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1

Inleiding

De afgelopen jaren hebben zich binnen het sociale en jeugddomein de nodige
veranderingen voorgedaan. Informatie, ontwikkelingen en wensen die opgenomen zijn in
deze beleidsplan Jeugd 2013-2016 zijn inmiddels achterhaald. Daarbij is de termijn van
deze beleidsnota verlopen.
Met het opstellen van het jeugd- en jongerenbeleid 2018 – 2021 wordt een vervolg
gegeven aan het jeugdbeleidsplan 2013 -2016. Uitgangspunt van dit beleid is dat
jeugdigen en jongeren met de leeftijd 0 tot 18 jaar in de gemeente Drimmelen de
mogelijkheden moeten hebben om zich te kunnen ontplooien en te participeren in de
samenleving met als doel op te groeien tot zelfstandige volwassen, die hun steentje
bijdragen aan de maatschappij.
De raakvlakken met ander beleidsterreinen zijn sinds decentralisaties onverminderd van
toepassing en gezien de regiefunctie van de gemeente in het sociaal domein nog
belangrijker geworden. Daarom is besloten om deze beleidsnota op te stellen aan de hand
van de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. De beleidsterreinen die opgenomen
zijn in deze nota, zijn:
- Jeugdhulp
- Jeugd en veiligheid
- Jeugd en gezondheid
- Jeugd en onderwijs
- Jongerenparticipatie
Bovengenoemde beleidsterreinen vormen de basis van deze beleidsnota. Allereerst zal in
hoofdstuk 2 het jeugdbeleidsplan 2013 -2016 worden geëvalueerd. Vervolgens wordt per
beleidsterrein teruggeblikt en worden gekeken op welke wijze de gemeente het tot op
heden heeft georganiseerd. Tevens worden de ambities voor de komende vier jaar
geformuleerd evenals de daar uit voortkomende actiepunten. Hierbij wordt de rol en
verantwoordelijkheden van de gemeente en de maatschappelijke partners beschreven. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een financiële paragraaf.
Visie Sociaal Domein
In maart 2017 heeft de gemeenteraad de visienota ‘Samen aan zet!’ vastgesteld:
“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd,
sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan
reguliere activiteiten op gebied van onderwijs, participatie en welzijn.”
Deze visie vorm de basis en geldt als ‘paraplu’ en ‘toetssteen’ voor gemeentelij k beleid in
het sociaal domein, waaronder deze beleidsnota jeugd- en jongerenbeleid.
Aansluiting met andere beleidsterreinen is van belang. De Zorgverzekeringswet en de Wet
Langdurige Zorg zijn belangrijk, maar vallen onder verantwoordelijkheid van het rijk. Het
Wmo-beleid en het beleid m.b.t. participatiewet worden lokaal bepaald. Maar ook
gemeentelijk beleid t.a.v. een inclusieve samenleving kan belangrijk zijn als het gaat om
jeugdigen met beperkingen. Ook regelingen als waardering mantelzorg en de
Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
in verband met aannemelijke meerkosten dienen gericht te zijn op (gezinnen met)
kinderen.
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De gemeente Drimmelen heeft de toegang tot gemeentelijke voorzieningen zoals
jeugdhulp, uitkeringen en Wmo-voorzieningen apart geregeld. Er is geen integraal loket
voor alle ondersteuningsvragen. De gemeente Drimmelen gaat ervan uit dat een inwoner
met een ondersteuningsbehoefte zich meldt bij een instantie waarvan hij/zij denkt dat hij/zij
het beste wordt geholpen. Als het gaat om ondersteuning bij de opvoeding, bij het CJG en
als het gaat om een uitkering bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Het is echter
belangrijk dat de mensen die de cliënt spreken ook onderzoeken of er ook andere
problemen bij de cliënt spelen. Als dat het geval is, wordt dit met de cliënt besproken door
die professional en wordt aangegeven dat er ook andere ondersteuning geboden kan
worden.
Een cliënt kan dan doorverwezen worden naar een andere ondersteuner, maar de andere
ondersteuner kan ook gevraagd worden contact met de cliënt op te nemen. Hierdoor raken
geen zorgvragen uit beeld.
Om een integraal hulpaanbod te kunnen bieden is kennis van de verschillende
beleidsterreinen nodig en goede contacten tussen de professionals onderling.
Uitgangspunt hierbij is een integrale benadering van de professional rond de jeugdigen en
het principe van 1 gezin – 1 regisseur - 1 plan.
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2

Evaluatie beleidsplan Jeugd 2013 - 2016

Het beleidsplan Jeugd 2013 – 2016 ‘Gebundelde krachten’ is in 2012 in opdracht van de
gemeenteraad als nieuw overkoepelend jeugdbeleid vastgesteld. Reden voor deze
opdracht was de landelijke decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeenten en de
behoefte om hier als gemeente op voor te bereiden en daarbij inzichtelijk te krijgen wat de
gemeente Drimmelen op gebied van jeugd in samenwerking met de maatschappelijke
partners doet. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden in het kader van preventie,
hoe wordt ingespeeld op landelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden om lokaal
maatwerk te leveren. Duidelijk was dat het jeugddomein geen afzonderlijk en losstaand
domein is, maar dat het raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen waaronder zorg,
gezondheid, onderwijs, participatie en veiligheid.
In het beleidsplan zijn een aantal actiepunten beschreven. Ten behoeve van evaluatie zijn
deze punten in onderstaand overzicht verwerkt. Tevens is toegelicht of en op welke wijze
de actiepunten zijn uitgevoerd.
Actiepunt

Het invoeringsbudget voor de transitie van de
jeugdzorg wordt in 2012 en 2013 aan dit doel
besteed, zodat de benodigde ambtelijke inzet
gegarandeerd kan blijven.
Er is regelmatig informatievoorziening over de
transitie jeugdzorg ten behoeve van de
gemeenteraad, het college en betrokken partners
(intern en extern) voor zover de regionale
informatievoorziening niet toereikend is.

In samenwerking met de (sub) regio en met de
lokale CJG partners onderzoeken we in 2012 en
2013 welke ervaringen we de afgelopen tijd met
het CJG hebben opgedaan welke zaken nodig zijn
om het CJG ‘transitieproof’ te maken. Hierbij gaan
we uit van versterking van de eigen kracht van
ouders en jeugdigen en zorg en hulp dichtbij,
waarbij er bij voorkeur 1 aanspreekpunt is.
Samen met het onderwijs (schoolbesturen
basisonderwijs) worden in 2012 de
voorbereidingen gestart voor een nieuwe
aanbesteding schoolmaatschappelijke werk op de
basisscholen voor de periode 2013 – 2016.
Het ambulant jongerenwerk behouden in de
huidige vorm en intensiever betrekken bij het CJG
en de CJG netwerkstructuur, waarmee de
doelgroep 12+ de weg naar het CJG beter weet te
gaan vinden en waarbij het bereik van de
jongerenwerker (signaalfunctie/ outreachend
werken) wordt vergroot.
In overleg met LEA overleg en de CJG partners in
de gemeente wordt onderzocht waar de
zorgstructuur op scholen versterking behoefte en

Evaluatie

Structurele ambtelijke en financiële inzet is
noodzakelijk om gemeentelijke taken in het kader
van jeugdhulp uit te blijven voeren.
De afgelopen jaren zijn raad, college en
betrokken partners op verschillende manieren
voorzien van informatie. Voorbeelden hiervan
zijn:
- Transitiemonitor jeugd;
- Managementrapportages;
- Raadsbrief transformatie sociaal domein;
- Jaarverslagen CJG Drimmelen en
Geertruidenberg.
Ter voorbereiding op de transitie is in
samenwerking met CJG partners in beeld
gebracht wat nodig is om het CJG transitieproof
te maken. Medio 2015 is gebleken dat het CJG
haar taken waaronder versterking eigen kracht,
zorg en hulp dichtbij en 1 aanspreekpunt niet met
haar bezetting kon realiseren. Daarom is
formatie-uitbreiding van het CJG noodzakelijk
gebleken en ook gerealiseerd.
De aanbesteding is gerealiseerd en vanaf 2015
maakt schoolmaatschappelijk werk integraal
onderdeel uit van de CJG-taken. Zo hebben de
scholen elk een CJG professional als eerste
aanspreekpunt.
Het ambulant jongerenwerk is de afgelopen jaren
behouden en op adequate wijze ingevuld.
Surplus Welzijn is naast werkgever jongerenwerk
ook CJG-partner. Hierdoor kan indien nodig snel
worden geschakeld.
Tijdens LEA overleg worden ontwikkelingen
m.b.t. jeugdhulp besproken. Daarbij stelt de
gemeente aanvullend middelen beschikbaar
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wat nodig is om knelpunten op te lossen. Hierbij is
aandacht voor het pedagogisch klimaat en de
doorgaande lijn.
Bij de besluitvorming over het jeugd- en
jongerenbeleid per 2013 wordt de keuze gemaakt
voor het wel of niet voortzetten van het project
cultuureducatie met gemeentelijke middelen.
Per 2013 wordt in de opdracht voor het ambulant
jeugd- en jongerenwerk opgenomen dat men een
jongerenplatform 12+ opzet in overleg met de
gemeente. Het platform heeft als taak om jongeren
te informeren over zaken die hen aangaan, maar
ook om een signaalfunctie richting gemeente
vervullen over jeugdzaken.
De gemeente zal per 2013 jaarlijks ondersteuning
bieden in de organisatie van de stagemarkt voor
scholieren op het Dongemondcollege ten behoeve
van de maatschappelijke stage.

zodat de jeugdarts GGD kan deelnamen aan het
Zorg adviesteam-overleg op het Dongemond
College.
Besloten is om de gemeentelijke middelen voor
cultuureducatie t/m 2016 beschikbaar te stellen.
Gebleken is dat onvoldoende draagvlak is om
een jongerenplatform 12+ in gemeente
Drimmelen op te richten. Dit actiepunt is
derhalve niet gerealiseerd.

