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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd een besluit te nemen over deze voortgangsnotitie integraal jeugdbeleid 2010-
2011. De gemeente heeft een wettelijke regietaak in het jeugdbeleid, vastgelegd in de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (prestatieveld 2), maar ook in de Wet op de Jeugdzorg.
Elk jaar wordt de voortgangsnotitie aangeboden aan de commissie samenleving, als onderdeel van de
actieve informatieplicht van het college.
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Onderwerp: Voortgangsnotitie Integraal Jeugdbeleid 2010-2011
Reg. Nummer: 2011/ 67822

1. Inleiding
Na vaststelling van de nota ‘Kiezen voor jeugd, integraal jeugdbeleid Haarlem’ in
2006, waarin de meerjaren doelstellingen voor het jeugdbeleid zijn vastgesteld,
maar ook een uitwerking van de stand van zaken op dat moment is verwerkt, is er
jaarlijks een voortgangsnotitie opgesteld. In deze voortgangsnotitie (zie bijlage)
staat een toelichting op de behaalde resultaten van het voorgaande jaar en de
voorgenomen acties voor het komende jaar. De voortgangsnotitie geeft meer
informatie dan alleen de programmabegroting of het jaarverslag dat doet voor
programma 4, Jeugd, Onderwijs, Sport en in mindere mate programma 2
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, programma 3 Welzijn en Zorg of
programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling.

2. Besluitpunten college
1. Het college stelt de voortgangsnotitie vast
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie en bespreking gestuurd aan de

commissie Samenleving

3. Beoogd resultaat
Inzicht geven in de behaalde resultaten op het integrale terrein van jeugdbeleid in
2010 en instemming met de voorgenomen acties in 2011, wat bijdraagt aan het
behalen van de ambities die zijn vastgesteld bij de programmabegroting voor de
betreffende programma’s op het gebied van het jeugdbeleid.

4. Argumenten
De voortgangsnotitie geeft een integraal beeld van de stand van zaken op het
jeugdbeleid
Per domein van integraal jeugdbeleid wordt aangegeven wat er bereikt is en wat
niet en wat er gepland staat in 2011. Domeinen zijn: Spel en exploratie; Onderwijs,
educatie en arbeidsmarkt; Zorg; Veligheid; en accommodaties. Daarnaast hebben
alle domeinen aandacht voor participatie en wordt er zicht gegeven op feiten en
cijfers met betrekking tot de jeugd in Haarlem.

5. Kanttekeningen
Niet van toepassing.

6. Uitvoering
Na vaststelling van de voortgangsnotitie wordt vervolg gegeven aan de uitvoering
van de voorgenomen acties en worden verantwoord in de voortgangsnotitie 2011-
2012. Het besluit wordt teruggekoppeld aan de samenwerkingspartners in onder
andere het platform jeugd en het bestuurlijk overleg jeugd.

7. Bijlagen
Voortgangsnotitie integraal jeugdbeleid 2010-2011

Collegebesluit
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Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Integraal jeugdbeleid Haarlem
Voortgangsnotitie 2010-2011
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Inleiding

Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van de resultaten die in 2010 zijn opgenomen als
actiepunten in de nota: “Kiezen voor jeugd”, integraal jeugdbeleid haarlem, voortgangsrapportage
2009-2010 (2009/235663).

Inmiddels is dit de 5e voortgangsrapportage nadat de nota “Kiezen voor jeugd” op 25-01-2006 door de
Raad is vastgesteld. Deze nota kent het meerjaren geldende ‘witte deel’, dat de missie, visie en
doelen van het jeugdbeleid bevat. Met als kernpunten:

 Het jeugdbeleid richt zich op alle jongeren en hun ouders/opvoeders;
 De jeugd wordt zelf betrokken;
 Het gaat om hun hele leefomgeving.

Het ‘gele deel’ bevat de stand van zaken van zaken en de diverse aandachtspunten per domein.
De domeinen zijn:

1. Kinderopvang, Spel en Exploratie
2. Educatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt
3. Zorg
4. Accomodaties
5. Veiligheid

Over alle domeinen heen: participatie en het ontwikkelen van de kenniskaart Jeugd.
Participatie van de jongeren zelf is van toepassing op alle domeinen, een kenniskaart biedt
feitenmateriaal ten behoeve van het ontwikkelen van beleid en toetsing van de realisering van
doelstellingen.
In de programmagroep Jeugd zijn ambtelijk alle domeinhouders vertegenwoordigd. Zij stemmen zes-
wekelijks af. De resultaten worden besproken in de stuurgroep Jeugdbeleid waarvan de
portefeuillehouder Jeugd voorzitter is. De overige leden zijn de programmanager Jeugd en de
secretaris van deze groep.
Mogelijkheden worden onderzocht om in het kader van het “nieuwe werken” directe relaties te leggen
met zowel interne als externe partners waardoor de integraliteit bevorderd wordt.

Jaarlijks heeft het College de voortgangsrapportages vastgesteld waardoor de inhoud van de nota
“Kiezen voor Jeugd” gefaseerd gerealiseerd is. In de voortgangsrapportage 2009-2010 is in
hoofdstuk 1 een samenvattend resultaat beschreven van de periode 2006-2010. Om een goede
aansluiting te behouden heeft het College ervoor gekozen om aan het slot van dat hoofdstuk een
vooruitblik op te nemen voor 2010/2011. Kern: het integraal jeugdbeleid laat een veelheid aan
ontwikkelingen zien. Ook de komende jaren blijft er veel in beweging, onder andere ten gevolge van
veranderende wetgeving en financiering van delen van heet jeugdbleid. De wet O.K.E., wetgeving
voor de Centra voor Jeugd en Gezin en de transitie van jeugdzorgtaken van provincies naar
gemeenten. De bezuinigingen krijgen de komende jaren volop de aandacht.

In deze voortgangsrapportage is in beeld gebracht welke vastgestelde actiepunten voor 2010
gerealiseerd zijn en welke niet. Ook is opgenomen welke actiepunten voorgesteld worden voor 2011.

