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Kernboodschap Het uitvoeringsprogramma behorende bij de Nota Samen voor Jeugd is in concept 

gereed en wordt met de werkgroep Jeugd van de Participatieraad van 17 januari 

2020 besproken en naar de Commissie Samenleving van 6 februari 2020 ter 

bespreking gestuurd. Na bespreking zullen eventuele reacties op het 

conceptuitvoeringsprogramma worden verwerkt.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter bespreking naar de commissie 

Samenleving. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Nota Samen voor Jeugd Haarlem/Commissie Samenleving, zoals besproken in de 

commissie Samenleving van 26 september 2019 (2019/293272).  

 

Besluit College  

d.d. 21 januari 2020 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/26-september/17:00/18-45-uur-Nota-integraal-jeugdbeleid-Samen-voor-jeugd-JB/2019293272-2-Bijlage-1-integrale-nota-Jeugd-Samen-voor-Jeugd-Haarlem-1.pdf
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1. Inleiding  

Op 26 september 2019 is de kader stellende beleidsnota “Samen voor Jeugd” door de commissie 

Samenleving besproken. Op basis van deze beleidsnota is een uitvoeringsprogramma jeugdbeleid 

ontwikkeld, waarin aan de hand van de elementen van de kansencirkel beschreven wordt welke 

ambities de gemeente Haarlem wenst voor haar kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om gehoord 

worden, erbij horen, verantwoordelijkheid nemen, actief zijn, zich kunnen ontwikkelen, gezond zijn, 

een thuis hebben en veilig zijn.  

 

2. Kernboodschap 

Het uitvoeringsprogramma behorende bij de Nota Samen voor Jeugd is in concept gereed en wordt 

met de werkgroep Jeugd van de Participatieraad van 17 januari 2020 besproken en naar de 

Commissie Samenleving van 6 februari 2020 ter bespreking gestuurd. Na bespreking zullen eventuele 

reacties op het conceptuitvoeringsprogramma worden verwerkt.  

 
3. Consequenties 

De ambities in de beleidsnota ‘Samen voor Jeugd’ geven aan wat de gemeente Haarlem wenst voor 

haar kinderen en jongeren. De gemeente maakt zich hard om deze ambities waar te maken. Dat kan 

de gemeente niet alleen. Van elke professional, manager en bestuurder wordt verwacht dat ook zij 

hun verantwoordelijkheid nemen, net zoals dat verwacht wordt van ouders, kinderen, jongeren en 

hun netwerk.  

 

Het uitvoeringsprogramma maakt deze ambities en verwachtingen een slag concreter. Hierin worden 

de ambities vertaald in doelen en indicatoren per element van de kansencirkel, zoals hierboven 

beschreven.  Ook wordt aangegeven wat we (gaan) doen om deze doelen te bereiken. Het 

uitvoeringsprogramma is voor vier jaar, waarvan we nu 2020 en 2021 concreet invullen.  

 

Vele partners in de stad hebben een bijdrage geleverd aan onderdelen van dit 

uitvoeringsprogramma. Ook kinderen, jongeren en (pleeg)ouders zijn bij het uitwerken van 

verschillende inhoudelijke thema’s in het uitvoeringsprogramma, zoals een thuis hebben, betrokken. 

Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en aangepast waar nodig, zodat we blijven 

bouwen op basis van kennis en ervaring van kinderen, ouders en professionals. 

 

4. Vervolg 

Na bespreking zullen de reacties van de werkgroep Jeugd van de Participatieraad en de commissie 

Samenleving op het conceptuitvoeringsprogramma worden verwerkt.  

 

5. Bijlage 

1. Conceptuitvoeringsprogramma behorend bij nota Samen voor de Jeugd Haarlem. 

 