Vanaf medio 2014 is er geen wettelijke
verplichting meer om een maatschappelijke
stage te organiseren. Het Dongemondcollege
heeft er destijds ervoor gekozen om dit op
andere wijze in te vullen. In overleg met
Dongemondcollege is in 2015 besloten geen
stagemarkt meer te organiseren.
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3

Jeugdhulp

In hoofdstuk is toegelicht hoe de gemeente Drimmelen de jeugdhulp heeft georganiseerd.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de samenwerking in jeugdhulpregio West Brabant Oost en lokale toegang in de vorm van CJG Drimmelen – Geertruidenberg.
Vanwege de complexiteit en fluctuatie in jeugdhulp budgetten en bestedingen wordt dit
hoofdstuk niet afgesloten met een financiële paragraaf.
3.1
Jeugdhulpregio West-Brabant Oost
Per 2015 is gemeente Drimmelen in het nieuwe jeugdstelsel verantwoordelijk vo or alle
vormen van jeugdhulp. Gezien deze omvangrijke taak werkt Drimmelen hiervoor samen
met negen gemeenten in de jeugdhulpregio West Brabant-Oost1. De gemeenteraad heeft in
september 2014 het beleidsplan Jeugdhulp gemeente Drimmelen 2015 – 2018 vastgesteld.
Dit plan is een uitwerking van het regionaal plan van aanpak ‘Samenwerken voor de jeugd
in West Brabant-Oost. In dit plan wordt uitgegaan van de volgende gezamenlijke waarden:
- eigen(oplossings-)kracht van jeugd en ouders;
- de vragen van jeugd en ouders zijn leidend;
- jeugd en ouders krijgen zo dichtbij mogelijk de ondersteuning/zorg die nodig is.
Voor de organisatie van jeugdhulp zijn er in regio tevens gezamenlijk uitgangspunten
geformuleerd. Deze zijn opgenomen in beleidsplan jeugdhulp van Drimmelen en zijn
hieronder kort toegelicht.
1. Specialistische zorg voor jeugdigen wordt gezamenlijk georganiseerd. De gemeente
Breda koopt de specialistische zorg namens de gemeenten in. Aan de
samenwerking op de gezamenlijke inkoop van de specialistische zorg ligt een
juridisch construct ten grondslag.
2. Iedere gemeente betaalt voor het eigen zorggebruik.
Hierbij wordt, ter voorkoming van grote fluctuaties in
jaarlijks budget, wel rekening gehouden met de
gemiddelde kosten van de gemeente over een aantal
jaren.
3. Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en
spoedeisende zorg wordt op niveau van de
Veiligheidsregio Midden- en West georganiseerd.
4. Elke gemeente in West-Brabant Oost organiseert lokaal ondersteuning en hulp.
Deze hulp noemen we generalistische hulp op basis van gezamenlijke leidraad. De
generalisten vormen de spil in de ondersteuning aan jeugd en ouders en zijn voor
het gezin het eerste en vaste aanspreekpunt.
5. Jeugd en ouders kunnen samen met de generalist specialistische zorg inroepen.
Voor de toeleiding naar specialistische zorg is het uitgangspunt dat toeleiding
onafhankelijk is van het zorgaanbod. Naast de generalist kunnen de huisarts en
kinderrechter ook specialistische zorg inschakelen. Een regionaal adviesteam kan
consultatie en (aanvullende) diagnostiek bieden voor de toeleiding naar de
specialistische zorg.
Het financiële vertrekpunt van regio West Brabant-Oost was in 2015 dat de jeugdhulp
budgettair neutraal georganiseerd moest worden, zonder toevoeging van autonoom budget
van de gemeente. Dit met uitzondering van het budget dat destijds ingezet werd voor het
CJG. Het regionale jeugdhulpbudget WBO was in 2015 € 72,8 miljoen en voor Drimmelen
€ 4,1 miljoen.
1

West Brabant-Oost: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Breda, Geertruidenberg, Oosterhout,
Werkendam en Woudrichem

Jeugd- en jongerenbeleid gemeente Drimmelen 2018 - 2021
pagina 6 van 30

Medio 2017 is besloten om het Beleidsplan Jeugdhulp te verlengen tot 2019. In 2018 wordt
het huidige regionale plan van aanpak West Brabant-Oost geëvalueerd en wordt een nieuw
plan opgesteld. Dit zal de basis vormen voor het nieuwe beleidsplan van de gemeente
Drimmelen die naar verwachting per 2019 ingaat.
3.2
CJG Drimmelen en Geertruidenberg
Eén van de uitgangspunten is dat gemeenten in West Brabant-Oost ondersteuning in de
vorm van generalistische hulp lokaal organiseren. Gemeenten Drimmelen en
Geertruidenberg voeren dit gezamenlijk uit in de vorm van Centrum Jeugd en Gezin
Drimmelen en Geertruidenberg (hierna CJG). Het CJG is een netwerkorganisatie die
uitvoering geeft aan het door de gemeenten opgestelde beleid op het terrein van
jeugdhulp. De basis hiervan zijn de gezamenlijke waarden in regio West Brabant -Oost van
toepassing. De uitvoering gebeurt door generalistische jeugdprofessionals die dichtbij huis
aan de slag gaan met de gezinnen. Zij kunnen 85% van de hulp zelf bieden. Indien er
aanvullend specifieke expertise nodig is wordt deze door de generalist ingezet. Dit geldt
ook voor inzet van specialistische jeugdhulp, met als uitgangspunt zonder wachtlijsten en
zo efficiënt mogelijk georganiseerd. In het kort zijn de hoofdtaken van het CJG als volgt:
- Bereikbaarheid: voor vragen van ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar uit de
gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg en professionals;
- Preventie: ter voorkoming van zwaardere ondersteuning en/of zorg;
- Ambulante hulpverlening: hulp aanbieden op locatie;
- Toegang tot specialistische jeugdhulp: indien ambulante hulp niet voldoende is kan
het CJG middels beschikking of Persoons Gebonden Budget doorverwijzen naar
specialistische jeugdhulp.
De netwerkorganisatie bestaat uit Trema, GGD West-Brabant, MEE Brabant Noord, MEE
West-Brabant, Surplus welzijn en de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. De
jeugdprofessionals zijn in dienst van deze organisaties. De CJG-coördinator is
verantwoordelijk voor de algehele leiding van het CJG en aansturing van het CJG-team.
De jeugdprofessionals hebben elk een basistaak en aandachtsgebied. Hierdoor worden
verschillende expertises van de medewerkers beter ingezet. Binnen het CJG zijn er twee
kleine teams, team Drimmelen en team Geertruidenberg. Expertises worden tussen beide
teams uitgewisseld. Medio 2015 bleek dat het CJG haar taken niet goed kon uitvoeren
binnen haar formatie. In 2016 is het team gegroeid van 9,5 fte naar 15fte.
In 2016 zijn de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg gestart te onderzoeken of de
huidige organisatievorm, de netwerkorganisatie, het meest passend is gezien de nieuwe
die taken die zijn voortgekomen uit de transitie Jeugdzorg. Naar verwachting zullen in 2017
de gemeenten een keuze maken voor het organisatiemodel voor het CJG voor de langere
termijn. In afwachting van het nieuwe beleidsplan Jeugdhulp 2019 en onderzoek CJG is
gekozen om in dit hoofdstuk verder geen financiële informatie op te nemen.
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3.3

Stroomschema jeugdhulp
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Jeugd en veiligheid