Een selectie uit de resultaten over 2010 op een rij:
 Start uitbreiding VVE-programma’s in de Kinderopvang
 Uitbreiding Impulsregeling Combinatiefuncties Onderwijs-Cultuur-Sport
 Implementatie Regionaal Actieplan aanpak Kindermishandeling (RAAK) in jeugdinstellingen.
 Start evaluatie Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
 Opening van 2 nieuwe V.M.B.O.-lokaties



4

 Vaststelling Regionale Educatie Agenda Zuid-Kennemerland
 Voorbereiding tweede Lokale Educatieve Agenda
 Inzet extra middelen voor het jongerenwerk
 Opstellen nota “jongerenwerk in Schalkwijk”
 Regionalisering van de website www.cjghaarlem.nl
 Implementatie van het Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg
 Uitvoeren van 5 Digipanel-Jeugd onderzoeken
 Honoreren van aanvragen uit het jongeninitiatieffonds
 Uitvoering: oktober-jeugdmaand

Een indruk van de actiepunten voor 2011:
 Verminderen wachtlijsten in de Kinderopvang
 Visie op het sociaal-cultuureel jongerenwerk vaststellen
 Beleidsontwikkeling ten aanzien van het speeltuinwerk
 Uitbreiding van 2 CJG’s naar 5 CJG’s
 Start transitie jeugdzorg naar de gemeente
 Vastellen meerjarenplan Ontwikkelingskansen door Kwaliteit door Educatie (OKE)
 Vaststellen meerjaren beleidsplan voortijdig schoolverlaten (VSV)
 Verbeteren binnenklimaat op scholen
 Stimuleren deelname scholen aan “School-in-de-Wijk” (Brede School Haarlem)
 Evaluatie Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO)
 Uitvoeren nieuw/-verbouw scholen conform inhoud SHO
 Vaststellen nieuw gemeentelijk gezondheidsbeleid
 Vaststellen nieuwe woonvisie

Procedure

Als voorgenomen besluit bespreekt de portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs de
voortgangsrapportage in het Bestuurlijk Overleg Jeugd d.d. 29 maart 2011.
In dit overleg zijn alle besturen op het terrein van Onderwijs-Welzijn-Zorg en Sport vertegenwoordigd.
In de nota “Kiezen voor Jeugd” is vastgelegd dat de gemeente samenwerkingsafspraken maakt met
de partners op dit terrein; de gemeente is binnen het jeugdbeleid zowel regievoerder als partner.
Na deze afstemming vindt besluitvorming plaats in het College.
Vervolgens wordt de rapportage voorgelegd aan de commissie samenleving.

http://www.cjghaarlem.nl/
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Domein Kinderopvang, Spel en Exploratie

Doelstelling Kinderopvang:
Vanuit de gemeentelijke regierol het bevorderen van een in kwantitatief en kwalitatief opzicht
hoogwaardig aanbod aan kinderopvang, dat aansluit op de vraag en wensen van ouders die deze
kinderopvang nodig hebben om arbeid en zorg goed te kunnen combineren of voor ouders die
behoren tot de genoemde ‘speciale doelgroepen’.
Relatie tot centrale doelstelling:
Kinderopvang biedt een veilig en professioneel pedagogisch klimaat aan kinderen, waardoor de
ouders in staat zijn werk en zorg te combineren.

Doelstelling Spel en Exploratie:
Spelen: Doel met betrekking tot het speeltuinwerk is het beheer van speeltuinen te organiseren en de
onderlinge samenwerking van onderdelen van het wijkgerichte welzijnswerk te verbeteren en te
versterken (inhoudelijk). Doel met betrekking tot de inrichting van openbare speelvoorzieningen is het
realiseren van een samenhangend net van routes en veilige speelplekken, (o.a. het speelweefsel), die
door kinderen en jongeren (4-20 jaar) zelfstandig kunnen worden gebruikt.
Peuterspeelzaalwerk: Peuterspeelzaalwerk draagt bij aan het belang om kinderen op jonge leeftijd
spelenderwijs te stimuleren in hun brede ontwikkeling. Tevens kunnen vroegtijdig achterstanden in
hun ontwikkeling worden gesignaleerd, waardoor voorkomen kan worden dat op latere leeftijd
ontwikkelingsproblemen ontstaan.
Kinderwerk: Het gaat om voor kinderen een veilige omgeving te scheppen waarbinnen zij via
deelname aan activiteiten met elkaar leren omgaan. Spelenderwijs leren zij hierdoor vaardigheden op
sociaal en cognitief gebied.
Jongerenwerk: Voor Haarlemse jongeren een laagdrempelig en toegankelijk netwerk van jeugd-,
jongeren- en sportactiviteiten realiseren ten behoeve van ontplooiingsmogelijkheden van de
Haarlemse jeugd.
Sport en Spel: Het stimuleren van een gezonde en verantwoorde sportbeoefening voor een ieder die
dat wenst. Het instandhouden van voldoende accommodaties, die effectief en doelmatig gebruikt
worden. Het inzetten van ‘sport als middel’ om aanvullende bijdragen te leveren aan de sociaal-
maatschappelijke cohesie en beleidsterreinen als Volksgezondheid, Jeugd- en Jongerenwerk en
Integratie.

Relatie tot centrale doelstelling:
Spelen: Speelvoorzieningen geven kinderen en jongeren een eigen plek om samen te spelen en te
bewegen wat hun ontwikkeling bevordert.
Peuterspeelzaalwerk: Ontplooiings- en ontwikkelingskansen voor alle kinderen voor een optimale
ontwikkeling en het voorkomen en opheffen van achterstanden in een zeer vroegtijdig stadium.
Kinderwerk en jongerenwerk: Het bieden van programma’s, ontmoetingsmogelijkheden en
voorzieningen vergroot de ontplooiingsmogelijkheden in de “vrije tijd’ in zowel kwalitatieve als
kwantitatieve zin, wat tevens bijdraagt aan het voorkomen en opheffen van achterstanden.
Sport en Spel: Het inzetten van ‘sport als middel’ betrekt jongeren bij de organisatie en uitvoering van
allerlei (neven) activiteiten binnen de sportverenigingen, wijken en buurten en levert daarmee een
bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke cohesie binnen de samenleving. Sport draagt bij aan
optimale ontwikkelingskansen voor jongeren binnen de gemeente Haarlem.
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Voortgangsrapportage 2010-2011 Kinderopvang, Spel en Exploratie

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010
1 Implementatie Agenda Sport. 1e voortgangsrapportage Agenda Sport is

separaat aangeboden


2 Realiseren 2 Krajicek Playgrounds. 1 gerealiseerd op Nieuw Guineaplein, 1
afgewezen door de buurt (Graafschapsplein)



3 Realiseren 1 Cruijff Court locatie Gerealiseerd in Parkwijk 
4 Definitieve werkwijze ‘School in de Wijk’

vaststellen (pilotfase voorbij)

Wordt in 2011 gedaan en verweven met de
regeling combinatiefuncties naar aanleiding
van de geplande stedelijke bijeenkomst op
19 januari 2011



5 Volgen ontwikkelingen en treffen
voorbereidingen voor invoering wet OKE
(harmonisatiewetgeving)
per 01-08-10.

Plan van aanpak 2010 OAB/OKE is
uitgevoerd. Actualisering van het
peuterspeelzaalwerk heeft plaatsgehad. Ook
is een bestandsopname door de Inspectie
van Onderwijs gerealiseerd (zie ook onder
domein ‘Educatie en Arbeidsmarkt’)



6 Gesprekken starten VVH over daar
beleggen toezicht en handhaving
peuterspeelzaalwerk (in navolging van
kinderopvang, na invoering
harmonisatiewetgeving 01-08-10).

