemeente in staat regie te
voeren.
Deze bevindingen zijn van belang bij de vormgeving van één jeugdbeleid voor de nieuwe
fusiegemeente.
De bevindingen geven aanleiding in overweging te nemen om de opzet en systematiek van de nota ‘Opgroeien in Lemsterland’ te gebruiken als blauwdruk voor de opzet en systematiek voor de nieuw te vormen integrale jeugdnota.
Belangrijk aandachtspunt bij de vormgeving van het nieuwe jeugdbeleid is de mate waarin
het beleid aansluit op de ontwikkelingen en de problematiek met betrekking tot de jeugd in
de verschillende gebieden van de nieuwe gemeente. De fusiegemeente bedient een groter
gebied, een gebied met meer diversiteit qua ontwikkelingen en problemen. Het nieuwe
jeugdbeleid dient ruimte te laten voor maatwerk ten behoeve van bepaalde doelgroepen uit
bepaalde gebieden. Om er zorg voor te dragen dat maatwerk geleverd kan worden en dat
het nieuw te vormen jeugdbeleid de jeugd in de huidige drie gemeente straks in gelijke mate kan bereiken, dient door de afzonderlijke gemeenten ingezet te worden op het maken
van een gedegen probleemanalyse met betrekking tot de jeugd in de eigen gemeente. De
gemeente Lemsterland heeft hier op gedegen wijze gestalte aan gegeven.
Lokale probleemanalyses van de verschillende gemeenten dienen aan de basis te
liggen van het nieuw vorm te geven beleid.
Wat betreft uitvoering is geen gemeente als leidend aan te wijzen. De verschillende gemeenten kunnen wat dit betreft van elkaar leren. Omdat de opzet van de nota van Lemsterland van goede kwaliteit is, verdient het aanbeveling om de uitvoering van de nota nauwlettend te volgen. Dit leidt tot de volgende aanbeveling.
Overwogen kan worden om de uitvoering van de nota van Lemsterland te beschouwen als pilot.
In dit kader is het raadzaam de uitvoering van de nota te monitoren en, op relatief korte
termijn, te evalueren. Wanneer blijkt dat de pilot succesvol is kan dit aanleiding geven om
de uitvoering van het beleid van de nieuwe fusiegemeente in te richten in lijn met de uitvoering van de nota van de gemeente Lemsterland.
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9

Bestuurlijke reactie en nawoord
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Nawoord
Het is jammer dat het college niet inhoudelijk heeft gereageerd op de aanbevelingen uit het
rapport. Wij adviseren u de aanbevelingen over te nemen zodat deze gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van een nieuw jeugdbeleid in de nieuwe gemeente De Friese
Meren
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Bijlage I – Geraadpleegde stukken
-

Integraal jeugdbeleid 2006 – 2010

-

Uitvoeringsnotitie jeugdbeleid

-

Uitvoeringsnotitie prestaties

-

Notitie preventief jeugdbeleid

-

Notitie leerplichtbeleid

-

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011

-

Meerjarenbeleid Wmo Skarsterlân

-

Centrum Jeugd en Gezin, notities 2009 en 2010

-

Notitie integrale veiligheid 2006- 2010

-

Notitie integratie peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en VVE

-

Jaarverslag Miks 2010

-

Activiteitenplan Miks 2011

-

Het centrum voor jeugd en gezin in Skarsterlân: op weg! 2011

Bijlage II – Interviews
-

Mevrouw N. Bonsma, politie

-

Mevrouw B. van den Burgh, bureau jeugdzorg

-

Mevrouw A. Comello, leerplichtambtenaar

-

Mevrouw A. Dikken, bureau jeugdzorg

-

De heer D. Durksz, wethouder

-

Mevrouw C. Glimmerveen, beleidsambtenaar jeugd

-

De heer J. van der Schalie, manager afdeling Samenleving

-

Mevrouw T. Stegenga, directeur MIKS

-

Mevrouw L. Swart, beleidsmedewerker integrale veiligheid

-

Mevrouw Y. Veldkamp, jongerenwerker MIKS
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Bijlage III – Deelvragen
TABEL ?: OVERZICHT DEELVRAGEN

