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Onderwerp
Voortgangsnotitie 2007-2008 ‘Kiezen voor jeugd’, integraal 
jeugdbeleid Haarlem

B & W-vergadering van 18 dec. 2007

Bestuurlijke context
In januari 2006 is de nota ‘kiezen voor jeugd’integraal jeugdbeleid Haarlem door de raad vastgesteld. 
De Nota ‘Kiezen voor jeugd’ is een nota waarin de visie op het integraal jeugdbeleid is geschetst en
geeft een uitwerking van verschillende domeinen van het jeugdbeleid weer. Het is een nota op
hoofdlijnen. Zoals in de nota ‘Kiezen voor jeugd’ en ook in de begroting 2008 is vastgesteld, heeft de 
gemeente zich tot doel gesteld (programma 4) dat alle jeugdigen goede kansen krijgen zich te
ontwikkelen en kunnen deelnemen aan de (lokale) samenleving, onder andere door het realiseren van
een adequaat aanbod van jeugdvoorzieningen. Alle verschillende domeinen binnen het jeugdbeleid
dragen middels hun subdoelen bij aan bovengenoemd hoofddoel.
Om de nota ‘Kiezen voor jeugd’ actueel te houden is ervoor gekozen te werken met jaarschijven van 
voortgangsnotities, die een actueel en breed overzicht geven van deze ontwikkelingen op het integraal
jeugdbeleid, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.

Het doel van deze tweede voortgangsnotitie (bijlage 1) is te laten zien welke resultaten in 2007 zijn
behaald en wat de voorgenomen acties voor 2008 zijn. Naast deze voorgenomen acties hecht het college
er belang aan een aantal speerpunten 2008 uit te lichten:

Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin i.s.m. het kenniscentrum jeugd
www.kiezenvoorjeugd.nl. Het kenniscentrum gaat als digitaal loket fungeren voor de Centra
voor Jeugd en Gezin.
Op 1 februari gaat het eerste Centrum voor jeugd en gezin open in Haarlem Oost.

 Jeugdparticipatie; overeenkomstig de motie van de raad is een activiteitenfonds ontwikkeld die
in 2008 verder wordt geimplementeerd.

Verbreding van de leer-werk trajecten, onder andere op het gebied van detailhandel in
Schalkwijk.

De nieuwe vraag- en wijkgerichte Brede School aanpak die in 2008 wordt geimplementeerd.

Vervolgaanpak: De partners van het integraal jeugdbeleid worden geinformeerd over deze
voortgangsnotitie middels de structuur jeugdbeleid (platforms en bestuurlijk overleg jeugd).
In separate uitwerkingsnota’s wordt voorgesteld hoe de concrete aanpak plaats gaat vinden. Deze 
uitwerkingsnota’s dienen de haalbaarheid en financiële dekking aan te geven en waar mogelijk te leiden
tot convenantsafspraken met de partners van het jeugdbeleid.

Commissieparagraaf: De commissie Samenleving ontvangt de voortgangsnotitie ter kennisname.

Financiële paragraaf: Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. Aan dit
voorliggende besluit kunnen daarom geen garanties worden ontleent voor een haalbare uitvoering
anders dan reeds of nog te besluiten in uitwerkingsnota’s.

http://www.kiezenvoorjeugd.nl/


Voortgangsnotitie integraal jeugdbeleid 2007-2008 1

Voortgangsnotitie integraal jeugdbeleid 2007-2008
De nota ‘Kiezen voor jeugd’ kent een opbouw in verschillende domeinen van jeugdbeleid. In deze 
voortgangsnotitie wordt puntsgewijs per domein een overzicht gegeven van de resultaten 2007 en de
voorgenomen acties 2008.

1. Domein Participatie
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Lancering kenniscentrum jeugd,
regionale verbreding

In oktober is het kenniscentrum jeugd
www.kiezenvoorjeugd.nl gelanceerd. Met de regio wordt
verbreding afgestemd.

2 Studentendebat In 2007 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met
jongeren (16-24 jaar) om te praten over verschillende
onderwerpen (cultuur, uitgaan, politiek); studenten-
debatten op het stadhuis en bij InHolland.
Er is een prijsvraag georganiseerd over het beste
sportidee (de breakdance battle op de Grote Markt was
de winnaar) om met jongeren in contact te komen.
In de oktober kindermaand zijn rondleidingen door het
stadhuis georganiseerd met als doel om met die
leeftijdsgroep in contact te komen/blijven.