Jongeren in de gemeente Drimmelen moeten in een veilige omgeving kunnen leven en
opgroeien. Zij zijn, net als alle andere inwoners, verantwoordelijk voor het creëren van
veiligheid in hun directe omgeving zoals thuis, op straat, op en rondom scholen en tijdens
het uitgaan. Jongeren hebben net als iedereen de vrijheid om te bewegen, zich te
vermaken en te recreëren in de openbare ruimte. Ze moeten zich echter ook houden aan
de wet- en regelgeving die geldt binnen deze gemeente.
In het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Drimmelen 2 zijn veiligheidsthema’s
waaronder overlastgevende jeugdgroepen, criminele jeugd en veiligheid in en om scholen
opgenomen.
4.1
Begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid
Uit het veiligheidsbeleid blijkt dat in Drimmelen jeugdgroepen actief zijn. Deze groepen met
jongeren vanaf ongeveer 12 jaar kunnen voor overlast zorgen waaronder vervuiling van de
omgeving, gebruik van alcohol en/of verdovende middelen in openbare ruimte,
vernielingen, geluidsoverlast en intimidatie. In de begeleidingscommissie Jeugd en
Veiligheid worden de actieve jeugdgroepen gemonitord en indien nodig gezamenlijke
aanpak afgestemd. In de begeleidingscommissie komen beleidsmedewerkers Openbare
Orde en Veiligheid, Jeugd, coördinator Dorpsgericht Werken, BOA van de gemeente en
partners samen. Deze partners zijn Halt, de politie, jongerenwerk en Novadic Kentron.
Tevens kan een vertegenwoordiging van het CJG Drimmelen Geertruidenberg, Dongemond
College of van zorgorganisatie SOVAK als agenda-lid aan de commissie worden
toegevoegd. De commissie komt 6-wekelijks bij elkaar voor overleg.
Tijdens het overleg worden ingekomen meldingen, incidenten en nieuwe ontwikkelingen
van de jeugdgroepen die bekend zijn bij de deelnemers besproken. Dit wordt op
groepsniveau gedaan en niet op individueel niveau van één jongere. Tot op heden hebben
deelnemers geen samenwerkingsconvenant afgesloten. Derhalve is het vanwege
privacyoverwegingen niet toegestaan informatie op individueel niveau uit te wisselen.
Op basis door deelnemers ingebrachte informatie wordt een jeugdgroep gecategoriseerd,
volgens de shortlistmethodiek 3 in aanvaardbaar, hinderlijk, overlastgevend en crimineel.
Deze informatie kan ook door inwoners gemeld zijn bij één van de deelnemers. Bij
aanvaardbaar gedrag wordt de situatie door verschillende partijen gemonitord. Bij hinderlijk
en overlastgevend gedrag wordt door één of meerdere partijen actie ondernomen en indien
nodig wordt aan de hand een plan van aanpak afspraken gemaakt om de jeugdoverlast
tegen te gaan. Wanneer een jeugdgroep in de categorie crimineel valt, dan zal worden
opgeschaald en op bestuurlijk niveau afspraken worden gemaakt over de aanpak van de
criminele jeugdgroep. Tot op heden zijn er geen criminele jeugdgroepen in deze gemeente
actief geweest. In 2018 zal de shortlistmethodiek landelijk worden vervangen door de
groepsscan (7-stappenmodel). De politie zal met ondersteuning van partners
verantwoordelijk zijn voor het vervangingsproces.

2

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013 – 2016 wordt in 2017 geactualiseerd.
Shortlistmethodiek uitwerkt door Bureau Beke met als doel jeugdgroepen in beeld te kri jgen en
gezamenlijke aanpak te organiseren.
3

Jeugd- en jongerenbeleid gemeente Drimmelen 2018 - 2021
pagina 9 van 30

Het benutten van de kennis, mogelijkheden en bevoegdheden per deelnemer van de
commissie is nodig om jeugdoverlast in de gemeente tegen te gaan. De wens is daarom
om de huidige werkwijze van de begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid te continueren
en de mogelijkheden te onderzoeken om een samenwerkingsconvenant af te sluiten zodat
informatie-uitwisseling op casus- en/of individueel niveau juridisch is toegestaan.
Beleidswens 1 Jeugd en veiligheid
Samenwerking in de vorm van begeleidingscommissie continueren en mogelijkheden van
een samenwerkingsconvenant voor uitwisseling informatie op casus- en of individueel
niveau onderzoeken.
Beleidswens 2 Jeugd en veiligheid
Vervanging shortlistmethodiek naar groepsscan methodiek (7-stappenmodel) en deze
werkwijze in de gemeente Drimmelen implementeren.
4.2
Jongerenwerk
In de gemeente Drimmelen is een jongerenwerker actief. De jongerenwerker heeft als
belangrijke taak het bieden van ondersteuning en coaching aan jongeren bij het opgroeien
in een complexe maatschappij. Het jongerenwerk biedt jongeren kansen hun interesses,
mogelijkheden en talenten te ontdekken. Dit doet de jongerenwerk door vraaggericht en
gebiedsgericht te werken. Zo voert de jongerenwerker straathoekwerk uit, waarbij in
contact wordt getreden met de jongeren op straat. Indien nodig worden de jongeren
aangesproken op hun gedrag en kan de jongerenwerker bij overlast fungeren als
tussenpersoon tussen de jongeren, omwonenden en andere partijen. De jongerenwerker is
vertrouwenspersoon als jongeren problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld
thuissituatie, school, werk, drugs, alcohol, seksualiteit. Wanneer er bij de jongeren en/of
ouders behoefte is aan meer zorg of hulpverlening, ondersteunt de jongerenwerker bij het
zoeken naar oplossingen of hij brengt ze in contact met bijvoorbeeld het CJG. De kracht
van het jongerenwerk is dat er op een laagdrempelige wijze met veel jongeren contact
komt. Het principe van “ kennen en gekend worden” staat hoog in het vaandel.
De gemeente Drimmelen stelt jaarlijks in totaal € 102.574 voor de inzet van jongerenwerk
beschikbaar. Van dit bedrag is € 10.000 activiteitenbudget jongerenwerk. In het kader van
de kader van BCF-systematiek 4 verstrekt de gemeente hiervoor een subsidie aan Surplus
Welzijn. De jongerenwerker is in dienst van Surplus Welzijn. Indien noodzakelijk zal het
jongerenwerk opnieuw worden aanbesteed.
Beleidswens 3 Jeugd en veiligheid
Continueren inzet jongerenwerk gemeente Drimmelen

4

Beleidsgestuurde Contract Financiering
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4.3
Halt
Gemeente Drimmelen werkt in het kader van jeugdveiligheid samen met Halt. Halt is een
landelijke opererende organisatie die enerzijds een wettelijke taak heeft om
grensoverschrijdend gedrag en overlast van jongeren te bestraffen. Anderzijds is Halt in
deze gemeente als preventiepartner actief.
4.3.1
Halt-straf
Jongeren met de leeftijd van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar
vergrijp plegen, worden door de politie, leerplichtambtenaar en de
BOA’s van de gemeente naar Halt verwezen voor een passende
Halt-straf. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo

vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de
maatschappij. Afhankelijk van het soort vergrijp moeten de jongeren leeropdrachten

uitvoeren, excuses aanbieden aan hun slachtoffers, schade vergoeden en in sommige
gevallen een werkstraf uitvoeren. Halt biedt jongeren de kans om strafbaar gedrag recht te
zetten, zonder dat er een justitiële aantekening wordt gemaakt. Indien de jongere
herhaaldelijk strafbaar gedrag vertoont en/of niet meewerkt, wordt alsnog in contact
getreden met Justitie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie financiert de uitvoering en
begeleiding van een Halt-straf. Jaarlijks worden tussen de circa 20 en 40 Halt-straffen aan
jongeren in de gemeente Drimmelen opgelegd.
4.3.2
Halt-interventies
Ter voorkoming en bestrijding van jeugdoverlast en –criminaliteit biedt Halt interventies
aan jeugd in de gemeente Drimmelen. Dit doet Halt op een aantal manieren. Alle scholen
(primair en voortgezet onderwijs) in de gemeente kunnen jaarlijks circa twee
voorlichtingslessen bij Halt afnemen. Deze lessen hebben o.a. betrekking op gedrag,
invloedgroepsdruk, online veiligheid, Veilige Publieke Taak en overlast rond de
jaarwisseling. Tevens kan Halt, indien hier behoefte aan is, interventies uitvoeren zoals
voorlichtingsavonden en n.a.v. een ingrijpende gebeurtenis voorlichting geven. Jaarlijks
maken de gemeente en Halt afspraken over de interventies van Halt. Uitgangspunt hierbij
is dat Halt vraaggericht werkt en aansluit bij lokale behoeftes en wensen. De gemeente
verstrekt jaarlijks circa € 8.515 subsidie aan Halt.
Beleidswens 4 Jeugd en veiligheid
Continueren samenwerking Halt op gebied van Halt-straffen en Halt-interventies
4.4
Convenant Veilige School
Vanaf medio 2012 is het convenant Veilige School van kracht. Dit convenant is destijds
ondertekend door acht gemeenten (waaronder de gemeente Drimmelen), politie, Halt,
Openbaar Ministerie en Regionaal Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Breda e.o
(waaronder Dongemond college Made). Doel van dit bestuurlijke convenant is een
sluitende aanpak van veiligheid in en om de school, waarbij alle partijen hierbij vanuit de
eigen verantwoordelijkheid aan bijdragen. Onder veiligheid in en om de school voor het
voortgezet onderwijs, wordt verstaan:
- Voorlichting en preventieactiviteiten;
- Toezicht in en rondom de school;
- Het opsporen van strafbare feiten c.q. gedragingen en het handhaven van de openbare
orde. Hierbij wordt ervoor zorg gedragen dat passende interventies worden ing ezet.
Het convenant heeft een looptijd t/m 31 december 2017 met als optie de looptijd
stilzwijgend met één jaar te verlengen. Evaluatie van dit convenant vindt eind 2017 plaats.