Deelonderzoek I – Wettelijk kader
1
Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden op basis van welke wet- en regelgeving heeft
de gemeente op het gebied van het jeugdbeleid?
2
Welk budget is in totaal gemoeid met het jeugdbeleid?
Deelonderzoek II – Ontwikkeling en vormgeving van beleid
3
Is een analyse van de jeugd en de daarmee gepaard gaande problematiek gemaakt?
4
Van welke informatie is bij het opstellen van deze probleemanalyse gebruik gemaakt?
5
Is de informatie juist en volledig en verschaft deze voldoende inzicht?
Deelonderzoek III – Inhoud van beleid
6
Welke beleidsdoelen hebben de gemeenten gesteld?
7
Vloeien de beleidsdoelen logischerwijze voort uit de probleemanalyse?
8
Is het beleid in overeenstemming met het wettelijk kader?
Deelonderzoek IV – Uitvoering van beleid
9
Welke maatregelen nemen de gemeenten op het gebied van het jeugdbeleid?
10 Wordt in de praktijk gewerkt conform de beleidsdoelstellingen?
11 Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij de uitvoering van het jeugdbeleid?
12 Welke risico’s doen zich voor op het gebied van het jeugdbeleid?
Deelonderzoek V – Monitoring en evaluatie
13 Is sprake van monitoring, evaluatie en effectmeting?
14 Is sprake van doeltreffend beleid?
Deelonderzoek VI – Sturing van beleid
15 Op welke wijze geven de raad, het college en het ambtelijk apparaat invulling aan hun rollen
met betrekking tot het jeugdbeleid?
16 Hoe vindt de informatievoorziening en –uitwisseling plaats tussen raad, college en ambtelijk
apparaat?
Deelonderzoek VII - Vergelijking
17 Wat kan in vergelijkende zin over het jeugdbeleid in de verschillende gemeenten worden gezegd?
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Bijlage IV – Normenkader
In het onderstaande overzicht worden de verschillende gemeenten gescoord op hun prestaties in het kader van verschillende normen. De scores variëren van min (-) via plusmin (+/) tot plus (+). Een min staat voor niet voldaan aan de norm, _een plusmin voor redelijk voldaan aan de norm en een plus voor voldaan aan de norm.
Wettelijk kader
Norm
Het is duidelijk wat de
wettelijke verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de
gemeente zijn op het
terrein van jeugdbeleid.

G-S

Criteria
 De
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn
bekend.
 Duidelijk is met welke
interne en externe
partners moet worden
samengewerkt.
 Er bestaat een goed beeld
van de instrumenten die
kunnen worden ingezet.
Ontwikkeling en vormgeving van beleid
Norm
Criteria
Er is een
Voor het beleidsterrein is een
probleemanalyse
analyse verricht van:
verricht.
de doelgroep (de jeugd van 023 jaar) en de problemen
(omvang, geografische
spreiding, oorzaken).
Inhoud van beleid
Norm
Criteria
Er is gemeentebreed
Het gevoerde beleid is
geldend jeugdbeleid
schriftelijk vastgelegd na een
vastgesteld.
besluit van het bevoegde
bestuursorgaan.
Het gemeentebrede
 Het algemene beleid is
beleid is per beleidsuitgewerkt in specifiek
terrein adequaat
beleid.
uitgewerkt.
 Het specifieke beleid is
niet in strijd met het
algemene beleid.
Het gemeentebrede en
De probleemanalyse is
specifieke jeugdbeleid
leidend geweest bij het
vloeit logischerwijs
opstellen van het beleid.
voort uit de
probleemanalyse
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+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+

+

-

+

+

+

n.v.t

+

+

+

+

+

+/-

+/-
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In de beleidsstukken zijn
doelstellingen (SMART)
benoemd.

In het jeugdbeleid zijn
prioriteiten gesteld.

Uitvoering van beleid
Norm
De uitvoering vloeit
voort uit het beleid.

Er is sprake van interne
en externe afstemming
over het jeugdbeleid.

De doelstellingen omvatten
tenminste:
 een omschrijving van het
doel per beleidsterrein;
 meetbare indicatoren
voor alle doelstellingen,
inclusief afspraken over
monitoring daarvan.
 De doelen zijn afgestemd
met andere interne en
externe partijen.
 Rekening houdend met de
probleemanalyse en
evaluaties zijn prioriteiten
gesteld.
 De prioriteiten zijn
afgestemd met andere
interne en externe
partijen.
Criteria
 De keus voor de ingezette
maatregelen en de wijze
waarop deze maatregelen
worden ingezet is
gemotiveerd en vloeit
logischerwijs voort uit de
probleemanalyse.
 Er wordt gewerkt conform
de in het beleid vastgestelde prioriteitstelling.
 Intern wordt afgestemd
met andere bij het
jeugdbeleid betrokken
organisatieonderdelen.
 Extern wordt afgestemd
met andere bij het
jeugdbeleid betrokken
organisaties door middel
van het maken van
afspraken met de
betreffende organisaties.
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+

-

+

+/-

+

-

-

+/-

?

