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Aanleiding
In maart 2009 is het programma Jeugd Gemeente Dronten 2009 – 2012 vastgesteld.
In het programma wordt de volgende algemene doelstelling geformuleerd:
Het jeugdbeleid van de gemeente Dronten is gericht op een gezonde ontwikkeling van alle
kinderen en jongeren, waardoor zij verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en voor
hun omgeving.
Alle kinderen en jongeren moeten later in hun leven kunnen terugkijken op een goede en
geborgen jeugd in de gemeente Dronten.
De belangrijkste uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd zijn:
• de belangen van de Drontense kinderen en jongeren staan centraal;
• het jeugdbeleid wordt in samenspraak met betrokken partners op een democratische
en integrale wijze tot stand gebracht en uitgewerkt;
• ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, maar staan
hierin niet alleen.
In het programma jeugd wordt de regierol van de gemeente op het complexe speelveld van
het jeugdbeleid met de vele spelers en de verschillende belangen
uitvoerig beschreven. De gemeente Dronten definieert haar regierol binnen het jeugdbeleid
als volgt:
- de gemeente geeft inhoudelijk richting en houdt overzicht;
- de gemeente richt zich daarbij op het algemeen en/of gemeenschappelijke belang;
- de gemeente legt verbindingen tussen partijen;
- de gemeente organiseert de eigen activiteiten zodanig, dat uitvoerenden zo optimaal
mogelijk hun diensten kunnen leveren aan jongeren en hun ouders / verzorgers;
- de gemeente is, waar dat is overeengekomen, trekker van processen en faciliteert
waarnodig deze processen.

Het programma jeugdbeleid van 2009 geeft zodoende inzicht in wat de gemeente kan en wil
om samen met alle andere spelers op het speelveld te werken aan een optimale uitwerking
en uitvoering van het jeugdbeleid.
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Anno 2012 is de gemeentelijke visie op het jeugdbeleid voor wat betreft de
doelstelling, de uitgangspunten en de (regie)rol van de gemeente niet anders dan in
2009. Daarom wordt in de nu voorliggende nota “Opgroeien en opbloeien in Dronten”,
jeugdbeleid voor de periode 2013 – 2016, in belangrijke mate een vervolg gegeven aan
het in 2009 ingezette beleid.
Het Programma Jeugd is al sterk gericht op preventie, maar omdat gemeenten vanaf
2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg zal de komende periode nog
nadrukkelijker worden ingezet op preventief beleid. Door te investeren in relatief
goedkope preventieve middelen, wordt de inzet van veel duurdere curatieve middelen
voorkomen.
De nota heeft de functie van “kapstok” nota, waarin algemene kaders worden
geschetst en de integraliteit wordt bewaakt. Rondom de verschillende thema’s die in
de nota worden genoemd zijn afzonderlijke beleidsnota’s vastgesteld.

In hoofdstuk 1 wordt beknopt teruggeblikt op de afgelopen vier jaren. In hoofdstuk 2 worden
de vijf hoofdthema’s op het terrein van jeugd van dit moment verwoord. Ook wordt in dit
hoofdstuk ingegaan op de beschikbare middelen voor het jeugdbeleid. In hoofdstuk 3 worden
de doelstellingen per thema aangegeven en uitgewerkt in jaarprogramma’s. Hoofdstuk 4
geeft inzicht in de overlegstructuur. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 toegelicht waarom we
spreken over integraal (jeugd) beleid.
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1.

Stand van zaken Programma Jeugd 2009 – 2012

Om structuur en overzicht aan te brengen is er in het programma jeugd voor gekozen om de
projecten en de activiteiten uit het jeugdbeleid in te delen naar zogenaamde
opvoedingsmilieus.
1. Opvoedingsmilieu 1: Thuis
2. Opvoedingsmilieu 2: Opvang, school of werk
3. Opvoedingsmilieu 3: Vrije tijd
In deze notitie wordt uiteraard vooral vooruit gekeken naar de komende jaren. Toch is het
goed om even kort stil te staan bij de afgelopen periode van vier jaren waarin een
voortvarende start is gemaakt met de uitwerking van het jeugdbeleid.
In de onderstaande schema’s is per leefgebied beknopt aangegeven wat er de afgelopen
periode is bereikt.

Opvoedingsmilieu 1:
Thuis
1.1 CJG (backoffice):

Wat is er bereikt?

-

1.2 CJG (frontoffice):

-

1.3 Huisvesting
jongeren:

-

Het aanbod van hulpverlening, zorg en
(opvoedings)ondersteuning in de gemeente Dronten is in
beeld gebracht door het opstellen van het productenboek;
Op basis van dit productenboek is het bestaande aanbod
geanalyseerd en vastgesteld dat het aanbod toereikend is;
Verder is vastgesteld dat er sprake is van een
samenhangende aanpak van de hulpverlening en
opvoedingsondersteuning.
Opening Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) begin 2011:
fysiek loket, telefonisch loket en digitaal loket;
Na een periode van ruim één jaar is vastgesteld dat er
onvoldoende behoefte is aan een vast fysieke CJG-loket;
In plaats hiervan is in 2012 een activiteitenkalender
opgesteld, waarin is weergegeven wanneer en waar het
CJG naar de vindplaatsen, de jongeren en de
ouders/verzorgers toe komt. Hierbij moet worden gedacht
aan scholen, kinderopvang, sportverenigingen, etc.
Er is geconstateerd dat er in Dronten een gebrek is aan
goedkope woningen voor jongeren (18-23 jaar);
Mede als gevolg hiervan verlaten veel jongeren in deze
leeftijdsgroep (73 %) de gemeente Dronten om zich elders
te vestigen;
In overleg met OFW wordt getracht deze situatie te
verbeteren;
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Opvoedingsmilieu 2:
opvang, school of
werk
2.1 Jonge kind in Beeld /
VVE:

Wat is er bereikt?