Jeugd- en jongerenbeleid gemeente Drimmelen 2018 - 2021
pagina 11 van 30

4.5
Veilig Thuis West-Brabant
De gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 de taak om op bovenlokaal niveau zorg te
dragen voor een Veilig Thuis. Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor
huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. De 18 gemeenten 5 dragen, op grond van
een dienstverleningsovereenkomst, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis
West-Brabant. Hieronder zijn in het kort de taken van Veilig Thuis beschreven.
- Meldingen: aannemen en in behandeling nemen van inkomen meldingen;
- Adviezen: advies aan burgers en professionals over o.a. meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling;
- Lokale Ondersteuning: ondersteuning door Veilig Thuis aan lokale professionals door
o.a. procesregie te organiseren, overname regie complexe casus (casusregie) en inzet
van interventieteam;
- Onderzoek: Bij ernstige vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt
onafhankelijk onderzoek gedaan en o.a. feitelijke informatie opgehaald;
- Raad van de Kinderbescherming: Verzoek om onderzoek van Raad van de
Kinderbescherming;
- Huisverboden: Een pleger van huiselijk geweld of kindermishandeling mag bij deze
maatregel in beginsel 10 dagen niet zijn/haar woning betreden en het is tevens
verboden om contact op te nemen met partner of kinderen. Een burgemeester legt
deze maatregel op advies van politie of Veilig Thuis op. Veilig Thuis zorgt voor
organisatie van huisverbod.
Veilig Thuis hangt sterk samen met de transformatie van het sociale domein en de drie
decentralisaties die eveneens per 1 januari 2015 een feit zijn. Goede samenwerking en
afstemming tussen medewerkers van Veilig Thuis en professionals
die werkzaam zijn in lokale sociaal domein, waaronder
jeugdprofessionals van CJG Drimmelen Geertruidenberg, is dus
van belang. Op grond van de dienstverleningsovereenkomst en op
advies van regionale stuurgroep(bestuurlijk) en
werkgroep(ambtelijk) betalen de 18 gemeenten in West-Brabant
een vast bedrag per inwoner. In 2018 betaalt de gemeente
Drimmelen een bijdrage van € 7,84 per inwoner wat neer komt op
een totale bijdrage van € 210.647. De bijdrage van Drimmelen aan
Veilig Thuis maakt onderdeel uit van het jeugdhulp budget en is
opgenomen in meerjarenbegroting van de gemeente Drimmelen.
4.6
Veiligheidshuis Baronie Breda
Gemeente Drimmelen is, net als tien andere gemeenten6 in District de Baronie,
aangesloten bij Veiligheidshuis Baronie Breda. Het veiligheidshuis is een
netwerksamenwerkingsverband die partners uit de strafrechtketen, zorgketen,
gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van overlast, huiselijk geweld
en criminaliteit. Gemeente of partners kunnen een casus aanmelden wanneer er is sprake
van:
- persoon of meerdere problemen die leiden tot crimineel en/of overlastgeven d gedrag;
- samenwerking tussen verschillende domeinen justitie, zorg en gemeenten nodig is;
- er is sprake van veiligheidsproblematiek en dit heeft impact op het gezin en/of sociale
leefomgeving.
5

Gemeenten Veilig Thuis West-Brabant: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal , Rucphen,
Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert.
6
Gemeenten Veiligheidshuis Baronie Breda: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert.
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In het Veiligheidshuis vindt onder andere het Strafoverleg Jeugd (SOJ) plaats. Doel van
het overleg is het opstellen van een richtgevend strafadvies voor jongeren die in
(voorlopige) hechtenis zitten of hiervoor geschorst zijn. Jongeren die een (zware)
jeugdstraf hebben opgelegd gekregen en jeugdige veelplegers worden tevens gemonitord.
Uitgangspunt hierbij is het voorkomen van herhaling van een strafbaar feit. In 2016 is 1
jongere uit de gemeente Drimmelen in het SOJ van het Veiligheidshuis besproken.

Gemeenten in district Baronie hebben een dienstverleningsovereenkomst voor
Veiligheidshuis Baronie Breda afgesloten. Op grond van deze overeenkomst draagt de
gemeente Drimmelen jaarlijks € 14.952 bij.
4.7
Financieel overzicht
In deze afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk is een financieel overzicht weergegeven
omtrent diensten en samenwerkingen tussen de gemeente Drimmelen en partners op het
gebied van jeugd en veiligheid. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen
beleidsgebonden budgetten en overige budgetten.
De beleidsgebonden budgetten zijn van toepassing op deze beleidsnota en worden
derhalve ter besluitvorming voorgelegd aan college van B&W en gemeenteraad. De
overige budgetten zijn ter informatie toegevoegd. Onderstaande budgetten zijn exclusief
jaarlijkse indexering.
Financieel overzicht Jeugd en veiligheid
Beleidsgebonden budget
Jongerenwerk
Halt-interventies
Totaal beleidsgebonden budget

2018
€ 112.574
€
8.515
€ 121.089

2019
€ 112.574
€
8.515
€ 121.089

2020
€ 112.574
€
8.515
€ 121.089

2021
€ 112.574
€
8.515
€ 121.089

Overige budgetten
Veilig Thuis West-Brabant
Veiligheidshuis Baronie Breda
Totaal overige budgetten

€ 210.647
€ 14.952
€ 225.599

€ 210.647
€ 14.952
€ 225.599

€ 210.647
€ 14.952
€ 225.599

€ 210.647
€ 14.952
€ 225.599

Totaal budget Jeugd en veiligheid

€ 346.688

€ 346.688

€ 346.688

€ 346.688

Hieronder beschreven welke indicatoren de gemeente heeft om na te gaan of het haar
doelstellingen ten aanzien van jeugd en veiligheid behaald.
- Aantal actieve overlastgevende en criminele jeugdgroepen per jaar;
- Aantal risicovolle en/of complexe zaken waar Veilig Thuis de casusregie overneemt.
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4.8

Stroomschema Jeugd en veiligheid

Jeugd en gezondheid
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5

Jeugd en gezondheid

Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor jongeren om maatschappelijk
mee te kunnen doen. Gezondheid draagt ook bij aan de schoolprestaties, sociaal
welbevinden en leefbaarheid. In dit hoofdstuk is beschreven hoe het is gesteld met de
gezondheid van jongeren en welke bijdrage de gemeente Drimmelen hieraan levert.
5.1
GGD West-Brabant
De gemeente is op grond van de Wet publieke gezondheid(Wpg) medeverantwoordelijk om
de gezondheid van de burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen
gezondheidsrisico’s van buitenaf. In de wet is bepaald dat de gemeente verplicht is een
gezondheidsdienst in stand te houden. De gemeente Drimmelen heeft samen met
zeventien gemeenten in West-Brabant gezondheidsdienst, te weten GGD West-Brabant.
De GGD adviseert en ondersteunt gemeente Drimmelen in het kader van gezondheidszorg
en uitvoering lokaal gezondheidsbeleid. In het lokale gezondheidsbeleid ‘Kerngezond
Drimmelen’7 zijn de speerpunten op het gebied van publieke gezondheid opgenomen. Ten
aanzien van jongeren zijn dit de volgende punten:
- Tegengaan van roken, alcohol en drugs onder jongeren;
- Stimuleren van gezonde leefstijl onder jongeren met aandacht
voor gezonde voeding(overgewicht), bewegen (o.a. inzet
buurtsportcoaches) en fysieke inrichting van de dorpen.
Een onderdeel van de ondersteuning van GGD zijn de maatwerkdiensten
preventieprogramma’s bij de GGD. Gezondheidsbevorderaars van de GGD werken op
vraaggerichte wijze in samenwerking met primair en voortgezet onderwijs en de gemeente
samen aan projecten op het gebied van gezonde leefstijl, voeding, beweging, alcohol- en
drugspreventie, relationele en seksuele vorming.
5.2
Gezondheid jongeren Drimmelen
De GGD voert namens de gemeenten in West-Brabant periodiek onderzoeken uit naar de
gezondheid van jongeren. Dit doen ze onder andere door eens in de vier jaar een
gezondheidsmonitor uit te voeren met als doel inzicht te krijgen in de gezondheid van
jongeren met de leeftijd twaalf t/m achttien jaar in West-Brabant. In totaal hebben circa
16.700 jongeren in West-Brabant uit tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs
deelgenomen aan de monitor. Om voldoende respons te krijgen en onderzoek daardoor
betrouwbaar te laten zijn is de monitor regionaal uitgezet en niet per gemeente. Gegevens
uit de monitor zijn daarom op regio West-Brabant beschikbaar en niet op gemeenteniveau.
Wel is het mogelijk om deze informatie te vergelijken met uitkomsten van de jaarlijkse
screening. De GGD heeft vaste contactmomenten met jongeren uit klas twee van het
voortgezet onderwijs. Tijdens deze contactmomenten wordt onder andere lengte en
lichaamsgewicht gemeten en geven jongeren antwoord op vragen op het gebied van
gedrag, voeding en leefstijl. In totaal hebben 277 jongeren uit de gemeente Drimmelen
meegedaan de screening van 2015 en 2016.
Hieronder zijn recente gegevens uit de screening gemeente Drimmelen weergegeven en
vergeleken met alle gemeenten in West-Brabant (W-B). De gezondheidsmonitor jongeren
is tevens als bijlage 1 bij deze beleidsnota gevoegd.
7

Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Drimmelen 2013 – 2016 ‘kerngezond Drimmelen’ wordt 2017, op basis van
landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019, geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Verwacht wordt dat de twee
speerpunten op het gebied van gezondheid voor jongeren voor de komende jaren belangrijk blijft en zijn daarom ook
opgenomen in het jeugd- en jongerenbeleid.
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Uitkomsten screening GGD* gemeente Drimmelen