Voorbereidingen hiervoor zijn afgerond.
Besluitvorming vindt plaats in 2011.



7 Uitwerking en implementatie herijking
afgerond op 1 januari, rapporteren
definitieve opbrengsten in een eindevaluatie
in april (volgens planning vastgestelde
herijkingsnota).

Zie punt 5 

8 Onderzoeken mogelijkheden om te komen
tot geïntegreerde vorm kinderopvang-
peuterspeelzaalwerk

Voorbereidingen met
kinderopvangorganisaties zijn gestart.



9 Komen tot richtlijn voor aanpak rond
selectie kinderopvang en/of peuterspeelzaal
organisaties bij beschikbare
accommodaties

Resultaten van het onderzoek inzake de
wachtlijsten kinderopvang, incl BSO zijn
besproken in het platform Kinderopvang.
Er is een plan van aanpak t.b.v. vermindering
van wachtlijsten voorbereid op basis van dit
onderzoeksrapport om voor subsidie van het
Ministerie SZW in aanmerking te komen.



10 Komen tot helder en eenduidig beleid t.a.v.
Sociaal-Medische Indicatie (SMI) in
peuterspeelzaalwerk (en kinderopvang).

In 2010 is prioriteit gegeven aan de
uitwerking van de oké-wet en het vergroten
van het aanbod VVE-peuterplaatsen als
voorwaarde voor het bereik van 100% van de
doelgroepkinderen.



11 VVE-programma’s worden behalve vanuit
peuterspeelzaalwerk ook uitgevoerd vanuit
kinderopvang.

Er zijn 2 kinderopvanginstellingen, te weten ’t
Hazeltje en Op Stoom locatie Meerwijk,
gestart met het VVE-programma Uk en Co.
(zie ook domein Educatie en Arbeidsmarkt).



12 Per stadsdeel relevante partijen, zowel de
professionele als de vrijwillige, bij elkaar
brengen en te komen tot een verbeterde
begeleide vrije tijdsbesteding van de jeugd.

In het kader van de nota “de Jeugd van
Schalkwijk” zijn partijen bij elkaar gebracht
om te komen tot een breed gedragen analyse
en opstellen van een actieplan.



13 Maken van plan om het stedelijk
jongerencentrum een structurele plaats te

Er is sprake van wisselwerking tussen het
buurtgericht jongerenwerk in de stadsdelen
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geven en te komen tot nog meer
uitwisseling tussen het stedelijk
jongerenwerk en het buurtgericht
jongerenwerk.

en het stedelijk jongerenwerk (inclusief Stad-
Haarlem met het Jongereninitiatief
projecten).

14 Komen tot definitieve accommodatie en
structurele financiering van een buurtgericht
jongerencentrum in het noordelijk gedeelte
van Haarlem Noord.

Er zijn vergevorderde plannen voor een vaste
accommodatie (Flevoplein - eind 2011).
Intentieverklaring met medegebruikers is eind
2010 getekend en structurele financiering
huisvestingslasten is geregeld.



15 Zorgen voor adequate ondersteuning
zelfstandige speeltuinen, opstellen actieplan
2010 adhv. in 2009 uitgevoerd onderzoek.

Speeltuinbesturen zijn ondersteund,
visieontwikkeling is gestart, oplevering incl.
actieplan 1e kwartaal 2011.



16 Naar aanleiding van de evaluatie
speelruimteplan 2000-2009 komt er een
nieuw speelruimteplan over de periode
2010-2015.

Evaluatie is uitgevoerd. Het speelruimteplan
2011-2015 wordt begin 2011 ter
besluitvorming aan B&W voorgelegd.



17 Jeugdinitiatieffonds: verbeteren van de
relatie met het onderwijs, zowel het
voortgezet als het MBO/HBO.

Er is onder meer goede samenwerking met
Hoge school InHolland, Nova College, en de
twee nieuwbouw VMBO scholen in Noord en
Schalkwijk



Voorgenomen acties 2011 Kinderopvang, Spel en Exploratie

A Evaluatie jongerenwerk, als onderdeel van nota Visie Sociaal Cultureel Werk Jeugd

B Sportverenigingen – Bedrijfsleven; Bevorderen van samenwerking en kennisoverdracht n.a.v.
Motie 34 bij begrotingsbehandeling 2011.

C Visie Sociaal Cultureel Werk Jeugd.
Brede School Activiteiten en een goed over de stadsdelen verspreid aanbod van tiener- en
jongerenwerk.
Begroting pag. 84 en BBP nr. 116

D MJP OKE/OAB (ook VVE) (zie domein Educatie en Arbeidsmarkt)

E Wachtlijsten Kinderopvang. Pilot vermindering aanpak wachtlijsten kinderopvang.

F Uitvoering peuterspeelzaalwerk als basisvoorziening voor realisering Wet OKE

G Overdracht toezicht en handhaving peuterspeelzaalwerk van JOS naar VVH (in navolging van
kinderopvang, na invoering harmonisatiewetgeving 01-08-10)

H Onderzoek naar het sportaanbod voor mensen met een beperking

I Opzetten netwerk voor buurtverenigingen in Schalkwijk

J Bereik Digipanel Jeugd verhogen van 450 naar 600 leden van 12-18 jaar.