3 Digipanel ontwikkeling O&S heeft een offerte opgesteld. Gezocht is naar
meerjarige financiering.

4 Ontwikkelen stemadvies voor 18 jarigen/
betrekken lokale politiek bij
jeugdparticipatie

Dit jaar geen prioriteit gekregen, wordt in 2008 opgepakt.

5 Overeenkomstig de motie van de raad
aan de hand van het Tilburgs model een
voorstel ontwikkelen voor
bestedingscriteria en aanpak van het
jeugdparticipatiebudget

Het Activiteitenfonds Jongeren is opgezet en
geïmplementeerd per 1 november 2007.

Voorgenomen acties 2008
1. Website Haarlem2be is omgezet naar een website van, voor en door jongeren: stad-haarlem;
2. Implementatie digi-panel;
3. Ontwikkelen stemadvies voor 18 jarigen/ betrekken lokale politiek bij jeugdparticipatie;
4. Verbetering samenwerking studenten;
5. Verder concretiseren activiteitenfonds jongeren;
6. Initiëren en ondersteunen van (raads)debatten met jongeren.

2. Domein Kinderopvang
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Invoering opvangplicht basisonderwijs Verantwoordelijkheid schoolbesturen voor organiseren
BSO is ingegaan per 1 augustus 2007. Er zijn signalen
ontvangen vanuit onderwijs, kinderopvang of ouders
over knelpunten daarbij. Nu de verplichting formeel is
ingegaan, is eind 2007 de werkgroep School in de wijk

http://www.kiezenvoorjeugd.nl/
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een onderzoek gestart vanuit de schoolbesturen naar de
stand van zaken.

2 Oriëntatie VVE uitvoeren in de
kinderopvang.

In 2007 gesprekken gestart met
kinderopvanginstellingen met als doel te onderzoeken
op welke wijze VVE in de kinderopvang vorm kan
krijgen.

3 Onderzoek naar actueel gebruik
kinderopvang (postcode-format) i.o.m.
OenS Haarlem vanuit onderzoek
‘Tellingen Kinderopvang’ 2006 (in eerste 
instantie rond peuterspeelzaalwerk vanuit
invalshoek VVE).

In plaats van het aparte postcodeonderzoek via OenS
zijn de eerste gegevens uit het Electronisch Kind
Dossier (EKD) gebruikt als indicatie voor het
kinderopvanggebruik (ook op postcode). Nu beperkt tot
kinderopvanggebruik door 0-1 jarigen, op korte termijn
worden gegevens opgeleverd over alle 0-4 jarigen.

Voorgenomen acties 2008
1. De stand van zaken rond het kinderopvanggebruik en -aanbod in Haarlem in kaart krijgen en houden.

Dit geldt zowel voor de groep 0-4 jarigen (mn. kinderdagverblijven en gastouders), waarvoor uit het
EKD gegevens worden opgeleverd, als 4-12 jarigen (buitenschoolse opvang - BSO), waarvoor het
onderzoek in één van de werkgroepen i.h.k.v. onderwijsconvenant gegevens zal opleveren;

2. Start van een pilot VVE in de kinderopvang;
3. Naar aanleiding van de conclusies uit een landelijk onderzoek naar de wachtlijsten in de BSO staat de

huidige beperkte gemeentelijke rol en functie in het in goede banen leiden van de toenemende groei
naar BSO (met name m.b.t. beschikbaarheid accommodaties) ter discussie. Hiervoor is een landelijke
taskforce ingesteld. Mogelijk zal hieruit een verdere aanscherping of uitbreiding van onze
gemeentelijke rol voortvloeien.

3. Domein Spel en Exploratie
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Integrale aanpak jongeren Schalkwijk,
samenwerking gemeente, politie, Prisma,
Radius, Sport, Multicultureel Schalkwijk
en daarbij betrekken van het stagebeleid

Nieuwe huisvesting bij Wijkcentrum de Ringvaart voor
tienercentrum Radar.
Extra inzet sport, o.m. bij VMBO (“Sports4you”) in
Schalkwijk
Herstart jongerenwerk Meerwijk
Herstart jongerenwerk Delftwijk, incl. jongerenhonk

2 Speeltuinen onderbrengen in een
servicepunt van (private) speeltuinen

De 12 voormalige Radius speeltuinen (Noord, Oost en
Schalkwijk) zijn op zelfstandige voet verder gegaan.
SDO Zuid-West dient als servicepunt voor het
personeel.