Gewicht
83% van de jongeren in Drimmelen heeft een gezond gewicht t.o.v. 86% in W-B;
Percentage overgewicht van jongeren (incl. obesitas) is gestegen van 11% in 2014-2015 naar 16% in 20152016. In W-B is het gemiddelde percentage overgewicht 14%.
Sport- en of bewegen*
83% van de jongeren in Drimmelen is (semi) actief (sport/beweegt meer dan 3 keer per week, minimaal 1 uur
per dag) t.o.v. 83% in W-B.
17% van de jongeren in Drimmelen is inactief(sport/beweegt 2 keer of minder dagen per week, minimaal 1
uur per dag) t.o.v. 18% in W-B;
Problemen, klachten en behandeling
87% van de jongeren heeft een goede psychosociale gesteldheid (geen verhoogd risico op psychosociale
problemen). In W-B is dit 88%;
Percentage van jongeren die regelmatig lichamelijke klachten heeft is in Drimmelen 16% en in W-B 21%;
50% van de jongeren in Drimmelen heeft zich de afgelopen 12 schoolweken (ten tijde van de enquête) 1 - 3
keer ziek gemeld voor school. In W -B is dit 54%.
Alcohol
Percentage jongeren in Drimmelen dat alcohol drinkt is 26% en in W-B 17%;
11% van de jongeren in Drimmelen heeft de laatste 4 weken alc ohol gedronken. In W-B is dit 8%;
1% van de jongeren in Drimmelen heeft in de laatste 4 weken 5 of meer alcoholhoudende dranken op (binge
drinken). In W-B is dit percentage 2%.
Drugs
2% van de jongeren in Drimmelen heeft in de laatste 4 weken drugs gebruikt. In W -B is dit 0.9%;
Roken
5% van de jongeren in Drimmelen en in W -B rookt.
Gamen
10% van de jongeren in Drimmelen en in W -B vindt het (zeer) vaak moeilijk om te stoppen met gamen.
Sociale Media en internet
Het percentage jongeren in Drimmelen die het vaak moeilijk vinden om te stoppen met sociale media is 13%
t.o.v. van 15% in W-B.
- 5% van de jongeren in Drimmelen heeft iets vervelends meegemaakt op internet. In W -B is dit 10%.
* Alle gegevens zijn afkomstig van de jaarlijkse screening van de GGD in de tweede klas van het
voortgezet onderwijs. Deze jongeren 13 of 14 jaar.

Uit de screening blijkt dat jongeren uit Drimmelen ten opzichte van jongeren in West Brabant in verhouding procentueel meer alcohol drinken. Tevens dient er blijvende
aandacht te zijn voor het tegengaan drugs en roken. Voor zover mogelijk zullen deze
percentages worden opgenomen als beleidsindicatoren in de jaarstukken van de gemeente
Drimmelen.
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5.3
Werkgroep Jeugd en Alcohol
Vanaf 2008 is een werkgroep Jeugd en Alcohol actief in de gemeente Drimmelen. Namens
de gemeente nemen hier beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid, Jeugd,
medewerker toezicht en handhaving deel aan. Tevens sluiten preventiemedewerker van
Novadic-Kentron, gezondheidsbevorderaar GGD en jongerenwerker aan. De werkgroep
heeft vanaf medio 2014 het preventie- en handhavingsplan alcohol 8 als basis en heeft zich
de volgende twee doelen gesteld:
- Gezondheid en welzijn: de negatieve gevolgen van alcoholgebruik op gezondheid
vermijden en beperken. Dit richt zich voornamelijk op de schadelijke effecten bij
jongeren;
- Openbare orde: het voorkomen en beperken van schade en overlast als gevolg van
alcoholverstrekking en het gebruik van alcohol.
Vanuit de betrokken professionals bestaat de behoefte om drugspreventie toe te voegen
aan werkgroep Jeugd en Alcohol. Gezien een aantal maatschappelijke ontwikkelingen,
waaronder de normalisatie van soft-drugsgebruik, is drugspreventie een belangrijk
onderwerp om structureel aandacht te geven. Dit is op tot op heden niet geborgd in een
overlegvorm in de gemeente met samenwerkingspartners. Hoewel de aanpak en
communicatie van overmatig en onwenselijk drugsgebruik verschilt met die van
alcoholpreventie, is het wenselijk en functioneel om dit onderwerp onder ambtelijke
verantwoordelijkheid aan de werkgroep toe te voegen.
Beleidswens 1 Jeugd en gezondheid
Onderwerp drugspreventie toevoegen aan de nieuw te vormen: ‘Werkgroep Jeugd, Alcohol
en Drugs’
5.3.1
Alcoholpreventie
De werkgroep stelt jaarlijks een activiteitenoverzicht op. In dit overzicht is per betrokken
partij opgenomen welke activiteiten zij op het gebied van integrale alcoholpreventie,
toezicht en handhaving uitvoeren. Zo sluit de gemeente aan bij landelijke campagne ‘NIX
18’ en regionale campagne ‘Think before you drink’. Daarnaast werken de deelnemers van
de werkgroep samen met het onderwijs voor de organisatie van integrale alcoholpreventie
activiteiten, zoals leermodule voor leerlingen in het kader van sociale weerbaarheid,
informatiebijeenkomsten alcohol- en drugspreventie en leermodule vroeg signalering
docenten en professionals in het kader van overmatig alcoholgebruik en verslaving van
jongeren en ouders.
5.3.2
Toezicht en handhaving
De werkgroep richt zich in eerste instantie op alcoholverstrekkers, zoals
horecaondernemers en sportverenigingen, om hen te informeren over geldende wet- en
regelgeving. Zo worden gratis cursussen aangeboden zoals een cursus Barcode en
Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) en is een brochure met wet- en regelgeving
in Drimmelen beschikbaar. Vanzelfsprekend worden de alcoholverstrekkers gecontroleerd
door toezichthouders en indien nodig wordt door de gemeente Drimmelen gehandhaafd.
Daarnaast kan een Halt-straf worden opgelegd aan een jongere onder de achttien jaar die
in de openbare ruimte alcohol drinkt.

8

Plan preventie- en handhaving alcohol gemeente Drimmelen 2014 - 2018
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5.3.3
Verslavingszorg
Novadic-Kentron is de organisatie die verslavingszorg in de gemeente
Drimmelen uitvoert. Uitvoering van verslavingszorg gaat op twee
manieren, te weten:
- Verslavingspreventie als doel om problemen met beginnende
afhankelijkheid en verslaving door gebruik van alcohol, drugs,
medicijnen, gokken, internetten en gamen te voorkomen. Kentra
Preventie voert verslavingspreventie namens Novadic-Kentron uit.
- Behandelen van mensen die lijden aan verslaving in de vorm van
een dagbehandeling of opname. Zo kunnen jongeren met een
verslaving worden opgenomen in jeugdkliniek Kentra 22 van
Novadic-Kentron.
Namens Novadic-Kentron is een preventiemedewerker aanspreekpunt voor de gemeente
Drimmelen. Deze collega sluit aan bij reguliere overleggen in de gemeente waaronder het
overleg van de begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid en werkgroep Jeugd en
Alcohol. Naast een actieve bijdrage bij de overleggen voert de preventiemedewerker
vraaggerichte werkzaamheden uit in deze gemeente waaronder organisatie van
voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met scholen en uitvoeren van preventieve
straathoek-overleggen met jongerenwerker. De financiering Novadic-Kentron in het kader
van verslavingszorg verloopt via de centrumgemeente Breda.
De gemeenteraad heeft tijdens behandeling van het voorstel ‘verstandig omgaan met
zorggeld’ eind 2016 besloten om voor 2017 en 2018 € 25.000 per jaar beschikbaar te
stellen voor preventie in het sociaal domein. Om een goed beeld te krijgen van
drugsgebruik van jongeren bestaat de wens om Novadic-Kentron in 2017 de opdracht te
verlenen voor een kwalitatief veldonderzoek naar drugsgebruik van jongeren. De kosten
voor het onderzoek zijn begroot op € 10.000 en kunnen gefinancierd worden uit Wmo
budget ‘Toegang en preventie Wmo’.
Beleidswens 2 Jeugd en gezondheid
Uitvoeren van kwalitatief veldonderzoek naar drugsgebruik van jongeren in de gemeente
Drimmelen.
Uitvoering van project zal onderdeel uitmaken van de nieuw te vormen werkgroep Jeugd,
Alcohol en Drugs.
5.4
Sport en bewegen
Voorjaar 2015 heeft de gemeenteraad Drimmelen de sportnota 9 vastgesteld. In de nota zijn
onder andere de visie, speer- en actiepunten van de gemeente Drimmelen ten aanzien van
sport- en bewegen voor de komende jaren opgenomen. Het jeugd- en jongerenbeleid sluit
aan bij de uitgangspunten die opgenomen zijn in de sportnota.
Sport en bewegen hebben een positief effect op de fitheid, gezondheid en het welbevinden
van mensen. Daarnaast heeft sport een belangrijke vormende waarde. Sociale
vaardigheden worden bijgebracht en jongeren krijgen te maken met normen en waarden.
Binnen een vereniging word je geacht je aan de gelende regels te houden. Zo leren
jongeren respect te hebben voor een tegenstander. Sport heeft daarnaast een motiverende
werking en kan er daardoor toe bijdragen dat schooluitval voorkomen wordt.