-

2.2 CJG (midoffice)

-

-

2.3 Brede school

-

2.4 Leer-werkplicht

-

Nieuw beleidskader voor Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) opgesteld voor periode 2012 – 2014;
In 2012 biedt de gemeente Dronten 67 VVE-plaatsen aan.
Dit is fors meer dan het verplichte aantal VVE-plaatsen;
Op het AZC is een professionele peuterspeelzaal
gerealiseerd met VVE-aanbod;
De toeleiding naar VVE is verbeterd door de prominente
rol die het consultatiebureau hierin heeft gekregen.
Er is in samenspraak met alle betrokken partners een
convenant opgesteld waarin de samenwerking rondom het
CJG is vastgelegd;
Ondertekening van het (samenwerkings) convenant CJG
door 18 organisaties
De zorgstructuur binnen onderwijs is sterk verbeterd, o.a.
door de aanstelling van twee (gemeentebrede)
zorgcoördinatoren plus en het inrichten van
zorgadviesteams (ZAT’s) bij alle scholen voor PO en VO
in Dronten:
Met de uitwerking van het zogenaamde
“snijvlakexperiment” is succesvol een verbinding gelegd
tussen het CJG en de zorgstructuur binnen het onderwijs
De verwijsindex ESAR is in 2010 geïmplementeerd.
Hulpverleners van hetzelfde kind kunnen via ESAR
makkelijker met elkaar in contact komen, waardoor de
benodigde zorg kan worden afgestemd.
In 2009 is een visiedocument “Brede School” opgesteld
dat in praktijk gebracht is in Dronten-Centrum op
basisschool de Uiterton;
De pilot in Dronten-Centrum is succesvol verlopen;
In 2012 is het concept uitgerold naar Dronten-West en zijn
de eerste stappen richting Biddinghuizen gezet;
Het eerste kindcentrum is op basisschool Gregorius als
pilot gestart;
Er is een verbinding tussen De Brede School en het CJG
tot stand gebracht.
De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is in 2010 in
Dronten geïmplementeerd, maar van rijkswege weer
ingetrokken per 1-1-2012;
Vanaf die datum is de WIJ opgegaan in de Wet Werken
naar Vermogen.
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Opvoedingsmilieu 3:
vrije tijd
3.1 Spelen en
ontmoeten

Wat is er bereikt?

-

3.2 Jeugd aan basis van
Civil Society

-

-

3.3 Aanpak voorkoming
vandalisme en overlast

-

Het speelruimteplan is in 2009 geactualiseerd;
Ruim 50 bestaande plekken zijn aangepast naar de
wensen, de leeftijd en de behoeften van de jongeren;
Voor Biddinghuizen en Swifterbant zijn nieuwe plannen /
locaties ontwikkeld
In december 2012 is een aanvang gemaakt met de
voorbereiding op de bouw van een nieuw
jongerencentrum voor USRA en Nirwana aan de
Educalaan.
Het project “alle kinderen doen mee” is door De Meerpaal
in 2010 en 2011 uitgevoerd. Ongeveer 130
doelgroepkinderen hebben gratis deel kunnen nemen aan
culturele en sportieve activiteiten.
Er is een verbinding tot stand gebracht tussen de
Meerpaal en andere jongerenorganisaties (De Boot, La
Bamba en MOSK);
De samenwerking tussen de gemeente en de Meerpaal
Welzijn op het terrein van jongerenwerk en straathoekwerk
is verbeterd;
Naar aanleiding van inspraakavonden in de kernen
Biddinghuizen en Swifterbant is het aanbod voor het
jongerenwerk aangepast en zijn er enkele nieuwe
voorzieningen (JOP in Biddinghuizen en aanpassing
verschillende speelplaatsen in Biddinghuizen) tot stand
gebracht.
In april 2011 is het Jeugd Interventieteam (JIT)
geïnstalleerd. Het JIT bestaat uit de vaste leden politie,
straathoekwerk en gemeente. Daarnaast zijn er
agendaleden (Leerplicht, zorgcoördinatie, Tactus, wijk- en
buurtbeheer). Het JIT volgt de groepen jongeren in de
gemeente Dronten en probeert door gerichte interventies,
voorzieningen en acties de overlast door jongeren te
beperken

-
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-

In 2012 is het Integrale Veiligheidsplan door de raad
vastgesteld. Jeugd maakt integraal onderdeel uit van het
gemeentelijk veiligheidsbeleid
In september 2012 is in Dronten Zuid aan de
Lancasterdreef een Johan Cruijff Court gerealiseerd
In januari 2012 is in samenwerking met de jongeren in
Biddinghuizen een jongeren ontmoetingsplek (JOP)
gerealiseerd.
In Dronten Zuid worden – wederom in overleg met de
jongeren zelf en de jongerenwerkers van De Meerpaal –
plannen ontwikkeld voor het plaatsen van een JOP.
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2 Hoofdthema’s periode 2013 - 2016
Er zijn grote veranderingen gaande op het terrein van jeugdbeleid. In dit hoofdstuk worden
de vijf belangrijkste thema’s en ontwikkelingen op het terrein van jeugdbeleid verwoord. Er
wordt stilgestaan bij de huidige situatie en er wordt een doorkijk gegeven naar de komende
jaren.
2.1 Decentralisatie jeugdzorg
Algemeen
Een belangrijke en ingrijpende ontwikkeling is de overheveling van de verantwoordelijkheid
van de jeugdzorg naar de gemeente. Streefdatum voor deze decentralisatie is 1 januari
2015.
Zicht op de jeugdzorg
Om ons goed voor te bereiden op de decentralisatie, is het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
opdracht gegeven een analyse te maken van de situatie in Dronten. Deze analyse ‘Zicht op
de jeugdzorg’ biedt de gemeente Dronten inzicht in het zorggebruik, omvang van
doelgroep(en), kosten van zorg en aankomende wet- en regelgeving. In november 2012 is
de analyse afgerond.