3 Start GGD-inspecties op grond van
nieuwe verordening peuterspeelzaalwerk

GGD inspecties op grond van nieuwe verordening het
1e kwartaal 2007 opgestart, waaruit bleek dat behoefte
bij de inspecteurs bestond aan een aangescherpt
toetsingskader om op een eenduidige, juiste wijze de
situaties bij de peuterspeelzalen te kunnen beoordelen.
Dit toetsingskader is inmiddels opgesteld.

4 Beleidskader ontwikkelen en vaststellen
peuterspeelzaalwerk

Nota herijking peuterspeelzaalwerk in concept begin
november 2007 opgeleverd en eind november / begin
december 2007 besproken met uitvoerende partijen.
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Eind 2007 wordt de nota voor besluitvorming voorgelegd
aan B&W (vervolgens in 2008 aan commissie en Raad).

5 Monitoring bezoek van jongeren aan
welzijnscentra, onderzoek naar behoefte

Gezien de overdracht van Radius naar Dock geen
uitvoering gegeven.

6 Mogelijkheid tot structurele oplossing
huisvesting Flinty’s en personele 
bezetting uitbreiden

Onderwerp ter discussie gebracht MO en SO. SO/VG
en MO/OWG hebben mogelijke opties voor toekomstige
huisvesting geïnventariseerd. Na onderzoek staat nog
één optie open. Onderzocht wordt of hier daadwerkelijk
een jongerencentrum kan worden gevestigd. Flinty’s is
een drukbezocht stedelijk jongerencentrum. Momenteel
wordt door de afdeling Veiligheid extra personeel
ingezet om goed sociaal beheer te garanderen

7 Overname Radius Het peuterspeelzaalwerk van Radius is overgenomen
door de SKOS, via Stichting Spaarne Peuters (SSP).
Alle overige activiteiten van Radius zijn overgenomen
door welzijnsorganisatie DOCK.

8 Modernisering bestaande
sportaccommodaties

Door vooral te investeren in kunstgras (voetbal, hockey,
honk-en softbal) kunnen accomodaties intensiever
worden benut.

9 Realisatie trapveldjes en recreatief groen
in de buurt

In verschillende stadsdelen zijn trapveldjes gerealiseerd.

10 Topsportinfrastructuur verbeteren Stichting Topsport Kennemerland is opgericht.
11 Vitaliseren sportverenigingen Doorstart voetbalvereniging HYS, waardoor er een

aantal jeugdteams zijn bijgekomen waaronder een
autochtoon/ allochtoon meisjesteam. Ook de Koninklijke
HFC heeft door statuutwijziging de deuren opengezet
voor meisjesvoetbal.

12 Verbindingen sport, onderwijs, welzijn en
jeugd

Uitvoering BOS-projecten in alle 5 stadsdelen.

13 Cultuuraanbod naschoolse activiteiten
versterken

Momenteel is door gebrek aan ambtelijke capaciteit de
afdeling cultuur niet betrokken bij de NSA. Er zijn wel
voldoende inhoudelijke kansen voor samenwerking in
de toekomst

14 Opstellen nieuw speelruimtebeleid Door het gebrek aan ambtelijke capaciteit bij SB er nog
geen nieuw speelruimteplan opgesteld

15 Ontwikkeling centraal coördinatiepunt
Naschools Activiteiten(NSA)-aanbod

Visiestuk geschreven. Doel: inrichten stedelijke
produktenbank NSA om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen. Het coördinatiepunt wordt in het nieuwe
schooljaar 2007-2008 in uitvoering genomen.

16 In kaart brengen van de
huisvestingssituatie Scouting en het
opstellen van een plan van aanpak

De huisvesting voor de scouting is in beeld gebracht. Er
wordt subsidie verstrekt voor de nieuwbouw van twee
gebouwen. De diverse subsidie- en huurstromen zijn in
kaart gebracht. Er is een prestatieplan opgesteld, waarin
het belang van scouting voor het jeugdbeleid in Haarlem
belicht is
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Voorgenomen acties 2008
1. Continueren uitvoering activiteiten integrale aanpak jongeren in Schalkwijk i.s.m. politie, Prisma, Dock,

SportSupport, Multi Cultureel Schalkwijk (MCS)
Continueren huisvesting tienercentrum Radar
Extra inzet sport
Uitvoering jongerenwerk Meerwijk;

2. Gedurende 1 jaar wordt ondersteuning geboden bij de verzelfstandiging van speeltuinen;
3. In het 1e kwartaal 2008 worden alle peuterspeelzalen nogmaals bezocht en beoordeeld op basis van

het nieuwe aangescherpt toetsingskader. Op basis van die inspecties kunnen de vergunningen worden
afgegeven, vervolgens worden de inspecties genormaliseerd (reguliere jaarlijkse inspecties).
Verwachte landelijke ontwikkelingen richting landelijke wetgeving tav kwaliteitseisen worden gevolgd;