9

Sport- en beweegbeleid 2015-2020 gemeente Drimmelen
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In de sportnota zijn de volgende doelstellingen ten aanzien sport- en beweegstimulering
voor jongeren opgenomen:
- Jongeren van jongs af aan vertrouwd maken met verschillende sporten;
- Sport en bewegen toegankelijk maken voor jongeren en aanbod inbedden in hun
leefomgeving;
- Jongeren (en ouders) bewust maken van het belang van bewegen en gezonde voeding;
- Het binnen- en buitenschools sportaanbod optimaliseren om te stimuleren dat jongeren
gaan bewegen en sporten;
- Via sportthema’s normen, waarden en respect aan jongeren meegeven.
Om deze doelen te bereiken zijn in de sportnota ook concrete acties opgenomen. Dit zijn
onder andere het voorzetten van de inzet buursportcoaches, stimuleren van
sportprojecten(binnen- en naschools) en risicojongeren meer laten sporten en bewegen.
5.4.1
Buurtsportcoaches
In de gemeente Drimmelen zijn vanaf 2013, met ondersteuning van de rijksoverheid 10,
buurtsportcoaches actief. Door middel van het inzetten van buurtsportcoaches hoopt de
gemeente Drimmelen aan alle inwoners de mogelijkheid te bieden om op een
laagdrempelige manier kennis te maken met sport, bewegen en gezonde leefstijl. De
buurtsportcoaches hebben aandachtgebieden jeugd, senioren en aangepast sporten en
maken een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders met andere sectoren zoals
zorg, onderwijs, welzijn en jeugd. Surplus Welzijn is de werkgever van de
buurtsportcoaches. Gemeente Drimmelen en Surplus Welzijn hebben een overeenkomst
afgesloten die loopt tot uiterlijk 31 december 2019. De gemeente Drimmelen stelt,
afhankelijk de toekenning rijkssubsidie de komende jaren € 76.800 beschikbaar voor de
inzet van de Buurtsportcoaches. De bijdrage maakt onderdeel uit van budget Openbare
Gezondheidszorg.
5.4.2
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Gemeenten Drimmelen vindt het belangrijk dat jongeren ongeacht hun achtergrond mee
kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport, bewegen en cultuur. Door deel te
nemen aan activiteiten krijgen jongeren de mogelijkheid kennis en vaardigheden te
ontwikkelen. Voorkomen moet worden dat jongeren aan de zijlijn staan. Daarom is
Drimmelen met zeven gemeenten aangesloten bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost 11.
Stichting Leergeld is een vrijwilligersorganisatie die jongeren tot achttien jaar helpt die door
gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen door, als laatste vangnet, de kosten
voor activiteiten (of een gedeelte daarvan) direct te betalen aan de school, vereniging of
leverancier van spullen.
Vanaf 2017 heeft de gemeente Drimmelen de jaarlijkse subsidie aan Stichting Leergeld
West-Brabant Oost verhoogd naar € 35.000. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van budget
Bijzondere Bijstand.

10

Gemeente Drimmelen neemt deel aan regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’ van ministerie van
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
11
Gemeenten Stichting Leergeld West-Brabant Oost: Aalburg, Drimmelen, Dongen, Geertruidenberg,
Gilze en Rijen, Oosterhout, Woudrichem, Werkendam.
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5.5
Financieel overzicht
De budgetten zijn op het gebied van jeugd en gezondheid zijn ondergebracht in andere
gemeentelijke beleidsnota’s. Er is dus geen beleidsgebonden budget. Wel geeft
onderstaand overzicht een beeld van middelen die gemeente beschikbaar stelt op ten
aanzien van jeugd en gezondheid.
Financieel overzicht Jeugd en gezondheid
Beleidsgebonden budget
Overige budgetten
Buurtsportcoaches 12
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Totaal overige budgetten
Totaal budget Jeugd en gezondheid

2017
-

2018
-

2019
-

2020
-

€ 76.800
€ 35.600
€ 112.400

€ 76.800
€ 35.600
€ 112.400

€ 76.800
€ 35.600
€ 112.400

€ 76.800
€ 35.600
€ 112.400

€ 112.400

€ 112.400

€ 112.400

€ 112.400

Hieronder beschreven welke indicatoren de gemeente heeft om na te gaan of het haar
doelstellingen ten aanzien van jeugd en gezondheid behaald.
o
o
o
o

12

Percentage
Percentage
Percentage
Percentage

overgewicht jongeren;
roken jongeren;
problematisch alcoholgebruik jongeren;
jongeren dat voldoende sport en beweegt.

Financiering Buurtsportcoaches gaat met ondersteuning regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’
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5.6

Stroomschema Jeugd en gezondheid
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6

Jeugd en onderwijs

De gemeente Drimmelen wil samenwerken met opvoed- en onderwijsinstanties om
jeugdigen en jongeren in de gemeente in de volle breedte te laten ontwikkelen tot
zelfstandige volwassenen. In dit hoofdstuk is omschreven op welke wijze deze
samenwerking is vormgegeven.
6.1
Lokale Educatieve Agenda Drimmelen
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) Drimmelen is het gezamenlijke overleg tussen
besturen van de kinderopvangorganisaties, primair - en voortgezet onderwijs en de
gemeente Drimmelen. Met het LEA wordt invulling gegeven aan de wettelijke
overlegverplichting. En worden afspraken gemaakt op het gebied van ontwikkeling en
uitvoering onderwijs- en jeugdbeleid. Deelnemers van de LEA Drimmelen zijn:
- Kinderopvang-organisaties:
o ESKADEE
o De Roef
- Primair onderwijs:
o Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD)
o Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO WBR)
o Stichting de Waarden
- Voortgezet onderwijs:
o Dongemond College Made
- Gemeente Drimmelen:
o Wethouder onderwijs
o Beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd
o Coördinator VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
6.2
Integraal Kindcentrum
In 2015 zijn de LEA deelnemers gestart met de ontwikkeling van Integrale Kindcentra
(IKC) in de gemeente Drimmelen. Doel van een IKC is om de functies opvang, opvoeding,
ontwikkeling en educatie samen te brengen op een manier die past bij de behoeften van de
kinderen en hun ouders. Het ideaal is dat kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders op één
locatie gebruik van een arrangement op hoog niveau, waarbij zij geen schotten ervaren
tussen kinderopvang en onderwijs. Er dient een doorgaande lijn zijn op pedagogisch didactisch gebied en er moet een ‘warme overdacht’ plaats vinden van de ene functie /
beroepskracht naar de andere.
In 2015 is er een stuurgroep en projectgroep IKC geformeerd met daarin leden van de drie
schoolbesturen, schooldirecteuren, kinderopvang en gemeente. Afgesproken is dat met
ingang van schooljaar 2016 – 2017 gestart zal worden met pilots-IKC’s. De vier pilot IKC’s
zijn:
-

IKC
IKC
IKC
IKC

bij
bij
bij
bij

de brede school De Windhoek in Terheijden (OBO en ESKADEE)
de Zeggewijzer in Terheijden (SKOD en ESKADEE)
brede school de Schittering in Hooge Zwaluwe (De Waarden en ESKADEE)
de Stuifhoek in Made (SKOD en ESKADEE)

De gemeente ondersteunt en stimuleert de IKC ontwikkeling omdat het een meerwaarde
ziet in een sluitend aanbod voor kinderen van 0-12 waarbij samengewerkt kan worden aan
een krachtige educatieve en pedagogische omgeving. Derhalve stelt de gemeente een
stimuleringssubsidie per pilot van IKC € 10.000 beschikbaar. De schoolbesturen kunnen de
subsidie gebruiken o.a. voor noodzakelijke aanpassingen in gebouw of opleiding. Deze
incidentele subsidie wordt begin 2018 door de gemeente beschikbaar gesteld.