Samenwerking jeugdzorgaanbieders en provincie
Naast het traject dat we zijn ingegaan met het NJI, werken we samen op regionaal niveau
met de Flevolandse gemeenten, provincie Flevoland en de jeugdzorgpartners. In oktober
hebben de Flevolandse gemeenten en provincie een convenant ondertekend, waarin zij de
intentie uitspreken om samen te werken aan de transitie van de jeugdzorg. Daarna is er een
koersdocument opgesteld onder regie van de gemeenten waarin een eerste aanzet tot
visievorming is gegeven. Verder voeren we in Flevoland een aantal experimenten uit om
nieuwe werkwijzen te testen. In Biddinghuizen gaat vanaf januari 2013 de pilot “Sterk in de
klas” draaien op de basisscholen en de kinderopvang.
Ontwikkeling visie transformatie Jeugdzorg
De gemeente Dronten zal de analyse van NJI en de gesprekken met de
jeugdzorgaanbieders, BJZ en de provincie benutten als input voor het formuleren van een
inhoudelijke en organisatorische visie op de zorg voor jeugd. Deze visie formuleren wij
samen met onze partners op het gebied van welzijn, kinderopvang, onderwijs, zorg en
jeugdgezondheidszorg. Ter voorbereiding zijn er twee werkconferenties georganiseerd, die
goed bezocht zijn door meer dan 30 partners. Ook zal er een connectie worden gemaakt met
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de twee overige decentralisaties die de komende jaren naar de gemeente toekomen. Naast
de visie wordt een projectplan uitgewerkt.
Samenwerken partners Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Hoewel we nog niet in beeld hebben wat de plek van het CJG is in de decentralisatie van de
jeugdzorg, is al wel duidelijk dat het CJG een belangrijke rol speelt. Samen met de CJG
partners bereiden we ons voor op de veranderingen. Hierbij willen we bestaande kennis en
ervaring goed benutten en tevens gezamenlijk nieuwe kennis en ervaring opdoen, om zo tot
betere oplossingen voor ouders en jeugd te komen.
2.2 Onderwijs
Algemeen
In augustus 2014 wordt het passend onderwijs geïmplementeerd. Om passend onderwijs
voor ieder kind te realiseren, bewegen de scholen zich steeds meer richting het leveren van
maatwerk. Zo ontwikkelt de Driemaster samen met Eduvier en de Zonnebloemschool
onderwijs/zorgarrangementen voor cluster 3 en cluster 4 leerlingen. Daarnaast wordt de
brede school vanuit Dronten centrum uitgerold naar alle scholeneilanden. Om
taalachterstanden zo snel mogelijk te minimaliseren, wordt vanaf 2012 VVE ook op het
asielzoekerscentrum aangeboden.

Passend onderwijs
Passend Onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van het onderwijsveld zelf. Bij de
implementatie van het passend onderwijs vormt het primair onderwijs in Dronten een
samenwerkingsverband met Lelystad. Het voortgezet onderwijs werkt samen met de regio
Kampen - Zwolle. Voor beide samenwerkingsverbanden vinden de komende jaren forse
bezuinigingen plaats. De samenwerkingsverbanden werken aan een ondersteuningsplan dat
uiterlijk voorjaar 2014 gereed is. Beide plannen (voor het primair en voortgezet onderwijs)
zullen in overleg met de gemeente tot stand komen.
Reguliere scholen zullen de komende periode meer leerlingen met specifieke zorgvragen
zelf opvangen. In aanloop naar het passend onderwijs fungeert De Driemaster sinds
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augustus 2011 als Speciaal Basisonderwijs (SBO) met verbrede toelating. Dit houdt in dat zij
naast SBO leerlingen ook een aantal kinderen met een zwaardere hulpvraag opvangen.
Samen met Eduvier en de Zonnebloemschool ontwikkelt de Driemaster
onderwijsarrangementen voor cluster 3 en cluster 4 leerlingen. Vanaf 1 augustus 2014 zullen
een aantal clusterleerlingen hier gebruik van gaan maken. Nieuwe leerlingen zullen met
ingang van schooljaar 2014-2015 vaker thuisnabij onderwijs ontvangen, waardoor de
leerlingenstroom naar onder andere Lelystad geleidelijk zal verminderen.
De leerling-prognose laat zien dat er de komende jaren een leegstand van klaslokalen zal
ontstaan in de schoolgebouwen van Dronten centrum. Indien nodig, kunnen deze lokalen
ingezet worden voor passend onderwijs. Vanuit het onderwijshuisvestingsbeleid zijn
middelen gereserveerd om eventuele aanpassingen aan de lokalen te bekostigen.
Doorontwikkeling brede school
In 2009 is gestart met de pilot Brede School in Dronten Centrum. Na een succesvolle pilot
zijn we eind 2011 begonnen met de doorontwikkeling van de brede school. Het concept
wordt in 2013 uitgerold naar Dronten West. Daarnaast zijn de eerste stappen richting
Biddinghuizen gezet. In 2013 zullen deze ontwikkelingen worden doorgezet met als doel een
stevig brede school netwerk in Dronten Centrum, Dronten West en Biddinghuizen neer te
zetten. Na 2013 zal dit netwerk verder uitgerold worden naar de overige wijken in de
gemeente Dronten.
In 2012 is een verbinding gemaakt tussen de brede school en het Centrum voor Jeugd Gezin
(CJG). De brede school biedt het CJG een platform om in contact te komen met haar
doelgroep. Ouders kunnen tijdens bijeenkomsten op een laagdrempelige manier hun vragen
rondom de opvoeding aan een CJG medewerker stellen. De samenwerking tussen de brede
school en het CJG zal in de komende jaren verder gestalte krijgen.
Voor- Vroegschoolse Educatie (VVE)
Er is een nieuw VVE beleidskader voor 2012-2014 opgesteld. Hierin is onder andere bepaald
dat er ook VVE zal worden aangeboden op het asielzoekerscentrum. Dit is in 2012
ingevoerd.
In 2012 worden er op 5 peuterspeelzalen 67 VVE plaatsen aangeboden in de gemeente
Dronten.