+/-

+

+/-

-

-

+/-

+

n.v.t.

n.v.t.

+/-

+

+

+/-

+

+

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+

+

+

+

+

+

+

+
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Er wordt gewerkt op
basis van jaarplannen.

Het jeugdbeleid is vertaald in
jaarplannen waarin per jaar
een planning is gegeven met
een weergave van de
concrete activiteiten en
benodigde capaciteit van de
betrokken
organisatieonderdelen c.q.
externe organisaties.
De minimaal benodigde  Er is sprake van een
personele en financiële
inzichtelijke systematiek
middelen zijn geborgd.
waarbij een verbinding
wordt gelegd tussen de
bestuurlijk vastgestelde
prioriteiten en –doelstellingen en de daarvoor
benodigde inzet van
personeel en middelen.
 Er wordt over voldoende
deskundigheid (kennis,
houding en vaardigheden)
beschikt.
Doeltreffendheid van het beleid
Norm
Criteria
Het jeugdbeleid is
 Er worden overzichten
doeltreffend.
bijgehouden ten aanzien
van de uitgevoerde
activiteiten c.q. ingezette
maatregelen.
 Het jeugdbeleid en de
uitvoering daarvan
worden periodiek
geëvalueerd, waarbij
wordt nagegaan wat het
effect ervan is.
 Het beleid en de
uitvoering worden zo
nodig aangepast.
Sturing van het beleid
Norm
Criteria
De raad stelt de kaders
De gemeenteraad stelt
voor het jeugdbeleid.
inhoudelijk, financieel en
procedureel kaders voor het
jeugbeleid.
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+/-

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+/-

+

-

-

+

Nog
n.v.t.

Nog
n.v.t.

-

+/-

+

+/-

+/-
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Er wordt
verantwoording
afgelegd.

 Aan het college en de
raad wordt gerapporteerd
over de activiteiten,
resultaten en effecten.
 De raad oefent zijn
controlerende rol uit door
achteraf te controleren en
te toetsen of het college
de
bestuursbevoegdheden
heeft uitgeoefend binnen
de gestelde kaders.
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+

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+/-

JEUGDBELEID SKARSTERLÂN

Bijlage V - Overzicht gemeentelijk jeugdbeleid
Beleidsnotitie

Omschrijving

Probleemanalyse verricht?

Integraal jeugdbeleid 20062010

Kadernotitie voor jeugdbeleid. Gemeente vervult regiefunctie.
Visie: ‘Het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren;
en de zorg voor kwetsbare jongeren en hun ouders’. Om deze
hoofddoelstellingen te bereiken, zet de gemeente in op een
preventieve aanpak, het versterken van bestaande algemene
voorzieningen, het realiseren van een samenhangend aanbod
aan voorzieningen voor opvoedingsondersteuning en het
versterken van onderlinge afstemming en samenwerking
tussen de diverse instellingen die zich bezighouden met
jeugd.

Ja. Bronnen: gegevens
(cijfermatig dan wel signalen
van) Thuiszorg, GGD, AMK,
onderwijsinstellingen,
schoolarts, politie,
leerplichtambtenaar, enquête
onder bewoners 2003,
gemeentelijke afdelingen

Uitvoeringsnotitie
jeugdbeleid en
uitvoeringsnotitie prestaties

Concretisering aanbevelingen integraal jeugdbeleid.