K Evaluatie geintegreerde vorm van peuterspeelzaal-en kinderopvang. Maken van
vervolgafspraken.
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Feiten en cijfers Kinderopvang, Spel en Exploratie

0-
meting1

2010

Kinderopvang (KO 0-12 jaar) Aantal houders/organisaties kinderopvang 30 34
- waarvan lid van Platform Kinderopvang 16 16

Kinderdagverblijven (KDV 0-4 jaar) Aantal KDV 53 55

Aantal kindplaatsen aanbod KDV  2.200 2.292
Aantal kinderen in KDV  1.925 3.833
Ontwikkeling KDV plaatsen sinds 2005
(100%)

130% 135%

Buitenschoolse opvang
(BSO 4-12 jaar)

Aantal BSO 60 67

Aantal kindplaatsen aanbod BSO  2.150 2.555
Aantal kinderen in BSO  3.500 3.519
Ontwikkeling BSO plaatsen sinds 2005
(100%)

225% 267%

Gastouderopvang (GOO 0-12 jaar) Aantal bureaus gastouderopvang (GOO) 9 6
Peuterspeelzaalwerk (PSZ 2-4 jaar) Aantal houders/organisaties

peuterspeelzalen
5 4

Aantal peuterspeelzalen (PSZ 2-4) 39 37
Aantal dagdelen aanbod PSZ 1.837 1.835
Aantal kinderen PSZ  1.575 1.575

Speeltuinen (SPT) Aantal zelfstandige speeltuinen 11 11
Aantal speeltuinen onder SDO 5 5

Jongerenwerk (jj-werk) Aantal dagdelen aanbod Flinty’s 6 7
Aantal bezoekers Flinty’s 200/300 650
Aantal bezoekers Prisma 120 10
Aantal dagd. aanbod Delftwijk City 6 7
Aantal bezoekers Delftwijk City 50 75
Aantal dagd. aanbod de Til 2 3
Aantal bezoekers de Til 65 65
Aantal bezoekers Nardos (Meerwijk C) 45 70
Aantal bezoekers Indische buurt Noord 25 25

Sport Aantal schoolsporttoernooien 20 20
Aantal deeln. Jeugd Sport Pas Haarlem 1650 1750
Aantal deeln. per week Sport in de Wijk 750 600

1 Nulmeting 2009: cijfers uit voortgangsnotitie 2009-2010 (tenzij anders vermeld).
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Domein Educatie en Arbeidsmarkt

Doelstelling Educatie en Onderwijs:
Het stimuleren van een zo optimaal mogelijke schoolloopbaan voor alle kinderen en jongeren in de
leeftijd van 0 tot 23 jaar, met een minimum van het behalen van een startkwalificatie door zoveel
mogelijk - leerplichtige én niet-leerplichtige - jongeren, waarbij de volgende functies centraal staan:
- Voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden bij alle kinderen en jeugdigen in Haarlem;
- Verbetering van leerprestaties van kinderen en jongeren met een onderwijsachterstand;
- Stimulering van (taal)ontwikkeling van jonge kinderen in peuterspeelzalen en groepen 1-2 van het

basisonderwijs;
- Stimulering van verhoging van Nederlandse taalbeheersing voor kinderen met een talige

problematiek en een HAVO/VWO-potentie in de schakelklas;
- Beheersing van het basisniveau van de Nederlandse taal voor anderstalige kinderen en jeugdigen

in 1 tot 2 jaar om vervolgens naar reguliere onderwijs door te stromen;
- Het transformeren van solitaire basisscholen naar samenwerkingsverbanden met diverse

aanbieders van jeugdvoorzieningen, met het doel gezamenlijk vorm te geven aan een op maat
gesneden leer- en een optimale “opgroei”-omgeving. Nevendoelstelling is vanuit de inhoudelijke
samenwerking te komen tot het clusteren van het aanbod van onderwijs en voorzieningen in één
(school)gebouw;

- Voorkoming van ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten door preventieve en
curatieve activiteiten.

Relatie tot centrale doelstelling:
Voorwaarde om aan allerlei facetten van de samenleving deel te nemen en zich voor te bereiden op
een volwaardige deelname als volwassene aan de samenleving is het afronden van een zo succesvol
mogelijke schoolloopbaan. Door de hierboven geschetste doelstellingen en activiteiten wordt aan
kinderen en jongeren kansen geboden om een op maat gesneden schooltraject te volgen om later
zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving met als beoogd eindresultaat verhoogde
ontwikkelingskansen voor kinderen van 2-12 jaar.

Doelstelling Onderwijs en arbeidsmarkt:
Dit domein richt zich op het duurzaam terugdringen van de jeugdwerkloosheid, met als primair doel
het behalen van een startkwalificatie door zoveel mogelijk jongeren.
Relatie tot centrale doelstelling:
Een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van optimale kansen en een zelfstandig functioneren in
de samenleving, is het hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
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Voortgangsnotitie integraal jeugdbeleid 2010- 2011 Educatie en Arbeidsmarkt

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010
1 Bereiken van 30% verzuim vermindering

schooluitval 2010-2011 op basis van de
afgesloten VSV convenanten voor de regio Zuid-
en Midden-Kennemerland.

Voor de Haarlem is een vermindering
geraliseerd van 31,9%.



2 Op basis van de vraag van de jongeren creëren
van alternatieve leer-werk routes met o.a. inzet
van de regelingen plusvoorzieningen en
programmageldenregeling VSV.

In het kader van de plusvoorzieningen zijn
trajecgroepen voor Havo/VWO met ingang
van het schooljaar 2010-2011 gestart en zijn
voorbereidingen getroffen voor de start van
een satellietvoorziening VMBO. Voor het
MBO is een start gemaakt in het voorjaar
2011 het Technisch Leerwerkcentrum te
openen.



3 Continuering 5 schakelklassen en de Opvangklas
Neveninstromers op basis van de gestelde
criteria (OAB en nieuwe wet OKE) om
taalachterstand op de basisschool te
verminderen, en indien financieel mogelijk
uitbreiding naar 10 schakelklassen PO.

Om de taalachterstand op de basisschool te
verminderen zijn 4 schakelklassen op
basisscholen gecontinueerd. Tevens is in
samenwerking met alle schoolbesturen voor
het basisonderwijs de stedelijke
onderwijsvoorziening Internationale Taalklas
PO voor anderstalige leerlignen 12- (vml.
Opvangklas Neveninstromers) gerealiseerd. In
het kader van de aanpak vermindering
schooluitval (VSV) is voor de anderstalige
leerlingen 12+ ook uitvoering geven aan de
Taalklas VO.



4 Onderzoek naar financiële mogelijkheden (een
beperkte medefinanciering) om Taalklas VO als
stedelijke voorziening samen met het
uitvoerende schoolbestuur en de andere
schoolbesturen blijvend te bekostigen.

De Taalklas VO is uitgevoerd. Vanaf 2010
vindt co-financiering plaats tussen
schoolbesturen en gemeente vanuit budget
VSV.



5 Realisatie van de aanpak VVE om te voldoen
aan de inspanningsverplichting van 100%
aanbod/capaciteit om alle doelgroepkinderen aan
een voorschools voorziening deel te laten
nemen.

Het VVE-aanbod is uitgebreid naar 27
locaties. Ook wordt het programma nu op 2
kinderdagverblijven uitgevoerd. Er is tevens
gewerkt aan professionalisering van bestaand
VVE-aanbod. De Inspectie van Onderwijs
heeft een positief bestandopname VVE
uitgevoerd. Voorts is er een
voorlichtingscampagne ‘Klaar voor de Start’
georganiseerd, gericht op professionals, en
ouders/verzorgers.