Passend onderwijs – jeugdzorg
De invoering van het passend onderwijs verplicht scholen naast onderwijs ook de benodigde
zorg aan kinderen te verlenen. Om dit te realiseren is het van cruciaal belang dat er een
intensieve samenwerking ontstaat tussen het onderwijs en de (jeugd)zorgorganisaties. De
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afgelopen jaren is de samenwerking tussen zorgaanbieders en de scholen versterkt in het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waarin deze organisaties vertegenwoordigd zijn. Uit
deze samenwerking is het zogenaamde snijvlakexperiment voortgekomen. Aan dit
experiment nemen partners vanuit verschillende disciplines deel om te komen tot 1 loket
voor handelingsgerichte toeleiding en indicatie voor leerlingen tot 13 jaar.
Om de samenwerking verder uit te bouwen is de gemeente vanaf mei 2012 gestart met een
serie werkconferenties waarbij het onderwijs en de zorgaanbieders met elkaar in gesprek
gaan. Tijdens deze conferenties is een start gemaakt met het in kaart brengen van de
stappen die zowel inhoudelijk als op procesniveau genomen moeten worden. In 2013 wordt
dit verder vormgegeven.
2.3 Doorontwikkeling CJG
Algemeen
Het CJG Dronten is in maart 2011 opengegaan voor ouders, jongeren en professionals. Voor
deze 3 doelgroepen zijn verschillende acties ondernomen om ervoor te zorgen dat jeugd in
Dronten op een goede manier kan opgroeien. Ze worden hier achtereenvolgens beschreven.
Ouders/opvoeders
Het CJG is voor ouders en opvoeders op verschillende manieren te bereiken: telefonisch, via
de website en via de medewerkers van het CJG.

- Telefonisch: de meeste mensen stellen hun vraag telefonisch. Gemiddeld komen er zo’n 80
tot 90 vragen per maand binnen, waarbij een duidelijke stijging te zien is ten opzichte van de
start van het CJG. De binnengekomen vragen zijn uiteenlopend qua onderwerp: over
voeding, slapen, schoolkeuze, pesten, drugsgebruik etc.
- Website: op de website www.cjgdronten.nl staat veel informatie, gekoppeld aan een sociale
kaart. Mocht men daar het antwoord op de vraag niet vinden, dan kan via een
contactformulier op de site ook een vraag gesteld worden. Hier wordt enkele malen per
maand gebruik van gemaakt.
- Persoonlijk contact: omdat er weinig gebruik werd gemaakt van de inloopspreekuren die
vorig jaar gestart werden, is besloten om deze op te heffen. In plaats daarvan wordt contact
gezocht met de doelgroep via de vindplekken: het onderwijs, jongerenwerk, vrijwilligerswerk
e.d. Deze nieuwe werkwijze pakt positief uit en er komt steeds meer vraag naar activiteiten
vanuit scholen en andere instellingen.
Jongeren
Voor de jongeren is ervoor gekozen om de jongeren- en straathoekwerkers van de Meerpaal
Welzijn als het “gezicht van het CJG” naar voren te schuiven. Er is een project gestart waarin
jongeren elkaar een peer-to-peer voorlichting gaan geven over het CJG en een inhoudelijk
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onderwerp naar keuze. De werving van deze jongeren en de begeleiding hiervoor ligt in
handen van de Meerpaal. Al in korte tijd was de eerste groep jongeren die zich voor deze
voorlichting had aangemeld een feit. Zij zijn inmiddels getraind en hebben voorlichting aan
andere jongeren verzorgd. Informatie uit deze sessies zijn ook van belang voor het bredere
jeugdbeleid: we hopen meer informatie te krijgen over wat jongeren beweegt en hoe zij
benaderd willen worden. Het project is inmiddels ingebed in het reguliere werk van De
Meerpaal. In het 1e kwartaal van 2013 wordt een volgende groep jongeren opgeleid.
Professionals
De samenwerkingsovereenkomst CJG is in eerste instantie ondertekend door 16 partners.
Inmiddels zijn daar nog 2 partijen bij gekomen: de verloskundigenpraktijk Dronten en
Kinderworld kinderopvang. Deze uitbreiding van het netwerk helpt om de samenwerking nog
beter op elkaar af te stemmen.
In het afgelopen jaar is ook gestart met een project om te zorgen voor meer aansluiting
tussen onderwijsondersteuning en thuisondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.
Het CJG werkt hierbij zeer nauw samen met het Weer Samen naar School verband (primair
onderwijs). Dit zgn. “snijvlakexperiment” heeft een aantal goede resultaten opgeleverd,
waaronder een set van duidelijke afspraken over
casusregie bij gezinnen (oftewel wie heeft de leiding en is aanspreekpunt voor alle partijen).
De bedoeling is om de ontwikkelde werkwijze in de komende periode verder te
implementeren en uit te rollen naar de voorschoolse leeftijdsgroep en de 12+ leeftijdsgroep.

