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De activiteiten zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2020 zijn
ondanks covid-19 en de daarop volgende intelligente lockdown grotendeels
uitgevoerd en zullen in 2021 (bijna) ongewijzigd worden voortgezet. Preventie in
de sociale basis, de doorontwikkeling van jeugd- en jongerenwerk, maar ook
betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen en duurzaam betaalbare
jeugdhulp blijven in 2021 onverminderd belangrijk.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie
Samenleving.

Relevante eerdere
besluiten

Nota integraal jeugdbeleid 'Samen voor jeugd' (2019/293272) in commissie van 26
september 2019 en in raadsvergadering 17 oktober 2019
Concept uitvoeringsprogramma Jeugdbeleid (2020/40157) in commissie van 6
februari 2020

Besluit College
d.d. 16 maart 2021

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

de burgemeester,
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1. Inleiding
Op 21 november 2019 is de kaderstellende beleidsnota Samen voor Jeugd vastgesteld door de raad.
Op basis van die beleidsnota is het Uitvoeringsprogramma Jeugd ontwikkeld voor vier jaar, waarvan
de periode 2020 t/m 2021 concreet is ingevuld. Op 6 februari 2020 is het Uitvoeringsprogramma
Jeugd in de commissie Samenleving besproken en is het naar aanleiding daarvan op onderdelen
verfijnd.
Het eerste jaar van het Uitvoeringsprogramma Jeugd is voorbij en tijd om een eerste, voorlopige,
terugblik erop te geven. Getracht is om zo volledig mogelijk te zijn. Daar waar dat niet mogelijk is
en/of de evaluatie via afzonderlijke rapportages plaatsvindt en/of de regie op de activiteiten
nadrukkelijk bij een andere gemeentelijke afdeling is belegd, wordt dit aangegeven.
Samengevat kan worden aangegeven dat ondanks covid-19 en de daarop volgende intelligente
lockdown, het overgrote deel van het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2020 al dan niet in aangepaste
vorm is uitgevoerd en dat de inzet in 2021 (bijna) ongewijzigd zal zijn. Preventie in de sociale basis,
de doorontwikkeling van jeugd- en jongerenwerk, maar ook betere toegang tot jeugdhulp voor
kinderen en gezinnen en duurzaam betaalbare jeugdhulp blijven in 2021 onverminderd belangrijk.
Er zijn in 2020 twee ontwikkelingen geweest die hun invloed hebben doen gelden op de uitvoering
van het jeugdbeleid. Dat zijn de maatregelen die het college in de zomer van 2020 heeft ingezet om
de sterk gestegen kosten te beteugelen en de start van de voorbereidingen voor de Inkoop Jeugd in
2022. Over deze ontwikkelingen is en wordt de raad separaat geïnformeerd. Dit gebeurt door een
(online) raadsinformatiebijeenkomst over de kostenbeheersingsmaatregelen en informatie over het
in te zetten regionale Inkooptraject.
Aangezien het vormgeven van de uitvraag van kwalitatieve indicatoren vanaf 2021 gaat starten en de
huidige set kwantitatieve indicatoren uitgebreid wordt met (nog te formuleren) financiële
indicatoren, wordt bij de terugblik op het Uitvoeringsprogramma 2021 op de totale set van
indicatoren ingegaan.
2. Kernboodschap
De activiteiten zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2020 zijn ondanks covid-19 en
de daarop volgende intelligente lockdown grotendeels uitgevoerd en zullen in 2021 (bijna)
ongewijzigd worden voortgezet. Preventie in de sociale basis, de doorontwikkeling van jeugd- en
jongerenwerk, maar ook betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen en duurzaam
betaalbare jeugdhulp blijven in 2021 onverminderd belangrijk.
Er is in 2020 hard gewerkt om meer ketenpartners op 1 lijn te krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan is
het onderwijskansenbeleid waarbij er wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen met een soepele
overgang tussen en binnen schooltypen, gericht op maximale ontwikkelkansen. Ook op horizontaal
niveau of bij afstroom, is het de maatschappelijke opgave voor scholen om leerlingen optimale
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kansen te bieden en bijpassende begeleiding door school, passend onderwijs en indien nodig
jeugdhulp. Het organiseren van de juiste extra aandacht en zorg op het juiste punt staat hierbij
centraal. Ook in het onderwijs wordt nu meer gebruik gemaakt van de kansencirkel waarbij er
gekeken wordt naar alle aspecten in de leefwereld van een kind.
De jeugd en jongerenparticipatie heeft een grote impuls gekregen. Er is een kinderraad, een
jongerenraad en een kinderburgemeester aangesteld. De kinderkrant is gecontinueerd en door
middel van de kinderwijkraden is er steeds meer betrokkenheid van kinderen op beleid. Het jeugd-en
jongerenwerk is doorontwikkeld. In 2021 heeft Stichting Triple Threat, Hattrick en Stichting STAD het
jongerenwerk van DOCK in Oost en Schalkwijk overgenomen. Triple Threat en STAD hebben de
afgelopen jaren goede resultaten laten zien in het realiseren van activiteiten en doen dit met een
methodiek waarbij initiatief en verantwoordelijkheid bij de doelgroep zo goed mogelijk gestimuleerd
wordt.

3. Consequenties
Als gevolg van de ontwikkelingen inzake kostenbeheersing en het inkooptraject Jeugd 2022, is in
2020 en verder extra formatie nodig (gebleken).
4. Vervolg
De terugblik op het tweede jaar van het Uitvoeringsprogramma Jeugd wordt geagendeerd in het
voorjaar 2022 van de commissie Samenleving.
5. Bijlagen
Terugblik Uitvoeringsprogramma Jeugd 2020
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