6 Continuering aanpak Brede scholen nieuwe stijl
(School in de wijk)

29 basisscholen nemen deel aan “School-in-
de-Wijk”, waardoor er divers aanbod door
verschillende betrokken organisaties per wijk
wordt uitgevoerd. 3600 kinderen hebben
hieraan deelgenomen. De voorbereidingen
t.b.v. de conferentie School-in-de-Wijk zijn
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gerealiseerd, uitvoering vindt plaats in januari
2011.

7 Voeren van regie over aanmelding- en
toelatingsprocedure brugklasleerlingen, incl.
procedure van basis naar brug.

Betrokken schoolbesturen hebben in
samenwerking met de gemeente een nieuw
convenant ‘aanmelding- en
toelatingsprocedure VO’ ondertekend.



8 Realisatie van genoemde actiepunten Convenant
Lokaal Onderwijsbeleid, het maken van nieuwe
afspraken m.b.t. de Lokale Educatieve Agenda
op lokaal niveau in de nieuwe bestuursperiode,
het verder ontwikkelen van een Regionale
Educatieve Agenda.

Alle 16 afspraken van de Lokale Educatieve
Agenda (LEA) zijn gerealiseerd.
Voorbereidingen m.b.t. LEA-2 zijn getroffen.
De eerste Regionale Educatie Agenda (REA)
is ontwikkeld ism schoolbesturen en
regiogemeenten. Een convenant m.b.t. de
oprichting van het Regionale Besturenoverleg
Onderwijs (RBO) Zuid-Kennemerland met
REA is in november 2010 ondertekend.



9 Voorbereiding wettelijke verplichting uitvoering
ZAT’s voor alle scholen in 2011

Het tweede ZAT (Zorg Advies Team)
convenant is in 2010 afgesloten met het MBO.
Regionaal is een notitie opgesteld over de
afstemming ZAT-CJG.



Voorgenomen acties 2011 Educatie en Arbeidsmarkt
A. Stageplaatsen. Stimuleren van maatschappelijke stageplaatsen bij bedrijven, instellingen in Haarlem en

gemeente; tevens Stageplaatsen als onderdeel aanbestedingsregels.
Zie Motie 48 - begroting 2011

B. Regionale Educatieve Agenda. Organisatie en afsprakenkader met regiogemeenten en
onderwijsbesturen.

C. Lokale Educatieve Agenda. Organisatie en afsprakenkader lokaal (Gemeente en onderwijsbesturen)

D. Meerjarenplan uitvoering onderwijsachterstandenbeleid. Plan van aanpak onderwijsachterstandenbeleid
2011-2014 (voortvloeiend uit de wet OKE)

E. Meerjarenplan VSV. Plan van Aanpak. Bestrijding voortijdig schoolverlaten 2011-2014
Uitvoeringsplannen, o.a regionalisering leerplicht en samenwerking met RMC

F. Convenant ZAT’s VO. Afspraken invoering externe ZAT’s en alle ketenpartners

G. Nota Arbeidsmarktbeleid. Input vanuit Onderwijsaansluiting arbeidsmarkt ism SoZaWe en EC

H. Realisatie van de aanpak VVE (wet OAB/OKE) i.k.v. wettelijke inspanningsverplichting van 100%
aanbod/capaciteit om alle doelgroepkinderen aan een voorschoolse voorziening deel te laten nemen.

I. Continuering 4 schoolgebonden schakelklassen (wet OAB/OKE) en de Internationale Taalklas PO op
basis van de gestelde criteria (OKE/OAB) om taalachterstand op de basisschool te verminderen.

J. Uitvoering Zat’s VO scholen. De ZAT’s zijn een belangrijke schakel tussen onderwijs en de Centra voor
Jeugd en Gezin.
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Feiten en cijfers Educatie en Arbeidsmarkt

0-meting1 2010
Basisonderwijs
(bron: teldatum 1-10-09) Aantal basisscholen (BO) 43 43

Aantal openbare basisscholen 19 18
Aantal Bijzondere basisscholen 24 24
Aantal Speciale scholen voor
basisonderwijs (SBO)

5 8

Aantal leerlingen basisonderwijs 11680 12.300
Aantal leerlingen speciaal
basisonderwijs

693 646

Aantal schakelklassen 6 5
Aantal leerlingen in schakelklassen 212 93

Voortgezet Onderwijs (VO):
(bron: SHO –actualisatie 2009)

Aantal voortgezet onderwijs scholen,
(inclusief voortgezet speciaalond.*)

14 19*

Aantal leerlingen 10787 13.174
Verdeling naar onderwijs type (VO)
(bron: teldatum 1-10-09)

Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO) 1 %

LWOO (leerweg ondersteunend
onderwijs)

0,9 %

VMBO-t heoretische leerweg 25,5 %
VMBO-overig 23.6 %
HAVO 20,3 %
VWO 24,7 %
AVO (algemeen vormend onderwijs) 3,9 %

Behalen startkwalificatie
(minimaal.diploma HAVO of MBO-
niveau 1)

Aantal jongeren zonder
startkwalificatie

450 275

Vermindering percentage voortijdig
schoolverlaters 2007-08 tov 2005-06

15 %

Aantal herplaatsingen van voortijdig
schoolverlaters (VSV-er) naar
scholing

230

0-meting (bron: jaarverslag leerplicht
2007-2008) en 2010 (bron
jaarverslag leerplicht 2008-2009 en
RMC 2009)

Aantal herplaatsingen van voortijdig
schoolverlaters (VSV-er) naar werk

242

1104

Aantal meldingen ongeoorloofd
verzuim

233 518
(op 20.192

leerplichtigen)

Handhaving leerplicht
0-meting (bron: jaarverslag leerplicht
2007-2008) en 2010 (bron
jaarverslag leerplicht 2008-2009 en
RMC 2009) Aantal processen verbaal 54 52

WAO 3 1
WIA 5 0
Wajong 309 333
WW 18 6

Aantal 15-24 jarigen met een
uitkering
0-meting (Bron O en S 31-12-2008)
2010 (Bron O en S 31-12-2009)

WWB 102 128
Brede School Aantal Brede Scholen 3 (2005) 29

1
Nulmeting 2009: cijfers uit voortgangsnotitie 2009-2010 (tenzij anders vermeld).
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Domein Zorg

Doelstelling Gezondheidszorg:
Het verbeteren van de gezondheidstoestand van de Haarlemse jeugd door:
 Bij te dragen aan een adequaat, samenhangend voorzieningenniveau voor gezondheidszorg;
 Aandacht voor psychische gezondheid van jongeren, overgewicht en opvoedingsondersteuning;
 Het bieden van een veilige basis door middel van maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare

groepen, waar bij de centra voor Jeugd en Gezin een coordinerende rol kunnen vervullen;
 De gezondheid en het maatschappelijk functioneren van kwetsbare groepen te bevorderen.
Relatie tot centrale doelstelling:
Optimale jeugdkansen worden gegenereerd door de mogelijkheid te geven tot optimaal welbevinden.