Zie integraal jeugdbeleid. Ten
aanzien van diverse
onderwerpen is onvoldoende
informatie beschikbaar,
waardoor als actiepunt het
uitvoeren van een nulmeting is
benoemd.
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SMART
geformuleerde
doelen?
Nee

Zelden
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Notitie Preventief jeugdbeleid
2007-2010 ‘Jong in
Skarsterlân’

Notitie Leerplichtbeleid

Nota Gezondheidsbeleid
2008-2011

Deelnotitie van de kadernotitie Integraal jeugdbeleid. De
twee thema’s die in deze notitie worden uitgewerkt zijn
opvoedingsondersteuning en een sluitende zorgstructuur
voor kinderen en jongeren. De hoofddoelstelling is als volgt:
‘Het realiseren van een samenhangend aanbod voor
opvoedings- en opgroeiondersteuning alsmede van een
sluitende zorgstructuur, zodanig dat ouders, jongeren en
professionele krachten snel en adequaat op de juiste plaats
terecht kunnen voor informatie, advies en toegang tot hulp.´
Deelnotitie van de Kadernotitie Integraal jeugdbeleid. Visie op
leerplicht: de leerplichtfunctie in Skarsterlân vervult een
wezenlijke rol binnen de keten van zorg en hulpverlening aan
(kwetsbare) kinderen en jongeren, zowel qua signalering als
binnen de totale zorgstructuur van de gemeente. Als zodanig
zal de leerplichtfunctie op termijn deel gaan uitmaken van het
CJG.
Kadernotitie voor gezondheidsbeleid. Gemeente vervult
regiefunctie.
Visie: ‘Het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners
door het scheppen van optimale randvoorwaarden, het
bevorderen van een gezonde leefstijl en het realiseren van
een goede afstemming met andere beleidsterreinen’. De nota
richt zich met name op de jeugd en inwoners en gezinnen met
een lage sociaal-economische status. Speerpunten van beleid:
roken, overgewicht, gezonde voeding en gezond bewegen,
tegengaan alcholmisbruik, depressie, diabetes, opvoeding en
weerbaarheid jeugd en seksuele gezondheid
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Ja. Gebruik gemaakt van
dezelfde probleemanalyse als in
de Notitie Integraal jeugdbeleid
is weergegeven.

Nee.

Quick scan RMC-regio en
gegevens leerplichtambtenaar

Ja

Ja. Bronnen: gegevens
Thuiszorg en GGD

Nee
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Meerjarenbeleid Wmo
Skarsterlân

Centrum Jeugd en Gezin;
notities 2009 en 2010

Notitie integrale veiligheid
2006-2010

Notitie Integratie
peuterspeelzaalwerk,
kinderopvang en VVE

Verplicht meerjaren beleidsplan waarin wordt aangegeven
wat het gemeentelijke beleid is ten aanzien van
maatschappelijke ondersteuning. Gemeentelijke visie: ‘1. De
eigen (financiële) verantwoordelijkheid van onze inwoners
staat in beginsel centraal. 2. Wanneer gebreken ontstaan en
behoefte ontstaat aan ondersteuning, zullen onze inwoners
zich vervolgens tot de eigen sociale netwerken en/of het
maatschappelijk middenveld moeten wenden. 3. Pas als alle
overige ‘mechanismen’falen, zal de professionele zorg, in casu
de gemeente, inspringen.’
Gemeente heeft regierol bij opzetten CJG hetgeen inhoudt:
- Het tot stand brengen van afstemming en samenhang
binnen de hulpverlening (een gezin-een plan)
- Zorgdragen voor sluitende afspraken in de zorgketen.
In de notities wordt ingegaan op de realisatie van het fysieke
inlooppunt en de voortgang.
Kadernotitie voor veiligheidsbeleid die ziet op de volgende
veiligheidsvelden: 1) veilige woon- en leefomgeving, 2)
bedrijvigheid en fysieke veiligheid, 3) integriteit en veiligheid.
In het kader van het eerste veiligheidsveld wordt ingegaan op
de jeugdcriminaliteit en overlast door jeugdgroepen.

Rapport ‘Nulmeting’ en
gesprekken met inwoners,
organisaties en
welzijnsinstellingen

Ja

nvt

nvt

Ja, dmv Startnotitie Integrale
Veiligheid (politiemonitor,
jeugdcriminaliteitsbeeldanalyse,
en inwonersenquête)

Nee

Deze notitie combineert peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en het
aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE).Doelen van de notitie
zijn het tegengaan van segregatie in speelzaalwerk/kinderopvang,
het verhogen van de kwaliteit van VVE, het verbeteren van de aansluiting op het eerste jaar van de basisschool en ten slotte een kostenbesparing (dit laatste omdat de kosten bij de speelzaalstichting
de laatste jaren flink opgelopen zijn).

