Raadsvoorstel
Raadsvergadering: 22 december 2016
Agendapunt:
Voorstelnummer: 2016-75
Landsmeer,
Onderwerp:
nota preventief jeugdbeleid 2017-2020 “De basis versterkt”
Voorgesteld raadsbesluit / c.q. beslispunten:
1. in te stemmen met de nota preventief jeugdbeleid 2017-2020 “De basis versterkt”
2. de kosten voortvloeiend uit de nota ad € 37.500 te dekken uit de integratie uitkering
Sociaal Domein
Inleiding:
De gemeente heeft met ingang van 1 januari 2015 nieuwe taken en verantwoordelijkheden
gekregen als het gaat om de jeugd. De jeugdwet stelt dat de gemeente moet aangeven hoe
zij daarbij het preventief jeugdbeleid wil inrichten. De gemeente Landsmeer wil door meer te
investeren aan de voorkant, een beroep op zwaardere jeugdhulp, verminderen. Hoe eerder
problemen worden gesignaleerd en aangepakt, des te kleiner de kans dat problemen
verergeren.
Het onderwerp van deze nota is dus niet de jeugdzórg zelf maar juist het beleid waarmee we
willen voorkomen dat gezinnen een beroep op de (zwaardere) jeugdhulp gaan doen. In deze
nota richten wij ons in eerste instantie op alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
Ter voorbereiding op deze jeugdnota is op 14 april 2016 een interactieve bijeenkomst
georganiseerd voor ketenpartners, ouders en professionals.
Alle jeugdigen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen
maken. De gemeente Landsmeer vindt het belangrijk dat jeugdigen een bijdrage leveren aan
de maatschappij en in staat zijn de meeste vragen, die zij in het dagelijks leven tegenkomen,
zelf of met een beetje hulp op te lossen.
De nota bouwt voort op het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet en sluit aan bij de
landelijke, provinciale en de regionale ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdwet.
De concept-nota is op 12 oktober besproken met de Wmo-raad. De door de Wmo-raad
gemaakte op- en aanmerkingen tijdens dit overleg zijn meegenomen in de nota. Op basis
van het uitgebrachte formele advies van de Wmo-raad op 10 november is de nota verder
aangescherpt.
Wettelijke grondslag en/of kader:
Jeugdwet
Beleidskader “Met elkaar, Voor elkaar” (gemeenteraad vastgesteld 23-10-2014)
Beoogd effect van het besluit:
Met deze nota willen we bereiken dat:
1 Jeugdigen in Landsmeer zo gezond, gelukkig en veilig mogelijk opgroeien en
2 Alle Landsmeerse jeugdigen ontwikkelen zich optimaal en functioneren naar vermogen.
Argumenten:
Het voorstel past in het ingezette beleid zoals aangegeven in de jeugdwet en het
beleidskader "Met elkaar, voor elkaar".
1.
Jeugdigen in Landsmeer zo gezond, gelukkig en veilig mogelijk opgroeien.

Hoe eerder problemen worden gesignaleerd en aangepakt, des te kleiner de kans dat
problemen verergeren. Dit willen we bereiken door meer te investeren aan de voorkant/ het
voorveld en daarmee een beroep op zwaardere jeugdhulp te verminderen.
We gaan uit van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders/ opvoeders
Jeugdhulp ontzorgen en normaliseren door het opvoedkundig klimaat te versterken in
gezinnen, wijken, buurten, scholen en voorzieningen als kinderopvang en
peuterspeelzalen;
Er voor te zorgen dat Landsmeerse kinderen voldoende vaardigheden/skills in huis
hebben op het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan.
De veiligheid van de jeugdigen zo optimaal mogelijk te waarborgen in de
opvoedsituatie waarin zij opgroeien;
Het aanbieden van integrale hulp aan gezinnen volgens het principe van één gezin,
één plan, één regisseur.
2.
-