Doelstelling opvoedings- en gezinsondersteuning:
Informatie en advies: Het bieden van tijdige informatie en voorlichting over opvoeden en opgroeien dat
breed en algemeen toegankelijk is. Daarnaast is voor iedereen duidelijk waar informatie en advies
over opvoeden en opgroeien verkrijgbaar is.
Signalering: Het is voor alle partijen duidelijk is welke afspraken gelden voor het melden van
verontrustende signalen van of over gezinnen en jeugdigen. Professionals beschikken over voldoende
vaardigheid en systematiek om adequaat vragen en problemen met betrekking tot opvoeden en
opgroeien te signaleren.
Toeleiding naar het hulpaanbod: In het verlengde van de functie ‘signaleren’ gaat het erom de juiste
actie te ondernemen: welke hulp is nodig en waar is die beschikbaar? Het doel is duidelijkheid voor
alle betrokken partijen over welke afspraken gelden voor het beoordelen van gesignaleerde
problemen, het zo nodig plegen van interventies en het doorverwijzen van cliënten naar lokale
voorzieningen of bureau jeugdzorg. Voorwaarde hierin is de aanwezigheid van juiste informatie in de
sociale kaart voor beroepskrachten.
Licht pedagogische hulp: Licht pedagogische hulp betreft advisering en lichte, kortdurende hulp voor
ouders en kinderen en jongeren. Doel hierbij is dat gezinnen en jeugdigen met opvoed- en
opgroeiproblemen op de juiste plek terechtkomen en niet van het kastje naar de muur worden
gestuurd. Zo nodig is licht pedagogische ondersteuning beschikbaar.
Coördinatie van zorg op lokaal niveau: Het doel van coördinatie van zorg is het volgen van de cliënt
(gezinnen en jeugdigen met meervoudige problemen die daar geen greep (meer) op hebben) en de
geboden hulp zodat men kan ingrijpen bij stagnatie, afspraken gemaakt kunnen worden over de inzet
van eventuele verschillende disciplines en instellingen en duidelijk is welke instelling op welk moment
verantwoordelijk is.
Relatie tot centrale doelstelling:
Het is van groot belang dat preventief de voorliggende voorzieningen op elkaar zijn afgestemd, omdat
de voorliggende voorzieningen in belangrijke mate bijdragen aan het creëren van optimale kansen
voor de jeugd in Haarlem om zich te ontwikkelen. Dit sluit aan op de visie van het integraal
jeugdbeleid.

Doelstelling Hulpverlening en Zorg:
Goede aansluiting van het lokale jeugdbeleid op de (provinciale) jeugdzorg.
Relatie tot centrale doelstelling:
Voorkomen dat jeugd in Haarlem zich niet kan ontwikkelen of kan deelnemen aan de samenleving.
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Voortgangsnotitie integraal jeugdbeleid 2010- 2011 Zorg

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010

1 Doorontwikkeling Haarlemse

Kenniskaart Jeugd en Staat van de

Noord-Hollandse jeugd.

In samenhang met landelijke systemen wordt basisset

indicatoren Jeugd samengesteld i.s.m. de afdeling O en S.

Bijdrage geleverd aan de Staat van NH- Jeugd (in beeld

voorliggende voorzieningen) ter voorbereiding op de

transitie van de Jeugdzorg.



2 Opening van derde Centrum voor Jeugd

en Gezin, voorbereiding 4e en 5e

Centrum voor Jeugd en Gezin in

Haarlem Noord (2x) en Zuid-West

Het derde CJG in Haarlem Noord aan de Colensostraat

kon in 2010 niet geopend worden, omdat de thuiszorg geen

andere huisvesting heeft kunnen vinden en er onvoldoende

ruimte is om bij het consultatiebureau een volwaardig CJG

te kunnen openen. Voorbereidingen voor 4e en 5e CJG zijn

gestart.



3 Overdracht paramedici aan het

Openbaar Primair Onderwijs

Voor deze overdracht is een traject uitgezet dat loopt tot 1

januari 2015. Er zijn onderhandelingen gestart tussen de

gemeente, Spaarnesant en de zorgverzekeraars.



4 Aanstellen van regiocoördinatoren

Verwijsindex, vervolg geven aan de

implementatie en de verdere verbreding

van de verwijsindex

Regio-coordinatoren verwijsindex zijn aangesteld,

voortgangsrapportage is opgesteld en er wordt gewerkt

aan verdere verbreding, o.a. met onderwijs, Leger des

Heils, welzijn, gehandicaptenzorg.



5 Opzetten van een meldingssysteem

voor keren dat ambulance cliënten

gepresenteerd krijgt, maar niet

meeneemt (worden dan ter plaatse

behandeld en komt veel vaker voor dan

bij eerste hulp).

De Brijder is verantwoordelijk voor de verwerking van deze

gegevens. Er zijn in 2010 duidelijke afspraken gemaakt, uit

de evaluatie moet blijken of deze aanpak gewerkt heeft.



6 Implementatie van het Digitaal Dossier

bij de GGD, jeugdgezondheidszorg 4-

19, in aansluiting op en gebruikmakend

van de ervaringen van JGZ

Kennemerland 0-4 jr.

Met ingang van schooljaar 2010-2011 is het DD bij de GGD

geimplementeerd.

JGZ Kennemerland is betrokken bij de pilot rond de

aansluiting op de Landelijke Kop, waardoor in de toekomst

gegevens uit het Digitaal Dossier bij verhuizing niet

verloren gaan.



7 Kwaliteitsverbetering aanbod prenatale

zorg

In opdracht van de gemeente is JGZ Kennemerland hier

een traject voor gestart, welke doorloopt in 2011.

In Nederland is er weinig evidence based prenataal

aanbod. Positieve ervaringen zijn er m.b.t. het aanbod van

kinderwensspreekuren, stoppen met roken en drinken

tijdens de zwangerschap, 100% zwanger,

(borst)voedingsadvies.



8 Implementatie Regionaal Actieplan

Aanpak Kindermishandeling (RAAK).

RAAK is geimplementeerd. Borging bij aanpak Huiselijk

Geweld en de CJG’s.



9 Vaststelling Drugs- en Alcoholbeleid en

start regionale campagne.