4. Besluitvorming in de Raad inzake de nota herijking peuterspeelzaalwerk in het eerste kwartaal van
2008, vervolgens vanaf 1 april 2008 verdere uitwerking en implementatie van deze nota in de praktijk
in overleg met uitvoerende partijen;

5. Monitoring bezoek van jongeren aan welzijnscentra en onderzoek naar behoefte. Er worden afspraken
met de SDO’s gemaakt om dit uit te voeren;

6. Structurele huisvesting Flinty’s en structurele uitbreiding personele bezetting.
De Flinty’s zal in de loop van 2008 het huidige pand verlaten. Nieuwe huisvesting betekent hogere
huurlasten. Gezien het grote aantal bezoekers is structurele uitbreiding van de personele bezetting
noodzakelijk. Realiseren oplossingen vraagt in 2008 de nodige inzet en creativiteit;

7. Opstellen nieuw speelruimteplan;
8. Inrichten van een Stedelijke Produktenbank NSA. Begin 2008 kick-off in het kader van de uitbreiding
Brede School volgens de nieuwe aanpak ‘School in de wijk’;

9. In samenwerking met de afdeling Cultuur een Plan van Aanpak opstellen om het cultuuraanbod in NSA
te vergroten;

10. Stichting Topsport Kennemerland voeren volgens het prestatieplan topsportbeleid uit;
11. Subsidie BOS-projecten Schalkwijk en Haarlem-Oost t.b.v. jeugd stopt 1 januari 2009. Mogelijke

vervolgfinanciering onderzoeken (event. de nieuwe impulsregeling Brede School, Sport en Cultuur);
12. Sportstimulering kwetsbare jongeren. Onderzoeken of de activiteiten structureel kunnen worden

ondergebracht bij Sportsupport;
13. Uitbreiden kunstgrasvelden;
14. Bevorderen veiligheid naar en van sportvelden;
15. De huisvestingproblemen van scouting verder oplossen;
16. Onderzoeken of meer gezamenlijk gebruik van scoutinggebouwen voor buitenschoolse opvang

mogelijk is (naar voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam).

4. Domein Onderwijs en Educatie
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Voorbereidingen Convenant lokaal
onderwijsbeleid (zie ook OAB)

Uitwerking Convenant Lokaal Onderwijsbeleid op basis
van vier hoofdthema’s ‘Achterstand en Zorg’, ‘School in 
de wijk’, ‘Komen en gaan’, ‘Onderwijshuisvesting en 
financiën’, inclusief samenstelling en 
opdrachtformulering werkgroepen per hoofdthema.
Totaal in overleg met alle besturen betrokken bij
Jeugdbeleid.
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Aanpassing GSB-Convenant mbt start
OAB per 01-08-07, aanpassing ambities
rijksoverheid OAB:
- VVE bereik: ambitie verhoogd van 50%
naar 70% per 31-12-2009;
- Schakelklassen: ambitie verdubbeld: het
totaal aantal te schakelen 99 leerlingen
per 01-10-2009.

A) Continuering huidige VVE-aanpak en
beleidsontwikkeling mbt uitbreiding VVE-
voorzieningen;

B) Beleidsontwikkeling uitbreiding
schakelvoorzieningen:
Voorbereidingen (organisatie, inrichting)
Taalklas;
Voorbereidingen schakelvoorziening
Opvangklas Neveninstromers nieuwe stijl;
C) Verwerking gegevens van t.b.v. de
onderwijsmonitor. Voorbereiden
geïntegreerde aanpak met bureau Carel

Positieve besluitvorming van Rijksoverheid mbt
ophoging van het MOP/BDU/GSB- budget na
onderhandelingen tussen rijksoverheid en gemeente
inzake de af te spreken prestatie-afspraken
Onderwijsachterstandenbeleid eind december 2009:
- VVE: 327 doelgroepkinderen nemen deel aan
voorschoolse voorzieningen
- Schakelklassen: het totaal aantal leerlingen dat heeft
deelgenomen aan een schakelklas is 99 leerlingen
(cumulatief)
- Open doelstelling: realisatie van 3 Brede Scholen-
nieuwe stijl schooljaar 2009-2010
A) Continuering van VVE op peuterspeelzalen

ondanks problemen Radius/ overname door andere
aanbieder
Start indicatiestelling VVE onder 0-4 jarigen bij
JGZ/Consultatiebureau.
Ontwikkeling integrale aanpak deelname kind/ouder
VVE tijdens inburgeringstraject.