2.4 Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt
Algemeen
Medio 2010 vaststelling projectplan Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt als onderdeel van
de Sociaal Economische Agenda.
De algemene doelstelling van het project luidt: het verbeteren van de aansluiting tussen het
onderwijs en de arbeidsmarkt.
De kerngroep AOA
Om die doelstelling na te streven is er ondermeer een platform ingericht waarbij onderwijs en
bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten, de kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
(AOA).
De kerngroep AOA bestaat uit de volgende deelnemers:Ichthus College, Almere College,
ROC Deltion, ROC Flevoland, ROC Friese Poort, ROC Landstede, Groenhorst College /
CAH, Zonnebloemschool, TechnoCentrum Flevoland, Ondernemersvereniging De Driehoek,
Kamer van Koophandel en gemeente Dronten
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In opdracht van de kerngroep is er in de periode januari 2012 – juni 2012 een onderzoek
uitgevoerd door twee eindejaarsstudenten van Hogeschool Windesheim uit Zwolle. Zij
hebben onderzocht hoe de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de gemeente
Dronten kan worden verbeterd. Zij hebben de samenstelling van de arbeidsmarkt in Dronten
in de huidige situatie (leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en opleidingsrichting) in kaart
gebracht en hebben aangegeven de komende jaren vraag naar personeel (sector/richting en
opleidingsniveau) zal ontstaan. Ook is in beeld gebracht op welk niveau en in welke richting
Drontense jongeren de komende periode hun (beroeps)opleiding afronden. Vervolgens kan
worden vastgesteld in hoeverre dit op elkaar aansluit en welke maatregelen er moeten
worden getroffen om de aansluiting te verbeteren.
De gemeente heeft m.b.t. de kerngroep met name een faciliterende rol. Door de
gemeenteraad is vanaf 2010 structureel een bedrag van € 45.000,= per jaar beschikbaar
gesteld.
ROC Flevoland
ROC Flevoland is vanuit de historie een belangrijke partner voor de gemeente Dronten
geweest als het gaat om middelbaar beroepsonderwijs. De educatieve vraag van de
gemeente Dronten is jarenlang ingevuld door ROC Flevoland.
Het bestuur van ROC Flevoland heeft besloten de vestiging in Dronten met ingang van het
schooljaar 2013-2014 over te hevelen naar de vestiging in Lelystad.
Leerlingen afkomstig uit Dronten bezoeken naast ROC Flevoland ROC’s buiten de grenzen
van de gemeente Dronten (Deltion College Zwolle, Landstede Zwolle en ROC Friese Poort
uit Emmeloord).
De gemeente Dronten beraadt zich samen met betrokken partners over de opvulling van het
“gat” in het onderwijsaanbod dat door het vertrek van ROC Flevoland wordt achtergelaten.
2.5 Jeugd, veiligheid en vrije tijd
Algemeen
Een belangrijke doelstelling van het Drontense jeugdbeleid is dat jongeren zich in een veilige
omgeving kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die hun verantwoordelijkheid
nemen naar de rest van de samenleving.Hier hoort bij dat jongeren in hun vrije tijd voldoende
mogelijkheden hebben om elkaar te kunnen ontmoeten.
In samenwerking met betrokken maatschappelijke partners wordt gezorgd voor een passend
aanbod aan activiteiten en voorzieningen voor jongeren.
Speel- en ontmoetingsplaatsen voor jongeren
Speel- en ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor de motorische en sociaal-emotionele
ontwikkeling van (jonge) kinderen.
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De afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe speelplaatsen ingericht en bestaande
speelruimtes aangepast aan de eisen van deze tijd. Waar mogelijk is hierover overleg
geweest met de betreffende buurtbewoners en jongeren.
Voor de oudere jeugd wordt er waar nodig gezorgd voor een jongeren ontmoetingsplek
(JOP). Begin dit jaar is in Biddinghuizen in nauwe samenspraak met de jongeren zelf een
JOP gerealiseerd.
In september 2012 is het Johan Cruijff Court in Dronten Zuid aan de Lancasterdreef
geopend. De jongerenwerkers van De Meerpaal vervullen hier een coördinerende rol (zie
verder Sport en Bewegen in de Buurt).
Jongerenwerk en straathoekwerk
Een belangrijke partner van de gemeente als het gaat om jongeren in hun vrije tijd is
Stichting De Meerpaal. De Meerpaal heeft 4 jongerenwerkers en 2 straathoekwerkers in
dienst die worden bekostigd uit de subsidie die van de gemeente Dronten wordt ontvangen.
Straathoekwerkers zijn zogenaamde vindplaatsgerichte werkers die jongeren opzoeken en
nagaan wat er leeft onder de jongeren. Zij signaleren problemen onder de jongeren, maar
brengen ook in beeld wat de wensen en behoeften zijn van de jongeren. In het aanbod van
het jongerenwerk wordt door de jongerenwerkers ingespeeld op de signalen die door de
straathoekwerkers worden afgegeven. Straathoekwerkers en jongerenwerkers hebben een
signalerende functie en zijn ook de komende jaren een onmisbare schakel in het preventieve
jeugdbeleid.
Sport en Bewegen in de Buurt
De Brede impuls combinatiefuncties als onderdeel van het programma “Sport en Bewegen in
de Buurt” biedt mogelijkheden om het aanbod te verruimen.
Het ministerie van VWS heeft structureel geld beschikbaar gesteld voor het verruimen van
het aanbod aan sport en beweegactiviteiten in buurten en wijken.
Het streven is om ook in de gemeente Dronten buurtsportcoaches aan te stellen. In totaal is
er ruimte voor 6.5 fte. Een buurtsportcoach heeft als taak om verbindingen te leggen tussen
sportverenigingen, onderwijsinstellingen en welzijnsinstellingen.
Het rijk stelt de middelen beschikbaar op basis van co-financiering (60 % cofinanciering
vanuit de betreffende gemeente, 40 % vergoeding door het rijk). De cofinanciering mag ook
door derden worden ingebracht. De gemeente moet de cofinanciering “organiseren”. De
overige 40 % wordt door het ministerie beschikbaar gesteld. Ook bestaande middelen of
functies mogen worden ingezet als cofinanciering. De cofinanciering hoeft dus niet te
bestaan uit nieuw cq. extra geld.
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Jeugd Interventie Team
Zoals in iedere gemeente in Nederland heeft ook de gemeente Dronten te maken met
overlast van en door jongeren. In samenwerking met de betrokken externe partners wordt
getracht overlast zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te voorkomen.
Twee-wekelijks komt het zogenaamde Jeugd Interventie Team (JIT) bijeen. De vaste
deelnemers aan het JIT zijn: gemeente (afdeling VHV en afdeling MO), politie en
straathoekwerker (Meerpaal). Naast deze vaste deelnemers zijn de leerplichtambtenaar, de
afdeling A&A (De Reest), wijkbeheer de zorgcoördinator-plus (GGD) afhankelijk van de
agenda bij het JIT aanwezig.
Het JIT zich op preventie en groepsaanpak van jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar.
Klachten die door inwoners van de gemeente Dronten zijn ingediend over overlast-gevende
jongeren en meldingen van schade worden in deze overleggen besproken. Vervolgens
worden er gezamenlijk afspraken gemaakt over een integrale aanpak van de problemen.
Als er vandalisme wordt verwacht (bv. rondom de jaarwisseling) worden er van tevoren
afspraken gemaakt en zonodig extra overleg ingepland met andere partijen, zoals
brandweer, horeca, dorpsbelangen, etc.