Geen prioriteit gekregen in 2010. Voorrang is gegeven aan

het opstellen van een gemeentelijke nota lokaal

gezondhiedsbeleid.



10 Afronden ketenafspraken 0-19 jaar. Regionale werkgroep opvoedingsondersteuning heeft

aanbod in kaart gebracht, wordt lokaal doorvertaald naar

schaalgrootte per CJG.
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Wijzer samenwerken 0-4 nog niet verbreed ivm andere

prioriteiten bij de GGD. In november is het convenant

zorgcoordinatie ondertekend met alle betrokken CJG

partners in Zuid-Kennemerland..

11 Vaststellen aanpak bemoeizorg. Ivm bezuinigingen provincie en nieuwe private aanbieders

wordt dit actiepunt in 2011 gecontinueerd.



12 Analyse zwerfjongerenbeleid - afspraken

pension Spaarnezicht/ provincie.

Onderzoek zwerfjongeren/Spaarnezicht afgerond. Nota

inclusief afspraken vastgesteld door B&W. Implementatie

gestart ingaande 1 januari 2011.



13 Overdracht van de leerwerkbedrijven van Bureau

Jeugdzorg heeft plaatsgevonden naar de nieuwe

organsiatie ‘Perspectief’ (samenwerkingsverband

gemeente, BJZ, onderwijs en paswerk)



C. Voorgenomen acties 2011 Zorg
A. Elektronisch Kind Dossier/ Digitaal Dossier JGZ. Na 2011 moeten kosten DD onderdeel zijn van

de reguliere GGD begroting. Uitwerking is nog onduidelijk ivm de menukaarten VRK.

B. Nota zwerfjongeren. Nota over het onderzoek naar Spaarnezicht en het onderdeel zwerfjongeren
(zie antwoorden op gestelde vragen van PvdA nr. 6)

C. Centra Jeugd en Gezin: vaststellen beleidsplan en prestaties CJG

D. Jeugdzorg. Stand van zaken transitie jeugdzorg van provincie naar gemeente

E. Voortgangsrapportage Verwijsindex Midden- en Zuid Kennemerland

F. Openen 3e, 4e, 5e CJG. Op de plek van de bestaande consultatiebureaus worden in mei 2011 het
3e en 4e (tijdelijke) CJG geopend. Voorbereidingen worden getroffen t.b.v. definitieve huisvesting
van deze CJG’s. Het 5e CJG wordt in december 2011 geopend aan het Flevoplein.

G. Nota lokaal volksgezondheidbeleid. Gemeentelijke beleidsnota volksgezondheid stelt nieuwe
speerpunten vast.

H. Aanbod opvoedingsondersteuning in kaart. Per CJG is in beeld wat het aanbod is naar opvoed- en
gezinsondersteuning is. De CJG coordinator betrekt hierbij de vraag naar dit aanbod.

I. Doorontwikkeling cjghaarlem.nl. Versterken van de content op de website en verhogen van de
bekendheid van de site.

J. Voorbereiding CJG registratiesysteem. Onderzocht wordt welk registratiesysteem gebruikt gaat
worden tussen de CJG samenwerkingspartners, zodat de gemeente zicht krijgt op het totaal.

K. Kwaliteitsverbetering Jeugdgezondheidszorg. De gemeente sluit aan op het ambtelijk platform JGZ
van de VNG, waar werkgroepen kwaliteitsverbetering voor staan tav 1. productenboek GGD, 2.
Richtlijnen in de JGZ i.r.t. het wettelijk basistakenpakket, en 3. de doorontwikkeling van het Digitaal
Dossier.

L. Verwijsindex. Vergroten gebruik verwijsindex door het aansluiten van nieuwe convenantspartners
(zorg, onderwijs, welzijn) en intensiveren gebruik bestaande partners.

M. Aansluitingsafspraken CJG – Zorg Advies Teams (ZAT) in het onderwijs.
Afspraken worden gemaakt over deze aansluiting van het onderwijs op de CJG’s.

N. Vaststellen aanpak bemoeizorg
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Feiten en cijfers Zorg

0-meting1

(2009)

2010

Centra Jeugd en Gezin (CJG’s) Aantal Centra Jeugd en Gezin 2 2
www.cjghaarlem.nl (vh.
.kiezenvoorjeugd)

Aantal bezoekers 13811 22.000

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Bereik aantal kinderen % 98 % 98 %
Home Start Aantal bereikte gezinnen 61 63
Kindermishandeling Aantal meldingen 223 298

Aantal onderzoeken AMK 144
Verwijsindex Jeugd (VIR) Aantal aangesloten organisaties 12 23
Jeugdzorg Aantal jeugdigen in Jeugdhulpverlening 293 286

Aantal jeugdigen in jeugdbescherming:

OTS en voogdij

217 298

Aantal jongeren in de Jeugdreclassering 123

1
Nulmeting 2009: cijfers uit voortgangsnotitie 2009-2010 (tenzij anders vermeld).

http://www.cjghaarlem.nl/
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Domein Accommodaties

Doelstelling Jongerenhuisvesting
Haarlem wil voor jongeren een goede woonstad zijn. Daarom is het doel het bieden van betaalbare en
zelfstandige woonruimte specifiek voor jongeren van belang. Zowel voor jongeren die studeren,
werken of nog op zoek zijn naar een baan.
Relatie tot centrale doelstelling:
Het creëren van betaalbare en zelfstandige woonruimte draagt bij aan optimale ontwikkelingskansen
voor jongeren in Haarlem. Het stimuleert de deelname van jongeren aan de Haarlemse samenleving.

Voortgangsnotitie integraal jeugdbeleid 2010- 2011 Accommodaties

Voorgenomen acties 2010 Resultaat acties 2010

1 Evaluatie SHO: bespreken met de

schoolbesturen en vaststellen

uitvoeringsprogramma voor 2010

Het vaststellen van het geactualiseerde SHO zal

waarschijnlijk 1e kwartaal 2011 plaats vinden.



2 Evaluatie SHO: bespreken met de

schoolbesturen en vaststellen

uitvoeringsprogramma voor 2010

(bijvoorbeeld nieuwbouw ML King (BO)

en Hildebrand (SBO) op het DSK II

terrein).

Er wordt uitvoering gegeven aan de plannen die in
het SHO staan. In het geactualiseerde SHO zullen de
mutaties verwerkt worden.



3 Opstellen Strategisch

Huisvestingsprogramma Sport

Concept Strategisch Huisvestingsplan Sport (SHS) is

opgesteld. Hierin is het huidige bestand van

accommodaties beschreven. Tevens wordt aangegeven

welke keuzes de komende jaren gemaakt worden om de

nota ‘Agenda Sport’ te realiseren.