B) (Verdere) Ontwikkeling van Schakelklassen:
Realisatie opvangklas Neveninstromers
nieuwe stijl per schooljaar 2007-2008
Realisatie Ta(a)lentklas per schooljaar 2007-2008
Voorbereidingen andere vormen schakelklassen

C) OAB: Uitvoering onderwijsmonitor, extra inhaalslag
invoer gegevens 2004-2006 én 2006-2007,
voorbereidingen integratie in Carel, voorbereiding
VVE-monitor

2 Melding en registratie:
- Tijdige melding;
- Sluitende registratie van doorstroom van
gediplomeerde VMBO-leerlingen naar
ROC;

Persoonlijke benadering van
(vermoedelijke) voortijdige uitvallers;
Inzetten van het registratiesysteem als
databank voor jeugd-/onderwijsbeleid;

Handhaving leerplicht: stimuleren
oprichten Regionaal bureau leerling-
zaken.
Ketenbenadering handhaving:
Voorbereidingen m.b.t. realisering
sluitende ketenbenadering in aanpak

Melding en registratie:
- Tijdige melding: nog niet gerealiseerd.
- Sluitende registratie van doorstroom van
gediplomeerde VMBO-leerlingen naar ROC is
gerealiseerd.

Persoonlijke benadering van (vermoedelijke) voortijdige
uitvallers is gerealiseerd.
Inzetten van het registratiesysteem als databank voor
jeugd-/onderwijsbeleid is nog niet gerealiseerd.
Registratie is nog niet betrouwbaar.
Handhaving leerplicht: oprichting Regionaal bureau
leerling-zaken is nog niet gerealiseerd.

Ketenbenadering handhaving:
Voorbereidingen m.b.t. realisering sluitende
ketenbenadering in aanpak schoolverzuim (in vorm van
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schoolverzuim (in vorm van convenant). convenant) is nog niet gerealiseerd.

3 Ketenbenadering preventie:
Aanstelling zorgcoördinator VO en ROC;

Voldoende capaciteit bij partners
zorgstructuur om aan de vraag van
zorgleerlingen te voldoen;
Flexibele instroomdata bij
onderwijsinstellingen en ROC;
Stroomlijnen overleggen op beleid- en
uitvoeringsniveau;
Duurzame herplaatsing voortijdige
schoolverlaters;
Monitoren van effecten van extra
begeleiding voor duurzame herplaatsing

Keten benadering preventie:
Aanstelling zorgcoördinator VO en ROC; in elke school
is een (of meer) zorgcoordinator aanwezig.
In 2007 is capaciteit Bureau Jeugdzorg uitgebreid met
32uur. Zowel bij Jeugdzorg als Time Out lijkt capaciteit
voldoende om aan de vraag te voldoen.
Er is vooruitgang geboekt bij flexibele instroom bij Nova
College.

Duurzame herplaatsing voortijdige schoolverlaters:
vooruitgang geboekt.
Door inzet van extra capaciteit (0,7 fte) is het aantal
duurzame herplaatsingen toegenomen. Rapportage over
schooljaar 2006-2007 vindt plaats in januari 2008.

4 Nieuwe opdrachtformulering Brede
School coördinatie

Ondersteuning door bureau OOG is beeindigd. In
werkgroep School in de wijk is vervolg aanpak
ontwikkeld. Kick-off in januari 2008.

5 Start uitvoering SHO, onderzoek naar
mogelijkheden tot verbreding

Uitvoering SHO:
Informatie naar schoolbesturen inzake de
investeringskredieten die door de gemeenteraad voor
het jaar 2007 zijn vastgesteld.
Op dit moment zijn de volgende investeringenafgerond:
- Aanpassing gebouw Gentiaan voor huisvesting
Trapeze

- aanpassen gebouw de Wadden
en zijn voorbereidingskredieten aangevraagd voor
de volgende bouwplannen:

- uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
‘Mendel’

- idem Eerst Christelijk Lyceum
- idem Rudolf Steiner

In het 4e kwartaal 2007 wordt gestart met de evaluatie
van het Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan
Onderwijs. In deze evaluatie wordt betrokken de
mogelijkheden om te komen tot het verbreden van de
functionaliteit van de schoolgebouwen.

6 Rijksregeling Dagarrangementen en
Combinatiefuncties

De door bemiddeling van de gemeente Haarlem
verkregen subsidie Dagarrangementen &
Combinatiefuncties heeft een structurele bijdrage
geleverd in het uitwerken van samenwerkingsverbanden
tussen schoolbesturen, dagverblijven, sportsupport en
Kontext. Om dit mogelijk te maken zijn verschillende
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projecten gestart en is een administratiekantoor
aanbesteed om de coördinatie op financieel en
inhoudelijk terrein te waarborgen.