-

Alle Landsmeerse jeugdigen ontwikkelen zich optimaal en functioneren naar
vermogen. Dit gaan we doen door de basis in Landsmeer te versterken door
de kwaliteit van de basisvoorzieningen te versterken, zoals kinderopvang, onderwijs
en ondersteuning preventief jeugdbeleid.
Ondersteuning bij taalachterstanden, Sociaal Medische Indicatie en het realiseren
van toegankelijke voorschoolse voorzieningen met een groter bereik van peuters. Dit
sluit aan bij de ontwikkelingen van de preventieve jeugdhulp en het lokale opgroei- en
opvoedaanbod.
Samenwerking met onderwijs, organisaties, kerken, instellingen en professionals
versterken en samenwerking van organisaties met burgers te stimuleren;
Initiatieven m.b.t. versterken preventief voorveld te ondersteunen

Risicofactoren / kanttekeningen:
geen
Afwegingen
De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de in deze nota genoemde doelstellingen
om het preventief jeugdbeleid vorm te geven en de daarbij behorende financiele middelen
beschikbaar te stellen.
Niet instemmen betekent dat het de transformatie van de jeugdwet binnen Landsmeer langer
zal duren.
Uitkomsten advies en inspraak:
Op14 april is, ter voorbereiding van deze jeugdnota, een interactieve bijeenkomst
georganiseerd voor ketenpartners, ouders en professionals. Hierbij is input geleverd welke is
meegenomen in deze nota.
De Wmo raad is om advies gevraagd. over deze jeugdnota. In oktober is de conceptnota
inhoudelijk toegelicht en zijn de op- en aanmerkingen meegenomen in de conceptnota. De
Wmo-raad heeft vervolgens advies uitgebracht op onderliggende nota.
Financiële gevolgen:
De financiële consequenties van de uitvoering van deze nota zijn:
Vanuit de bestaande middelen en bestaand (preventief) jeugdbeleid € 550.998
Nieuw budget 3D/ preventief jeugdbeleid € 37.500. Deze kosten kunnen worden gedekt uit
de integratie uitkering Sociaal Domein.

Publiekssamenvatting:
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Met
deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden, vindt het college het nog belangrijker om
preventief jeugdbeleid en beleid over het versterken van het voorveld op te stellen.. De
gemeente Landsmeer wil door meer te investeren aan de voorkant, een beroep op
zwaardere jeugdhulp, verminderen. Hoe eerder problemen worden gesignaleerd en
aangepakt, des te kleiner de kans dat problemen verergeren.
Alle jeugdigen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen
maken. De gemeente Landsmeer vindt het belangrijk dat jeugdigen een bijdrage leveren aan
de maatschappij en in staat zijn de meeste vragen, die zij in het dagelijks leven tegenkomen,
zelf of met een beetje hulp op te lossen.
Het onderwerp van deze nota is dus niet de jeugdzórg zelf maar juist het beleid waarmee we
willen voorkomen dat gezinnen een beroep op de (zwaardere) jeugdhulp doen. Ter
voorbereiding op deze jeugdnota is op 14 april 2016 een interactieve bijeenkomst
georganiseerd.
De nota bouwt voort op het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet en sluit aan bij de
landelijke, provinciale en de regionale ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdwet.
Communicatie:
Na vaststelling van de nota door de raad zal een samenvatting van de nota op de
gemeentelijke website en via de gemeentepagina in het ‘Het Kompas’ worden gepubliceerd.
Uitvoering:
In de nota staat aangegeven hoe de nota wordt uitgevoerd en wat de bijbehorende
tijdsplanning van de verschillende onderdelen/ instrumenten is.
Evalueren:
de nota zal gedurende de looptijd van de nota worden gemonitord en geevalueerd in 2020.
Stukken:
1) meegestuurd:

nota preventief jeugdbeleid "De basis versterkt"

2) ter inzage gelegd Afdelingshoofd:
Binnert Onderwijzer, afdelingshoofd Publiekszaken, telnr: 020- 49 77 111, email:
b.onderwijzer@landsmeer.nl
U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.
Het college,

de gemeentesecretaris

de burgemeester,