Jeugd- en jongerenbeleid gemeente Drimmelen 2018 - 2021
pagina 22 van 30

6.3
Voor- en Vroegschoolse Educatie
De voorschoolse periode betreft de peutergroepen in de peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven waarin kinderen van 0-4 jaar worden voorbereid op de basisschool. De
vroegschoolse periode betreft de eerste twee klassen van het basisonderwijs. Het is
belangrijk om kinderen van 0-4 jaar die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand
op gebied van taal in beeld te krijgen. Kinderen die risico lopen, worden ook wel VVEkinderen genoemd en krijgen, onder begeleiding van een VVE-coördinator, een 3 e en 4 e
dagdeel aanvullend bij de kinderopvang aangeboden. De coördinator is onder andere
verantwoordelijk voor het plaatsen van de VVE-kinderen in de kinderopvang, is
aanspreekpunt voor teams en ouders en is verantwoordelijk voor het uitvoering van het
VVE-beleid van de gemeente Drimmelen.
In het beleidsplan ‘VVE in de gemeente Drimmelen 2011 - 2014’ is beschreven op welke
wijze de gemeente Drimmelen onderwijsachterstanden tegengaat. Vanaf 2011 ontvangt de
gemeente jaarlijks een rijksbijdrage van circa € 76.000 voor de uitvoering van haar VVEtaken. Uit dit budget wordt de inzet van VVE-coördinator en de aanvullende dagdelen voor
VVE-kinderen bekostigd. In 2018 wordt bekend welke jaarlijkse rijksbijdrage de gemeente
vanaf 2019 ontvangt voor de uitvoering van de VVE-taken. Op basis van deze bijdrage
wordt het beleidsplan geactualiseerd.
6.4
Peuteropvang en peuterspeelzalen
Tot 2018 heeft de gemeente jaarlijks een subsidie van € 75.000 voor reguliere
peuteropvang en peuterspeelzalen beschikbaar gesteld. De middelen die verstrekt worden
zijn bedoeld voor ouders die hun kind (1,5 tot 4 jaar die ook wel peuters worden genoemd),
naar de peuteropvang brengen, maar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag vanuit de
belastingdienst. In de praktijk blijkt echter dat door de kinderopvangorganisaties niet exact
wordt bijgehouden hoeveel ouders er recht hebben op deze vergoeding. Tevens wordt per
1 januari 2018 de wetgeving landelijk aangepast, waardoor de gemeente haar
subsidiebeleid moet aanpassen. Daarom zal per 2018 de subsidie worden vervangen voor
een algemene regeling peuteropvang die openstaat voor alle aanbieders van
peuterspeelzaalwerk. In de nieuwe regeling komen de volgende zaken aan bod:
1.
Instellen van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor die ouders die geen
recht hebben op kinderopvangtoeslag;
2.
Instellen dat peuteropvang bestaat uit twee of drie dagdelen en dat de gemeente
Drimmelen maximaal 9 uur per week vergoedt, maximaal 40 weken per jaar;
3.
Instellen van een vraagfinanciering omdat dit het meeste recht doet aan de
marktwerking die het Rijk instelt vanaf 1 januari 2018.
In 2018 zal tevens worden onderzocht hoe de gemeente kan stimuleren dat ouders die nu
nog geen gebruik maken van de peuteropvang, daar in de toekomst wel gebruik van gaan
maken.
6.5
Kunst- en cultuureducatie
Vanaf 2013 is CultuurSpot Drimmelen de marktplaats voor kunst- en cultuureducatie voor
basisonderwijs in de gemeente Drimmelen. De coördinator stemt vraag en aanbod van het
culturele- en het onderwijsveld op elkaar af en brengt hen actief bij elkaar. De partijen
worden bij zowel vraag- als aanbodontwikkeling ondersteund. Het doel is om samen
activiteiten en projecten te ontwikkelen die leerlingen uit het basisonderwijs met kunst- en
cultuur in aanraking brengen. Dit heeft geresulteerd in de koppeling onderwijs en lokale
heemkundekringen voor erfgoedonderwijs en de koppeling onderwijs en diverse lokale
kunstenaars voor kunsteducatie. Ook worden door de scholen activiteiten afgenomen van
twee professionele cultuuraanbieders, te weten Theek5 en Kunstbalie.
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Vanaf 2017 neemt Drimmelen deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020 van
provincie Noord-Brabant. Door deel te nemen aan deze regeling ontvangt de gemeente
€ 0,50 per inwoner, wat neerkomt op een subsidie van totaal € 13.400. Een voorwaarde
voor deze subsidie is dat de scholen aan de slag moeten gaan met ‘De Cultuur Loper’
(DCL). De DCL is een meerjarig traject voor scholen in het basisonderwijs om
cultuureducatie verder te ontwikkelen. In Drimmelen doen acht van de negen scholen mee.
De coördinator ondersteunt de deelnemende scholen bij het DCL traject. Het volledige
subsidiebedrag komt ten gunste van de deelnemende DCL scholen.
De inzet van de coördinator wordt gefinancierd door de gemeente Drimmelen en scholen in
basisonderwijs. Tot 2017 stelt de gemeente jaarlijks circa € 16.000 voor de inzet van de
coördinator beschikbaar. Scholen leveren een bijdrage ad € 1,25 per leerling. De
coördinator kunst- en cultuur is formeel in dienst van SKOD. Gemeente Drimmelen en
SKOD hebben een dienstverlengingsovereenkomst (DVO) die loopt t/m eind 2017. De
afgelopen jaren is de bijdrage van Drimmelen nagenoeg gelijk gebleven. Conform de DVO
is er geen indexering toegepast. SKOD heeft de afgelopen jaren als werkgever te maken
gehad met loonkostenstijging. Daarnaast is het leerlingenaantal door de jaren heen
gedaald. De verwachting is dat dit aantal in de toekomst verder zal dalen. Om
cultuureducatie voor de komende jaren te waarborgen is in het LEA de volgende
financieringsafspraak voor de inzet coördinator gemaakt:
- Gemeente stelt van 2018 t/m 2021 jaarlijks € 19.000 beschikbaar.
- De scholen stellen van 2018 t/m 2021 jaarlijks een bijdrage van € 1,75 per leerling
beschikbaar.
- Indien er sprake is van loonkostenstijging dan zal de gemeente in overleg met
schoolbesturen afspraken maken op welke wijze de inzet van kunst- en
cultuurcoördinator wordt gefinancierd.
Beleidswens 1 Jeugd en onderwijs
Continueren inzet kunst- en cultuurcoördinator en hiervoor € 19.000 per jaar t/m 2021
beschikbaar te stellen.
6.6
Regionaal bureau leerplicht West-Brabant
Sinds enkele jaren voert Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant)
namens de 18 West-Brabantse gemeenten de wettelijke leerplichttaken uit met als doel
verzuim en schooluitval te voorkomen en verder terug te dringen. Het RBL West-Brabant
voert een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-Wet13 uit, te
weten:
-

13

Registratie:
o van leer- en kwalificatie jongeren
o van voortijdig schoolverlaters (jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie)
Preventie: voorkomen van verzuim en schooluitval
Controle:
o of iedere leerplichtige op een school is
ingeschreven
o op schoolverzuim
o of scholen hun wettelijke plichten bij verzuim
nakomen

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten
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-

-

Handhaven:
o als een leerling (bij herhaling) zonder toestemming wegblijft van school, stelt de
leerplichtambtenaar een onderzoek in
o in het uiterste geval maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op
Informatie en voorlichting geven: aan ouders, leerlingen en scholen

Voor de uitvoering van bovengenoemde taken ontvangt RBL-West Brabant een
gemeentelijke bijdrage op grond van de ‘Gemeenschappelijke regeling Programma
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’. Conform deze regeling leveren deelnemende
gemeenten voor 2018 een totale bijdrage van € 1.393.722. De bijdrage van Drimmelen
voor 2018 aan RBL-West Brabant is € 92.399 en is ondergebracht onder budget onderwijs.
6.7
Financieel overzicht
De beleidsgebonden budgetten zijn van toepassing op deze beleidsnota en worden
derhalve ter besluitvorming voorgelegd aan college van B&W en gemeenteraad. De
overige budgetten zijn ter informatie toegevoegd. Onderstaande budgetten zijn exclusief
jaarlijkse indexering.
Financieel overzicht Jeugd en onderwijs
Beleidsgebonden budget
Cultuureducatie met Kwaliteit
Inzet coördinator kunst- en cultuur
Totaal beleidsgebonden budget

2018
€ 13.400
€ 19.000
€ 32.400

2019
€ 13.400
€ 19.000
€ 32.400

2020
€ 13.400
€ 19.000
€ 32.400

2021
€ 0
€ 19.000
€ 19.000

Overige budgetten
Pilot IKC
VVE budget
Subsidie Peuteropvang
Regionaal bureau leerplicht West-Brabant
Totaal overige budgetten

€ 20.000
€ 76.000
€ 75.000
€ 92.399
€ 263.399

€ 76.000
€ 75.000
€ 92.399
€ 243.399

€ 76.000
€ 75.000
€ 92.399
€ 243.399

€ 76.000
€ 75.000
€ 92.399
€ 243.399

Totaal budget Jeugd en onderwijs

€ 295.799

€ 275.799

€ 275.799

€ 262.399

Hieronder beschreven welke indicatoren de gemeente heeft om na te gaan of het haar
doelstellingen ten aanzien van jeugd en onderwijs behaald.
o Aantal leerplichtige schoolverzuimers per schooljaar;
o Aantal voortijdige schoolverlaters(leerplichtige die school verlaten zonder
startkwalificatie) per schooljaar;
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6.8

Stroomschema jeugd en onderwijs
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7