Voorgenomen acties 2008
1. Besluitvorming beleidsvoorstellen m.b.t. de thema’s Achterstand en Zorg’, ‘School in de wijk’, ‘Komen 
en gaan’, ‘Onderwijshuisvesting en financiën’ in kader van convenant lokaal Onderwijsbeleid;

2. Uitvoering van plan van aanpak OAB:
- VVE: Continuering huidige aanpak, uitbreiding VVE-voorzieningen, realisatie VVE-monitor en
onderzoek naar mogelijkheden VVE-methodiek in Kinderopvang;

- Verdere ontwikkeling en uitvoering indicatiestelling VVE onder 0-4 jarigen bij JGZ/CB;
- Verdere ontwikkeling en uitvoering integrale aanpak deelname kind/ouder VVE tijdens
inburgeringstraject;

- Schakelklassen: uitvoering Opvangklas, uitvoering Ta(a)lklas, voorbereiding van andere schakelklas;
- Ontwikkeling Brede School nieuwe stijl;
- Uitvoering onderwijsmonitor en VVE-monitor, analyse periode 2004-2006, uitwerking registratie kind-/
leerlinggegevens in CAReL (gecertificeerd instrument);

3. Melding en registratie:
- Tijdige melding; aanstellen van een verzuimcoordinator met als taak: scholen voor voortgezet
onderwijs informeren en ondersteunen om tot een tijdige, juiste en sluitende registratie van verzuim te
komen.

- Inzetten van het registratiesysteem als databank voor jeugd-/onderwijsbeleid: verder ontwikkelen
hiervan. Registratie is nog niet betrouwbaar.

- Handhaving leerplicht: stimuleren oprichten Regionaal bureau leerling-zaken: er zal in 2008 een quick
scan worden gemaakt om te onderzoeken of de samenwerkende gemeenten in de RMC regio tot een
gezamenlijke uitvoering willen komen en de voorwaarden waaronder.

- Ketenbenadering handhaving:
Voorbereidingen m.b.t. realisering sluitende ketenbenadering in aanpak schoolverzuim (in vorm van
convenant);

4. Ketenbenadering preventie:
Monitoren van effecten van extra begeleiding voor duurzame herplaatsing: op basis van rapportage
aanbevelingen;

5. Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO):
- (Mogelijk) Noodzakelijke aanpassingen in het Uitvoeringsplan SHO op basis van de evaluatie;
- In uitvoering nemen van de in het Uitvoeringsplan SHO opgenomen investeringen voor het jaar
2008 in uitvoering genomen;

6. Cultuureducatie:
De uitvoerende taken op het gebied van kunsteducatie van Afdeling Cultuur (Kunstmenu primair
onderwijs en CKVnetwerk HAVO/VWO) worden in de loop van 2008 overgedragen aan de Stichting
Kreater Kunsteducatie. Op deze wijze ontstaat meer duidelijkheid voor het onderwijsveld: 1
aanspreek/coördinatiepunt. Daarnaast wordt hiermee uitvoering gegeven aan het voornemen om
uitvoerende taken meer op afstand van de gemeente te plaatsen.
Start voorbereiding t.b.v. oprichting van een centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd, waarin de
bestaande (cultuur)educatieinstellingen Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Kreater en
Volksuniversiteit Haarlem gaan samenwerken;

7. Implementatie nieuwe Brede School aanpak ‘School in de wijk’;
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8. Aanvraag en vormgeven impuls Brede School, Sport en Cultuur;
9. Vervolg implementatie rijksregeling Dagarrangementen en Combinatiefuncties.

5. Domein Onderwijs en Arbeidsmarkt
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Leerwerkbanen en stages:
Het vergroten van het aantal leerbanen en
stages, onder andere via het MKB-
leerbanenplan.
(het MKB richt zich, op basis van een
convenant met de gemeente Haarlem, op
het realiseren van 400 leerbanen);
Het bestrijden van discriminatie van
allochtone jongeren bij het zoeken naar
een leerbaan;
De gemeente stelt jaarlijks een
aanzienlijke hoeveelheid stages ter
beschikking aan voortijdig schoolverlaters
zonder startkwalificatie;
Deelnemers zonder startkwalificatie
krijgen een reïntegratietraject met een
scholingscomponent;
Een data bank van stage/leerbanen voor
uitvallers zonder startkwalificatie bij het
jongerenloket;
Het realiseren van een stagemakelaar
(volgens Coalitieakkoord 2006-2010).