Ja, overzicht relevante lokale
ontwikkelingen

nvt
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Bijlage VI-Wettelijk kader
thema’s

Zorg en gezin

gemeentelijke taken en bevoegdheden
 Verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving van de kwaliteit van
de kinderopvang.
 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens van het Landelijk Register Kinderopvang, waaronder beoordelen van aanvragen en het
uitbetalen van de tegemoetkoming aan de in de wet gedefinieerde
doelgroepen.
 Zorg dragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.
a) het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen
in de gezondheidstoestand van jeugdigen
b) het ramen van de behoeften aan zorg
c) de vroegtijdige opsporing ven preventie van specifieke stoornissen
d) het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding
e) het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen
 Regie dragen voor het basistakenpakket: het lokale gezondheidsbeleid
toespitsten op de specifieke gezondheidssituatie en zorgbehoeften van
kinderen in de gemeente
 Zorgen dat de JGZ-organisatie digitale dossiers bijhoudt van de zorg die
zij verlenen aan kinderen van 0 t/m 19 jaar.
 De Wmo stelt 9 prestatievelden vast, waarvan een groot deel ook voor
het jeugdbeleid van belang is. Het gaat om:
Prestatieveld 1: het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid
van dorpen, wijken en buurten
Prestatieveld 2: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met
problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden
Prestatieveld 7, 8 en 9: Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke
39

relevante wetgeving
rijkskader
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet publieke gezondheid

Wet maatschappelijke ondersteuning

Rapport van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport: Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg
0-19 jaar
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Onderwijs









gezondheidszorg en ambulante verslavingszorg
Vorming van Centrum voor Jeugd en Gezin, waarin in elk geval het volgende wordt gebundeld:
- jeugdgezondheidszorg
- de functies zoals in prestatieveld 2 van de Wmo benoemd (informatie
en advies, signaleren, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp en
coördinatie van zorg)
- schakel met bureau jeugdzorg
- schakel met het zorg en adviesteam
Regie op de jeugdketen: zorgen voor afspraken met relevante instellingen en het onderwijs zodat een sluitende keten wordt gerealiseerd. Het
gaat onder andere om afspraken rondom de zorg rond het onderwijs, de
inzet van jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en leerplicht, de afstemming van zorgteam en ZAT met het centrum voor jeugd
en gezin en de verwijsindex risicojongeren (VIR).
Hiertoe wordt een Lokaal Educatieve Agenda opgesteld.
Er dient een leerplichtambtenaar te worden aangesteld. Deze houdt
toezicht op de uitvoering van de Leerplichtwet door scholen, instellingen, ouders, verzorgers en jongeren.
Jaarlijks wordt een instructie voor leerplichtambtenaren opgesteld en
gerapporteerd naar raad en minister.
Regierol voor het lokale onderwijsachterstandenbeleid
Verantwoordelijk voor het aanbod en de toegankelijkheid van voorschoolse educatie
Jaarlijks overleg met schoolbesturenorganisaties voor kinderopvang
over het onderwijsachterstandenbeleid
Het financieren van schakelklassen voor bevordering van de Nederlandse taalontwikkeling
Verantwoordelijk voor (de aanwezigheid van) openbaar onderwijs
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Dit houdt de volgende 5 func- Programma Jeugd en Gezin
ties in:
- informatie en advies
- signaleren
- toeleiding naar hulp
- licht pedagogische hulp
- coördinatie van zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet op de jeugdzorg
Wet publieke gezondheid
Wet ontwikkelingskansen door
kwaliteit en educatie
Leerplichtwet

Wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie (wijzigingswet
van de Wet kinderopvang, Wet
op het primair onderwijs, Wet
op het onderwijstoezicht e.a.)