Vanuit het JIT wordt er, indien nodig, een verbinding met het Centrum voor Jeugd en Gezin
Dronten gelegd. Het CJG behandelt de individuele problematiek met jongeren. De
zorgcoördinator, die zowel deel uit maakt van de kerngroep CJG als het JIT is de “linking pin”
tussen beide overleggen.
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Hoofdstuk 3 Doelstelling, activiteiten, planning en kosten per thema
In dit hoofdstuk wordt per thema een algemene doelstelling voor de periode 2013 – 2016
geformuleerd.
Daarna wordt het jaarprogramma voor 2013 schematisch weergegeven. Hierbij wordt per
thema aangegeven welke activiteiten er in 2013 zijn gepland om de doelstelling te bereiken.
Voor zover mogelijk wordt hier ook een raming van de kosten gegeven. Gedurende de
periode 2013 – 2016 zal het jaarprogramma jaarlijks worden vastgesteld.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een gecomprimeerde begroting voor het jaar 2013.
3.1 Thema: Decentralisatie jeugdzorg, programma 2013
Doelstelling

De gemeente Dronten is goed voorbereid op de transitie (structuur en
organisatie) en transformatie (inhoudelijke verbetering en innovatie)
van de jeugdzorg.

Activiteiten

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−

Opstellen projectplan en inrichten projectorganisatie
Formuleren visie
Huidige situatie nader in beeld brengen (nulmeting)
Voeren van dialoog met externe partners
Participeren in regionale samenwerking (Flevoland)
Opstellen gezamenlijk transitieplan van de Flevolandse gemeenten
en provincie Flevoland (in regionaal verband)
Uitvoeren van experimenten om te oefenen met nieuwe werkwijzen
(ambulant zonder indicatie, Sterk in de Klas)
Voorbereidingen treffen om te komen tot een gecombineerd
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt
Huiselijk Geweld (SHG)
Positionering van jeugdbescherming en jeugdreclassering
Bepalen rol CJG in het realiseren van laagdrempelige en
herkenbare jeugdhulp
Opstellen beleidsplan en –verordening. Dit behelst onderwerpen
zoals sturing, financiering, kwaliteit, toezicht, inspraak, toegang,
vertrouwenspersoon en klachtenafhandeling
Koersbepaling integrale Jeugdgezondheidszorg;
Positionering jeugdzorg in relatie tot het Centrum voor jeugd en
gezin

Planning

2013

Kosten

Beschikbaar budget 2013 € 41.500
(Dit is de decentralisatie-uitkering voor de eerste helft van 2013. Voor
de tweede helft van 2013 komt naar verwachting een soortgelijk
bedrag beschikbaar).
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3.2 Thema: Onderwijs, programma 2013

Doelstelling

-

Activiteiten

-

Doorontwikkelen en verankeren brede school netwerk in de
gemeente Dronten
Doorontwikkeling beleid op het terrein van Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE)
Visieontwikkeling Passend Onderwijs en tot stand brengen van
de verbinding Passend onderwijs en Jeugdzorg

Doorontwikkeling brede school Dronten Centrum en Dronten
West
Uitrol brede school concept en netwerk naar Biddinghuizen en
Swifterbant
Realiseren heldere zorgstructuur in de voorschoolse periode
die aansluit bij de schoolse periode
In samenwerking met het CJG organiseren van bijeenkomsten
voor ouders
Opstellen activiteiten kalender
Promotie activiteiten via website en brochures
Monitoren resultaten

Planning

2013

Kosten

Beschikbaar budget 2013
Specifieke uitkering VVE
Gemeentelijke middelen PZW
Gem. middelen Toezicht en handhaving wet KO
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€ 534.000,€ 290.000,€ 63.000,-

3.3 Thema: Doorontwikkeling CJG, programma 2013

Doelstelling

•
•
•
•
•

Activiteiten

-

-

het CJG biedt laagdrempelige opvoed- en opgroei informatie
ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kind(eren) en
worden overal bij betrokken
het CJG biedt waar nodig zorg voor jeugdigen en hun
omgeving met als uitgangspunten:
leveren van geïntegreerde zorg;
uitgaan van eigen kracht;
uitgaan van krachtige omgeving;
zorg is in eerste instantie ondersteunend;
er is 1 regievoerder per gezing
Aanwezigheid op de vindplaatsen (bv. scholen, jeugd- en
jongerenwerk, sportverenigingen, kinderopvang, etc.) voor het
geven van informatie en advies, hierbij inspelend op signalen
en wensen vanuit de doelgroep
Beantwoorden van vragen die binnenkomen via telefoon en
mail
Wekelijks overleg met het kernteam CJG voor
casuïstiekbespreking
Ontwikkeling van nieuwe initiatieven die gericht zijn op
preventie; daarmee instroom in de zware jeugdzorg voorkomen
samenwerking tussen CJG partners verder optimaliseren om
de zorg voor jeugdigen te verbeteren
doorontwikkeling van het snijvlakexperiment naar doelgroep 04 jaar en 12+

Planning

Genoemde activiteiten worden uitgevoerd in de periode 2013 - 2016

Kosten

Beschikbaar budget € 952.367 1)

1) ruim € 610.000,= van dit bedrag wordt uitgekeerd als subsidie aan ICARE voor de
uitvoering van het basistakenpakket/maatwerkdeel JGZ
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3.4 Thema: Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt, programma 2013
Doelstelling