MKB banenplan is per 1 januari 2007 geeindigd.
Jongerenloket richt zich actief op acquisitie stages/
leerbanen.

Contact met SAMS/ CWI/ jongerenloket.
Anti DiscriminatieBureau contact met scholen VO.

Stagebeleid van de gemeente wordt ontwikkeld.
Een aantal stageplaatsen zijn in 2007 ingevuld door
jongeren.

SoZaWe: taakstelling reintegratie met scholing richting
BBL voor voortijdig schoolverlaters.

Er wordt gewerkt aan een stagebank met een website
door het jongerenloket.

Wordt besproken in het platform Onderwijs-
Arbeidsmarkt. Is momenteel nog niet gerealiseerd.

2 Sluitende aanpak:
Het, in samenspraak met de lokale
Taskforce Jeugdwerkloosheid, verder
vormgeven van het Jongerenloket
Haarlem e.o. en het wegnemen van
bestaande knelpunten

Aan deze sluitende aanpak wordt gewerkt.

Voorgenomen acties 2008
1. Realisatie stage/ leerbanenbank bij het jongerenloket;
2. Realiseren stagemakelaar i.s.m. Platform Onderwijs Arbeidsmarkt;
3. Mogelijkheden voor jongerentoerisme oppakken in relatie tot onderewijs/arbeidsmarkt;
4. Verbreding van de leer/werktrajecten, o.a. op het gebied van detailhandel in Schalkwijk.

6/7. Domeinen Jeugdgezondheidszorg, Hulpverlening en Zorg
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Onderzoek en verdere
verbetering/aanscherping van beleid en
uitvoering gericht op Bureau Jeugdzorg

Accountmanager Bureau Jeugdzorg heeft dit opgepakt
en heeft tot aanscherping prestatieplan geleidt.

2 Uitwerking beleidsadviezen Wijzer samenwerken is gerealiseerd, met daarin

http://www.kiezenvoorjeugd.nl/
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jeugdgezondheidszorg en de
samenwerking met
opvoedingsondersteuning en
kinderopvang

sluitende ketenafspraken 0-4 jr.

3 ITJ onderzoek Schalkwijk + opstellen
actieplan aanpak kindermishandeling

ITJ rapport van bevindingen is in september
aangeboden. Actieplan wordt opgesteld en is begin 2008
gereed.

Voorgenomen acties 2008
1. De problemen van de dossieroverdracht van 0-4 naar 4-19 jaar zijn in kaart gebracht en er zijn

verbetervoorstellen geformuleerd;
2. Doorzetten van de breder implementatie van opvoedingsondersteuning in samenwerking met JGZ (

Stevig Ouderschap, Haarlem Feliciteert, e.d.;
3. Vervolg implementatie ‘Wijzer Samenwerken’ in de kinderopvang;
4. Ondersteuning van medewerkers kinderopvang door (ortho)-pedagoge.

8. Domein Opvoedings- en Gezinsondersteuning
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Uitvoering geven aan de Ouder Kind
Centrum (OKC)-ontwikkeling.

Er is toegewerkt naar een regionale aanpak voor de
Centra voor Jeugd en Gezin zoals de OKC’s landelijk 
gaan heten. De voorbereidingen zijn getroffen om begin
2008 te starten met het eerste Centrum voor jeugd en
Gezin in Haarlem Oost

2 Overlegstructuren rondom de keten
concretiseren

De overlegstructuur jeugd is leidend in de
ontewikkelingen. Het portefeuillehoudersoverleg Zuid-
Kennemerland op het gebied van Onderwijs, Jeugd,
Welzijn, Sport, Zorg en WMO komt met een 6 wekelijkse
frequentie bijeen

3 Aanbod op de 5 gemeentelijke functies
i.r.t. de WMO

Ter voorbereiding op de realisatie van de Centra voor
Jeugd en Gezin is het aanbod op de 5 gemeentelijke
functies in kaart gebracht.
Het kenniscentrum jeugd www.kiezenvoorjeugd.nl is in
oktober gelanceerd en gaat als digitaal loket t.b.v. de
CJG’s fungeren

4 Zorgstructuur wsns, onderwijs, welzijn,
jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg
concretiseren zodat schooljaar 2007-2008
gestart kan worden in de nieuwe opzet

Er is samen met WSNS een plan ontwikkeld om in het
basisonderwijs dit schooljaar te komen tot mobiele Zorg
AdviesTeams, waarbij zowel Kontext
(schoolmaatschappelijk werk), de GGD en BJZ
betrokken zijn.