Jongerenparticipatie

De gemeente Drimmelen wil haar inwoners actief betrekken bij de ontwikkeling en
uitvoering van beleid. Jeugdigen en jongeren zijn hierbij geen uitzondering. Uit de praktijk
blijkt dat het een uitdaging is om deze doelgroep actief te betrekken. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op welke wijze de gemeente participatie van jongeren in de leeftijd van twaalf tot
achttien jaar voor de komende jaren gaat vormgeven.
Participatie van jeugdigen onder de twaalf jaar vraagt om een andere aanpak. De focus
hierbij ligt op opvoeden en opgroeien in samenwerking met onder andere ouders en primair
onderwijs. Dit valt buiten deze beleidsnota en daarom wordt in dit hoofdstuk alleen
gesproken over jongerenparticipatie.
7.1
Jeugd- en jongerenparticipatie visie West Brabant-Oost
De gemeente Drimmelen heeft in de jeugdhulpregio West Brabant-Oost met negen
gemeenten een jeugd- en jongerenparticipatievisie ‘De Jeugd aan zet!’ vastgesteld. Hierin
is een definitie van ‘jongerenparticipatie’ opgenomen:
“de betrokkenheid en inbreng van kinderen en jongeren bij zaken die hen aangaan”.
Gemeentelijke thema’s die op bovenstaande definitie betrekking kunnen hebben zijn
vrijetijdsbesteding, veiligheid, jeugdhulp en jeugdbeleid. Jongerenparticipatie is daarbij niet
als een vrijblijvend “leuke dingen” doen, maar een vorm om actief te (leren) werken en
samenwerken aan het verbeteren van de eigen leefsituatie- en omgeving. Ook het in gang
zetten van een nieuw leerproces voor jongeren waarbij zij nieuwe kennis en vaardigheden
opdoen, valt onder jongerenparticipatie.
Uitgangspunt van de gezamenlijke visie is dat de gemeenten lokaal bij de jongeren
ophalen hoe zij willen participeren en betrokken willen worden en bij welke thema’s.
Gemeenten in de regio gaan zelf aan de slag met het ophalen van de wensen en
behoeften van de jongeren in hun gemeente. Ervaringen en ideeën worden regionaal met
elkaar uitgewisseld.
7.2
Jongeren in gemeente Drimmelen
In samenwerking met Dongemond College Made en Surplus Welzijn heeft de gemeente
Drimmelen ter voorbereiding op de nieuwe beleidsnota eind 2016 jongeren vragen gesteld
over jongerenparticipatie, jongerenwerk en gemeentelijke thema’s. De vragen zijn tijdens
lessen Maatschappijleer door circa 260 leerlingen van het Dongemond College met leeftijd
14 t/m 16 jaar via hun mobiele telefoon beantwoord. De werkwijze en uitkomsten van deze
sessies zijn in een memo als bijlage 2 nota gevoegd. Hieronder zijn de uitkomsten
toegelicht.
Uitkomsten vragenlijst jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie
77% van de jongeren weet niet wat jongerenparticipatie is;
79% van de jongeren weet niet wat het participatieproject voor jongeren in de gemeente Drimmelen is;
66% van de jongeren lijkt het wel leuk om aan een participatieproject mee te werken.
Jongerenwerk
55% van de jongeren weet niet wie de jongerenwerker in de gemeente Drimmelen is;
146 jongeren verwachten dat jongerenwerk activiteiten organiseert waaraan ze kunnen deelnemen;
42 jongeren verwacht dat jongerenwerk een vertrouwenspersoon is en 74 jongeren hebben geen
verwachtingen van jongerenwerk.
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Gemeentelijke thema’s
Aan de jongeren is gevraagd welke thema’s zij interessant vinden die betrekking hebben op de gemeente
Drimmelen.
Jongeren vinden het thema openbare ruimte, zoals veiligheid in het verkeer en aanpak ver loedering en
zwerfvuil over het algemeen niet interessant;
Gemeentelijke thema’s die jongeren wel interessant vinden zijn:
o Sport- en bewegen;
o Alcohol, drugs en roken;
o Tegengaan van vernielingen en/of vandalisme.
Welke wijze betrokken blijven
43% van de jongeren willen niet meedenken en/of meedoen met de gemeente;
De overige jongeren willen op de volgende wijze betrokken blijven:
o 8% van de jongeren wil een vervolg bijeenkomst;
o 32% van de jongeren wil een (digitale) vragenlijst invullen;
o 17% van de jongeren wil een praktijk opdracht van school.

De uitkomsten van de vragenlijst zijn besproken met de betrokken partijen. Daarbij zijn
afspraken gemaakt welke wijze samengewerkt gaat worden tussen Dongemond College,
de gemeente en andere betrokken partijen zoals waaronder GGD en het jongerenwerk.
Deze samenwerking is omschreven in hoofdstuk 6 Onderwijs en Jeugd van deze nota.
7.3
Project Jongerenparticipatie
Gemeente Drimmelen vindt het belangrijk dat jongeren participeren. Jongeren kunnen door
participeren leren uit de afhankelijkheidspositie te stappen door verantwoordelijkheid te
nemen en oplossingsgericht te denken. Door te organiseren leren ze dat er mogelijkheden
en ook beperkingen zijn. Inspraak en samenwerking tussen jongeren en de gemeente
bevordert vaak ook de leefsfeer en de onderlinge verstandhouding.
Bij de vaststelling van beleidsplan Jeugd 2013 – 2016 heeft de gemeenteraad besloten om
jaarlijks een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen voor het project
jongerenparticipatie in de gemeente Drimmelen. De afgelopen jaren hebben jongeren, met
ondersteuning en begeleiding van de jongerenwerker, participatie activiteiten
georganiseerd. Een belangrijke voorwaarde is dat de jongeren die het organiseren ook
doen voor de andere jongeren in de gemeente. Kortom een project door én voor jongeren.
Ondanks het feit dat een aantal succesvolle activiteiten heeft plaatsgevonden, is de
bekendheid van het project onder jongeren niet groot. Dit blijkt ook uit de uitkomsten van
de vragenlijst. Door de beperkte bekendheid wordt niet het volledige beschikbare budget
voor dit project ingezet. Daarbij heeft de jongerenwerker bij de organisatie van de
activiteiten meer een aanjagers- en wervende functie gehad in plaats van een
ondersteunde en begeleidende rol.
Gezien het belang van jongerenparticipatie bestaat de wens om het project de komende
jaren door te zetten. Wel moeten ervaringen van de afgelopen jaren en de uitkomsten van
de vragenlijst worden meegenomen in de verdere uitvoering van het project. Daarom zijn
er de volgende randvoorwaarden opgesteld:
- Het jaar 2018 gebruiken voor het creëren van een goede basis voor uitvoering van het
project in de komende jaren door het opstellen van een projectplan.
- In het projectplan zal in ieder geval het volgende worden opgenomen:
o Taken en verantwoordlijkheden jongeren, jongerenwerk en gemeente
o Voorwaarden voor het organiseren van projecten
o Communicatiestrategie: inzet communicatiemiddelen om jongeren te bereiken
en bekendheid project te vergoten.
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Beleidswens 1 jongerenparticipatie
Project jongererenparticipatie met inachtneming van de randvoorwaarden de komende
jaren voortzetten voor jongeren in de gemeente Drimmelen.
7.4
Financieel overzicht
In onderstaand overzicht is het budget voor jongerenparticipatie weergegeven. Het jaar
2018 zal worden gebruikt voor het ontwikkelen van het projectplan met bijbehorende
kosten voor onder andere communicatiemiddelen. Jongeren kunnen in 2018, conform
afspraken van afgelopen jaren, projecten blijven organiseren. In de jaren 2019 t/m 2021 zal
uitvoering worden gegeven aan het nieuwe projectplan.
Financieel overzicht jongerenparticipatie
Beleidsgebonden budget
Project jongerenparticipatie

2018
€ 15.000

2019
€ 15.000

2020
€ 15.000

2021
€ 15.000

Totaal budget jongerenparticipatie

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Hieronder beschreven welke indicatoren de gemeente heeft om na te gaan of het haar
doelstellingen ten aanzien van jongerenparticipatie behaald.
-

Aantal jongerenparticipatieprojecten per jaar.
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7.5

Stroomschema jongerenparticipatie
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8

Uitvoering en financieel overizcht

In dit hoofdstuk zijn in overzichten de beleidswensen en beleidsfinanciën weergegeven.
8.1
Beleidswensen
Hieronder zijn de beleidswensen weergegeven die in de verschillende hoofdstukken van
deze nota zijn opgenomen. De wensen worden bij vaststelling van het beleid de komende
jaren uitgevoerd.
Onderdeel
Beleidswens
Jeugd en Veiligheid
1. Samenwerking in de vorm van begeleidingscommissie continueren
en mogelijkheden van een samenwerkingsconvenant voor uitwisseling
informatie op casus- en of individueel niveau onderzoeken.
2. Vervanging shortlistmethodiek naar groepsscan methodiek(7stappenmodel) en deze werkwijze in de gemeente Drimmelen
implementeren
3. Continueren inzet jongerenwerk gemeente Drimmelen
4. Continueren samenwerking Halt op gebied van Halt-straffen en Haltinterventies
Jeugd en Gezondheid
5. Onderwerp drugspreventie toevoegen aan de nieuw te vormen:
‘Werkgroep Jeugd, Alcohol en Drugs’
6. Uitvoeren van kwalitatief veldonderzoek naar drugsgebruik van
jongeren in de gemeente Drimmelen
Jeugd en Onderwijs
7. Continueren inzet kunst- en cultuurcoördinator
Jongerenparticipatie
8. Project jongererenparticipatie met inachtneming van de
randvoorwaarden de komende jaren voortzetten voor jongeren in de
gemeente Drimmelen.
8.2
Beleidsfinanciën
In onderstaand overzicht is inzicht gegeven de beleidsfinanciën weergegeven.
Financieel overzicht
2018
2019
2020
Jongerenwerk
€ 112.574 € 112.574 € 112.574
Halt-interventies
€
8.515 €
8.515 €
8.515
Cultuureducatie met Kwaliteit
€ 13.400 € 13.400 € 13.400
Inzet coördinator kunst- en cultuur
€ 19.000 € 19.000 € 19.000
Project jongerenparticipatie
€ 15.000 € 15.000 € 15.000
Totaal jeugd- en jongerenbeleid
€ 168.489 € 168.489 € 168.489
Veilig Thuis West-Brabant
Veiligheidshuis Baronie Breda
Buurtsportcoaches 14
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Pilot IKC
VVE budget
Subsidie Peuteropvang
Regionaal bureau leerplicht West-Brabant
Totaal overige budgetten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal budget

€ 769.887

14

210.647
14.952
76.800
35.600
20.000
76.000
75.000
92.399
601.398

2021
€ 112.574
€
8.515
€
0
€ 19.000
€ 15.000
€ 155.089

€
€
€
€

210.647
14.952
76.800
35.600

€
€
€
€

210.647
14.952
76.800
35.600

€
€
€
€

210.647
14.952
76.800
35.600

€
€
€
€

76.000
75.000
92.399
581.398

€
€
€
€

76.000
75.000
92.399
581.398

€
€
€
€

76.000
75.000
92.399
581.398

€ 749.887

€ 749.887

Financiering Buurtsportcoaches met regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’

€ 736.487

Bijlagen
1. Gezondheidsmonitor Jongeren
2. Uitkomsten jongerenparticipatie gemeente Drimmelen