4 Uitvoering geven aan medegebruik
en verhuur schoolgebouwen

Nota vastgesteld en in uitvoering genomen 

5 Onderzoek naar woonsituatie en
beleving van jongeren.

De woonvisie Haarlem wordt momenteel uitgewerkt. Hierin

zal apart aandacht besteed worden aan de doelgroep

jongeren (starters).



6 Onderzoek naar gevolgen voor de

huisvesting van jongeren ten gevolge

van de komst van het conservatorium

Geen gemeentelijke inzet noodzakelijk geweest. 

Voorgenomen acties 2011 Accommodaties

A Actualisatie strategisch huisvestingsplan onderwijs
B Strategisch huisvestingsplan sportaccommodaties vaststellen en starten met implementatie
C Overdracht sport kleedaccommodaties
D Vaststellen woonvisie Haarlem
E Onderzoek naar multifunctioneel gebruik van ruimten (maatschappelijk vastgoed)
F Opstellen verordening maatschappelijke bestemming
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Domein Veiligheid

Doelstelling veiligheid:
Het komen tot een openbare ruimte waar een ieder zich veilig voelt en een eigen plek heeft. Botsingen
in deze openbare ruimte tussen jeugdigen en andere gebruikers wil de gemeente zo veel mogelijk
voorkomen, dan wel bestrijden. Hiervoor heeft bureau Veiligheid (in het kader van het OPH) met het
Rijk nadere, meer specifieke, afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vertaald in concrete
doelstellingen.
Naast het bovenstaande wil de gemeente ook een rol hebben in het bevorderen van veiligheid in en
om school. Maatschappelijke ontwikkelingen rond jeugdcriminaliteit en opvoeding komen op school
samen. Problemen van/door jongeren worden daar zichtbaar en vormen zo aangrijpingspunten om
actie te ondernemen.
Relatie tot centrale doelstelling:
Botsingen bij het gebruik van openbare ruimte kunnen (deels) opgelost worden door alle gebruikers
een plek te geven. Zo ook de jeugd. Door de jeugd te betrekken bij de oplossing, zal het effect groter
zijn. Niet alleen een aparte ruime creëren, maar ook het leren omgaan met anderen in dezelfde
openbare ruimte is hier van belang.

Voortgangsnotitie Integraal Jeugdbeleid 2010- 2011 Veiligheid

Voorgenomen acties 2010 Resultaten 2010
1. Drie Jeugdgroepoverleggen op het

niveau van de drie wijkteams van
politie. Voor minimaal twee
geprioriteerde groepen per wijkteam
wordt een plan van aanpak opgesteld.

Er zijn drie JGO’s actief in de drie stadsdelen daarin
worden de jeugdgroepen besproken en geprioriteerd.
Op dit moment zijn er per stadsdeel groepen
geprioriteerd. Er is een integrale aanpak. Er is een
netwerk opgezet waarin de overlastgevende
jongeren op individueel niveau worden besproken.
Hen wordt een zorg- of justitieel aanbod gedaan.
Voor de groepsaanpak is een pilot gestart in het
Veiligheidshuis.



2. Inzet Jeugd Interventie Team. Is in 2010 goed neergezet. De straathoekwerkers
gaan de straat op en brengen de groepen en
individuen in beeld. Deze jongeren worden
ingebracht in het netwerk en toegeleid naar zorg. Het
JIT werkt nauw samen met alle partners in het
Jeugdgroepnoverleg.



3. Inzet Jongerenteam Schalkwijk Er is een doorstart gemaakt met het jongerenteam
en opnieuw aanbesteed. De opdracht is verleend
aan Haarlem Effect. Er is een nieuw projectplan
vastgesteld waarin de doorstroom naar werk en/of
scholing geregeld is. Er zijn inmiddels 11 jongeren in
het team en de bedoeling is dat zij in maart de straat
op gaan onder begeleiding van Alpha Security en
Haarlem Effect.



4. Uitwerken betrokkenheid van ouders. Halt start dit jaar met “ouders van tegendraadse
jeugd”. We hebben een aantal trajecten ingekocht.
Halt sluit aan bij het jeugdgroepenoverleg om zo hun
inzet te bepalen.



5. Preventie alcohol en drugs -
Actieporgramma Veilig Uitgaan.

Door de GGD-Brijder en L&F wordt voorlichting
gegeven op basisscholen en het voortgezet
onderwijs.



6. Deelname Veiligheidshuis
Kennemerland.

De gemeente Haarlem is aangesloten bij het
Veiligheidshuis. Zowel op uitvoerend niveau als in de
ketenregiegroep en de stuurgroep
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7. Voorlichting Halt. Zie boven (jongerenaanpak, luilak, alcohol- en
drugspreventie, vuurwerkvoorlichting)



8. Implementatie van het netwerk 12+,
relatie tussen veiligheidshuis en de
CJG’s.

Het netwerk 12+ bestaat inmiddels en vele partijen
zijn aangesloten. Zowel met het veiligheidshuis en
de Centra voor jeugd en gezin is en wordt aansluiting
gezocht.



9. Implementatie Regionaal Plan van
Aanpak Pooierboys.

Inmiddels is het Meldpunt i.o. gestationeerd in het
Veiligheidshuis Kennemerland en wordt beheerd
door de politie. Binnenkort wordt gestart met een
casusoverleg. Aansluiting bij het Meldpunt Huiselijk
Geweld is nog niet gerealiseerd



Voorgenomen acties 2011 Veiligheid

A. Jeugd interventie team continueren

B. Individuele aanpak overlastgevende jeugd.

C. Pilot Schalkwijk (aanpak jeugdgroep in het veiligheidshuis) en de uitwerking hiervan in een
werkproces

D. Verdere ontwikkeling groepsaanpak

E. Jeugdtoezichtteam continueren

F. Ontwikkelen extra aanpak betrokkenheid ouders

G. Opzetten meldpunt pooierboys en casusoverleg in het veiligheidshuis

H. Aanpak alcohol- en drugsgebruik jongeren

Feiten en cijfers Veiligheid

0-meting 2010
Aanpak problematische jongeren Aantal criminele, overlastgevende en

hinderlijke jeugdgroepen, gebaseerd op
shortlist politie

18
(2006)

11
(2008)

)

13

Aantal aangehouden jeugdige verdachten 418
(2008)

404

% leerlingen dat slachtoffer is van geweld
op school

6,5%
(2008

10 %

% inwoners dat aangeeft dat meer
aandacht besteed moet worden aan
overlast van jongeren

26%
(2009

24 %

% leerlingen van het voortgezet onderwijs
dat zich veilig voelt op school

86%
(2008)

90 %