Voorgenomen acties 2008
1. Start van het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlem Oost;
2. Plan van aanpak te ontwikkelen voor de overige 4 Centra voor Jeugd en Gezin in Haarlem;
3. Doorontwikkelen van het kenniscentrum jeugd, op het gebied van PR, ten behoeve van het gebruik

van de website door proffessionals en ten behoeve van de regio;
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4. Start individuele en groepsgerichte opvoedingsondersteuning met name in de wijken Schalkwijk en
Delftwijk.

9. Domein Veiligheid
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Integrale aanpak van problematische
jeugdgroepen.

Er is 6-wekelijks een jeugdgroepenoverleg, waarin
diverse betrokken partijen samenwerken. In het
jeugdgroepenoverleg geeft de gemeente invulling aan
haar regierol met betrekking tot de aanpak van
problematische jeugdgroepen(groepsgericht, individu-
en domeingericht)

2 Realiseren van mogelijkheden voor
participatieprojecten jeugd en veiligheid

Diverse participatieprojecten jeugd en veiligheid zijn
gefinancierd, o.a. Summer Session, graffitiprojecten, etc.

3 Overeenkomstig de motie drugsvrij
schoolplein een aanpak ontwikkelen rond
handel/gebruik van drugs en alcohol rond
scholen en jongerencentra.

In samenwerking met de politie, Brijder Verslavingszorg,
scholen en Jongerenwerk is een aanpak ontwikkeld en
in uitvoering.

4 Implementatie VIOS (Veilig In en Om
School)

3 nieuwe scholen zijn gestart met VIOS trainingen. De 3
“zorg”scholen krijgen een vervolgtraining. Het convenant 
Veilige school is geactualiseerd( convenant VIOS)

5 Vaststelling actieprogramma jeugd en
veiligheid

In december wordt actieprogramma jeugd en veiligheid
vastgesteld.

Voorgenomen acties 2008
1. Actieprogramma jeugd en veiligheid centraal stellen;
2. Implementatie maatregelen in de aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren;
3. Ontwikkelen van een geïntegreerd aanbod voorlichtingsactiviteiten op scholen;
4. Ontwikkelen en implementatie van een effectieve aanpak betrokkenheid van ouders bij het gedrag van

hun kinderen;
5. Start inzet van een jongerentoezichtteam in Schalkwijk;
6. Voortzetting integrale aanpak problematische jeugdgroepen en de ontwikkeling van de individuele

aanpak.

10. Domein Jongerenhuisvesting
Voorgenomen acties 2007 Resultaat acties 2007

1 Op 1 januari 2007 gaat het nieuwe
woonruimteverdelingssyteem in werking.
Dit systeem heeft een grote positieve
invloed op de doorstroming. Hierdoor
komen uiteindelijk meer betaalbare
woningen beschikbaar, waardoor ook de
keuzevrijheid van starters/jongeren
toeneemt

Het nieuwe woonruimteverdelingsysteem is inderdaad
per 1 januari van start gegaan. Nieuwe spelregels
moeten leiden tot een heldere, transparante en efficiënte
woonruimteverdeling. Maatwerk en bevordering van de
doorstroming staan voorop. Jongeren moeten hier
uiteindelijk ook van profiteren.

2 In regionaal verband (Zuid Kennemerland)
wordt bekeken in hoeverre het mogelijk is
starters (dus ook jongeren) te helpen een

De (regionale) uitwerking van de starterslening is
opgepakt. De colleges van de regiogemeenten zijn
akkoord met de uitgangspunten. Geprobeerd wordt hier
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eerste stap te zetten op de
koopwoningmarkt door gebruik te maken
van de Starterslening van het SVN
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten)

ook de provincie (financieel) bij te betrekken.

3 Oplevering van 120 studenteneenheden
aan de Spoorwegstraat door Pré Wonen

De oplevering van deze eenheden heeft in oktober
plaatsgevonden.

4 Het woningonttrekkingsbeleid wordt t.a.v.
kamergewijzeverhuur herzien

Het onttrekkingsbeleid t.a.v. kamergewijzeverhuur is nog
niet aangepast.

5 Oplevering van 172 studenteneenheden
(campuswoningen) aan de Veldzigtlaan

InHolland en Duwo hebben de eenheden in het voorjaar
van 2007 opleverd.

Voorgenomen acties 2008
Verdere uitwerking en inwerkingtreding van de (regionale) Startersregeling in samenwerking met het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten (SVN).