Wet Primair Onderwijs en Wet
Voortgezet Onderwijs

Handleiding VNG, brochure voor
bestuurders:
Samenhang
in
jeugdbeleid
Handreiking VNG: De lokale educatieve agenda
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Werk

Veiligheid

 Afspraken maken met de provincie over de jeugdzorg in aanvulling op
het lokale aanbod van de gemeente
 Bevorderen van het gebruik van de verwijsindex.
 Jongeren wordt een inkomensvoorziening verstrekt en hen wordt een
werkleeraanbod gedaan. Hiertoe worden regels gesteld in de verordening.
 Jongeren die door ziekte of psychische of lichamelijke problemen niet
kunnen werken of leren komen in aanmerking voor een inkomensvoorziening.
 Samen met het Openbaar Ministerie regie voor ontwikkeling van een
veiligheidshuis. De gemeente heeft de regie op de verbinding tussen de
verschillende ketens, de preventieve aanpak en vooral de relatie met
nazorg en de zorgketen.
 Kindermishandeling wordt door de 35 centrumgemeenten opgepakt.
Centrumgemeente in Friesland is de gemeente Leeuwarden.
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Wet op de jeugdzorg
Wet op de jeugdzorg
Wet investeren in jongeren

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Gemeentewet,
APV
Wet op de jeugdzorg

Handleiding VNG, brochure voor
bestuurders:
Samenhang
in
jeugdbeleid
Actieverklaring aanpak kindermishandeling door centrumgemeenten, provincies, grootstedelijke
regio’s
en
het
programmaministerie Jeugd en
Gezin
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Bijlage VII – kosten uitvoering
jeugdbeleid welzijnsinstellingen
verschillende gemeenten
Lemsterland
18

TABEL1: KOSTEN VAN WERKZAAMHEDEN VAN TIMPAAN WELZIJN OP HET GEBIED VAN JEUGDBELEID
Onderwerp

Kosten

Opvoedingsondersteuning
Project Opvoeden en Opgroeien Lemsterland
(intensief
opvoedingsondersteuningsprogramma,
caseload van 12 gezinnen)
Jongerenwerk
Jongerenwerk in het PAC
Vindplaatsgericht jongerenwerk (ambulant)
Verbeteren sportparticipatie jongeren (BOS)
Maatschappelijke stage
Uitvoeringsbudget
Beheer van het PAC

€ 70.549

Totaal

€ 198.459

€ 70.549

€ 109.078
€ 85.459
€ 6.992
€ 15.538
€. 1.089
€ 18.832
€ 18.832

Opsterland
19

TABEL 2: KOSTEN VAN WERKZAAMHEDEN VAN TIMPAAN WELZIJN OP HET GEBIED VAN JEUGDBELEID
Onderwerp

Kosten

Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning 4 t/m 6 jaar
(opstap)
Opvoedingsondersteuning 2 t/m 4 jaar
(opstapje)
Opvoedingsondersteuning 0 t/m 4 jaar
(samen op stap)
Jongerenwerk
Jongerenwerk in accomodaties
Vindplaatsgericht jongerenwerk (ambulant)
Voorlichtingsactiviteiten jongeren
Initiatieven in dorpen (t.b.v. jongeren)

€ 20.588
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Uren
€ 5.827

75

€ 7.769

100

€ 6.992

90

€ 104.959
€ 93.228
€ 19.423
€ 6.215

1351
1200
250
80

€ 232.371

De kosten van de post ‘opvoedingsondersteuning’ en de post ‘jongerenwerk’ komen tot stand door het aantal te besteden
uren op dat gebied te vermenigvuldigen met het uurtarief dat wordt gehanteerd door Timpaan Welzijn. Het uurtarief bedroeg
in 2011 € 77,69.
19
De kosten van de post ‘opvoedingsondersteuning’ en de post ‘jongerenwerk’ komen tot stand door het aantal te besteden
uren op dat gebied te vermenigvuldigen met het uurtarief dat wordt gehanteerd door Timpaan Welzijn. Het uurtarief bedroeg
in 2011 € 77,69.
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Maatschappelijke stages
Uitvoeringskosten
20
Sociaal Cultureel Werk
Opstapmedewerker
Barbeheer jongerenwerk
Activiteitenbudget (opstap + opstapje +
samen op stap + jongerenwerk in
buurthuizen)
Totaal

€

8.546

110

€ 172.000
€ 108.000
€ 22.900
€ 34.000
€ 7.100

€ 424.959

Skarsterlân

Onderwerp

Kosten

Basissubsidie Jongerenwerk
Incl. uitvoeringskosten

€ 778.788,00

Projectsubsidies
Maatschappelijke stages
Kinderdorp
Clustercoordinator

€ 110.000,00
€ 22.500,00
€ 25.000,00
€ 62.500,00

Totaal

€ 888.788,00

20

Deze kosten betreffen voor 99% huisvestingskosten van accommodaties waarin vooral activiteiten t.b.v. jongeren plaatsvinden.
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