-

Activiteiten

-

Planning

Kosten

-

betere afstemming van het onderwijsaanbod op de
vraag van het bedrijfsleven
in stand houden van een lokaal netwerk gemeente –
onderwijs – bedrijfsleven (kerngroep AOA)
stimuleren samenwerking onderwijs – bedrijfsleven
minder jongeren verlaten Dronten i.v.m. opleiding en/of
werk
verruimen van het onderwijsaanbod in Dronten
Beroepenmarkt on Tour (BOT 1) voor HAVO en VWO
leerlingen
Beroepenmarkt on Tour (BOT 2) voor VMBO leerlingen
Opzetten digitale stagemarkt online
4 bijeenkomsten van de kerngroep Aansluiting
Onderwijs – Arbeidsmarkt
uitvoering project “De Zomerondernemer”
werkvoorziening / werkschool betrekken bij verdere
planontwikkeling
onderzoeken in hoeverre er een relatie gelegd kan
worden met de maatschappelijke stages
BOT 1 in januari 2013
BOT 2 in februari 2013
Stagemarkt online gereed in 4e kwartaal 2013
Uitvoering project “De zomerondernemer” in de periode
juli/augustus 2013

Beschikbaar budget € 45.000,=.
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3.5 Thema: Jeugd, veiligheid en vrije tijd
Doelstelling

-

Activiteiten

-

Planning

-

Kosten

Bevorderen van een passend aanbod aan
voorzieningen en activiteiten voor jongeren, zodat
kinderen/jongeren hun vrije tijd op een zinvolle manier
door kunnen brengen
Tegengaan van overlast door jongeren
20 keer per jaar een JIT-overleg
invoeren structureel overleg met De Meerpaal
verdere uitbouw verbinding/samenwerking Meerpaal
met andere jongeren-organisaties
opstellen jaarprogramma Johan Cruijff Court
Lancasterdreef
Realisatie jongerencentrum USRA/Nirwana
Aanstellen Buurtsportcoaches per wijk / kern / dorp
Doorontwikkeling preventief aanbod jongerenwerk
Beleidsontwikkeling in samenspraak met De Meerpaal
op het terrein van social media, pesten, omgaan met
geld
Organiseren themabijeenkomsten in het kader van
netwerkontwikkeling
Doorontwikkeling Peer to Peer project in samenwerking
met de maatschappelijke stages
JIT overleg : 1 x per 2 wkn op donderdagmiddag
4 x per jaar ambtelijk overleg met De Meerpaal
2 x per jaar bestuurlijk overleg met de Meerpaal
1 x per jaar beleggen van een jongerenconferentie door
De Meerpaal
Jaarprogramma JCC gereed in december 2012
Realisatie jongerencentrum USRA/Nirwana in
december 2013
Aanstellen gemeentelijke buurtsportcoach met
coördinerende rol in voorjaar 2013
Aanstellen overige buurtsportcoaches bij externe
organisaties uiterlijk 1 augustus 2013

Beschikbaar budget € 90.000,= voor integraal jeugdbeleid
Rijksmiddelen voor het aanstellen van buurtsportcoaches :
€ 130.000,=
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3.6 Financieel kader
In deze paragraaf wordt vermeld welke middelen er in de gemeentebegroting 2013
beschikbaar zijn voor de uitwerking van het jeugdbeleid.
DU CJG
Vanaf 2012 ontvangen gemeenten van de rijksoverheid een zogenaamde decentralisatieuitkering CJG (DU CJG). Deze uitkering is in de plaats gekomen van de Brede Doeluitkering
CJG (BDU).
De hoogte van de DU CJG wordt jaarlijks, op grond van objectieve criteria, door het rijk
vastgesteld. Voor 2012 bedraagt de rijksvergoeding € 876.000,=.
Het voorlopige bedrag voor 2013 is vastgesteld op € 899.000,=. Het definitieve bedrag voor
2013 wordt in de loop van 2013 vastgesteld.
Eigen middelen Integraal Jeugdbeleid
Voor de uitwerking van het integraal jeugdbeleid heeft de raad van de gemeente Dronten
voor 2013 e.v. jaren structureel een bedrag van € 90.000,= per jaar beschikbaar gesteld. Dit
budget wordt met name ingezet voor activiteiten en voorzieningen die bijdragen aan een
zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren.
Eigen middelen Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Naast het uniform deel voor de JGZ (gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke
regeling) is er voor het maatwerkdeel JGZ in de gemeentebegroting 2013 een bedrag
opgenomen van € 33.467,= per jaar.

Implementatie jeugdzorg
Voor de overheveling van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten per 1 januari
2015 heeft het rijk vanaf 2012 middelen beschikbaar gesteld.
De implementatievergoeding voor 2012 bedroeg voor de gemeente Dronten € 27.588,=.
De komende periode zal dit bedrag per jaar geleidelijk oplopen. Voor de eerste helft van
2013 bedraagt de vergoeding voor de gemeente Dronten € 41.500. Voor de tweede helft van
2013 komt naar verwachting een bedrag in dezelfde orde van grootte beschikbaar.
Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt
De raad heeft in 2010 besloten structureel een bedrag van € 45.000,= per jaar beschikbaar
te stellen voor het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
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Provinciale subsidies
Afhankelijk van de aanvragen die door gemeenten worden ingediend stelt de provincie
subsidies beschikbaar voor projecten die zijn gericht op het snijvlak jeugdbeleid – jeugdzorg.
In 2013 kan de gemeente Dronten aanvragen indienen voor maximaal € 43.000. In 2014 stelt
de provincie nog maximaal € 20.000 beschikbaar. De gemeente Dronten zal aanvragen
indienen voor de pilot Biddinghuizen (Sterk in de Klas) en Home-Start. De provincie verleent
deze subsidies onder voorwaarde van 50/50 cofinanciering door de gemeente.
USRA/Nirwana
Voor de realisatie van een nieuw onderkomen voor Studentvereniging USRA (Christelijke
Agrarische Hogeschool) en Stichting Nirwana zijn door de raad gelden gereserveerd. Het
gaat om de volgende bedragen:
- bestemmingsreserve verplaatsing Nirwana
€ 222.143,=
- bestemmingsresereve co-financiering USRA/Nirwana
€ 105.089,=
- garantstelling financiële bijdrage provincie
€ 50.000,=
Totaal
€ 377.232,=
Naast deze gemeentelijke middelen ontvangt de stichting Multifunctioneel Jongerencentrum
USRA/Nirwana (MJUN) een leadersubsidie en een lening bij de RABO bank.
VVE
Voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ontvangt de gemeente Dronten een
doeluitkering van het rijk van € 534.500,= per jaar. Dit bedrag wordt tot en met 2014 jaarlijks
door het rijk beschikbaar gesteld. Wat de bijdrage van het rijk zal zijn na 2014 is nu nog niet
bekend. Deze jaarlijkse doeluitkering van € 534.500,= wordt ingezet t.b.v. VVE-activiteiten op
scholen en voorschoolse voorzieningen. De gemeente Dronten zet geen eigen middelen in
voor VVE-beleid.
Wel wordt door de gemeente het reguliere peuterspeelzaalwerk (PZW) gesubsidieerd. De
stichting PZW Dronten ontvangt hiervoor een subsidie van ongeveer € 290.000,= per jaar.
De hoogte van deze subsidie is gebaseerd op het aantal groepen/peuters.
BSC
Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt de gemeente Dronten
jaarlijks een bedrag van € 130.000,=. Dit bedrag is gebaseerd op het aanstellen van 6,5 fte
buurtsportcoaches en wordt beschikbaar gesteld op basis van cofinanciering.
Het bedrag dat door de gemeente aan cofinanciering georganiseerd moet worden bedraagt €
195.000,=.
Brede School
Voor de Brede School ontwikkeling heeft de gemeente Dronten éénmalig voor het cursusjaar
2012-2013 een bedrag beschikbaar gesteld van € 15.000,=.
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De uitgaven en de dekking hiervan zijn vervat in de onderstaande gecomprimeerde
begroting voor 2013.
Uitgaven
Voor- en vroegschoolse educatie

€

Dekking

554.500

Subsidie peuterspeelzaalwerk

290.000

Toezicht en handhaving Wet
kinderopvang

63.000

Nieuw onderkomen
USRA/Nirwana

377.232

Specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Gemeentelijke middelen
Gemeentelijke middelen
Gemeentelijke middelen

Bestemmingsreserves
Provinciale bijdrage

€
534.500
20.000
290.000
63.000

327.232
50.000

Aansluiting
onderwijs/arbeidsmarkt

45.000

Gemeentelijke middelen

45.000

Decentralisatie jeugdzorg

97.379

Decentralisatie-uitkering
Gemeentelijke middelen
Provinciale subsidie

41.500
31.879
24.000

Centrum voor Jeugd en Gezin

952.367

Decentralisatie-uitkering
Provinciale subsidie

933.367
19.000

Integraal jeugdbeleid, incl.
buurtsportcoaches

215.000

Gemeentebegroting
Rijksbijdrage
buurtsportcoaches

90.000
125.000

TOTAAL

2.594.478
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TOTAAL

2.594.478

Hoofdstuk 4 De overlegstructuur
Het speelveld van jeugd wordt bespeeld door vele spelers die vaak verschillende belangen
hebben. Toch staat de gemeente Dronten voor een integrale en interactieve aanpak van het
jeugdbeleid, waarbij partijen constructief samenwerken en onder regie van de gemeente
voortdurend op zoek zijn naar het gemeenschappelijke belang, de ontwikkeling van het kind.
Om de samenwerking en de afstemming van de activiteiten te bevorderen is een goede
overlegstructuur noodzakelijk.
Bestuurlijk Overleg Jeugd (BOJ)
Op bestuurlijk niveau wordt driemaal per jaar onder voorzitterschap van de wethouder jeugd
overleg gevoerd in de Warmonderhof in Dronten. Het bestuurlijk overleg jeugd (BOJ) is het
podium voor de wethouder jeugd om alle betrokken organisaties te informeren over de
ontwikkelingen en de plannen op het terrein van jeugdbeleid. Maar niet alleen de gemeente
gebruikt het BOJ om partners te informeren, ook de overige deelnemers aan het overleg
kunnen het BOJ gebruiken om elkaar in te lichten over, nieuwe regelingen, plannen,
activiteiten, etc.
Naast het informeren van elkaar heeft het BOJ een functie bij het onderhouden van het
netwerk en het creëren van draagvlak voor (gezamenlijke) plannen.

Beleidsgroep Jeugd
Onder het BOJ hangen verschillende werkgroepen, projectgroepen en structurele
overleggen waarin de uitwerking van het jeugdbeleid concreet vorm wordt gegeven. De
voortgang en de afstemming van de werkzaamheden in deze werkgroepen, etc. wordt
bewaakt door de beleidsgroep jeugd.
Per beleidsterrein (decentralisatie jeugdzorg, doorontwikkeling CJG, Onderwijs, Aansluiting
Onderwijs - Arbeidsmarkt en jeugd, veiligheid en vrije tijd) is een eerst verantwoordelijke
aangesteld die de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen binnen het
betreffende beleidsterrein bewaakt. Deze persoon heeft zitting in de beleidsgroep. De
beleidsgroep komt evenals het BOJ drie keer per jaar bijeen. De Beleidsgroep Jeugd bereidt
de agenda voor het BOJ voor en wordt voorgezeten door de programmaleider jeugd.
Verschillende werkgroepen, overleggen en projectgroepen
Zoals in de vorige alinea aangegeven zijn er verschillende werkgroepen, projectgroepen en
structurele overleggen ingericht om het jeugdbeleid gezamenlijk uit te werken en concreet
vorm te geven.
Op de volgende pagina is de hierboven omschreven overlegstructuur in een organigram
weergegeven.
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Bestuurlijk Overleg Jeugd

Beleidsgroep Jeugd

Decentralisatie
Jeugdzorg

Provinciaal

ambtelijk
overleg

Lokaal
overleg
met
zorgaanbie
-ders

Onderwijs

Overleg
passend
onderwijs

Brede
school
overleg

Doorontwikkeling
CJG

Kerngroep
CJG

Aansluiting
OnderwijsArbeidsmarkt

Adviesgroep
CJG
Kerngroep
AOA

VVE

RMC
overleg
PPA
(Simone)
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Jeugd, veiligheid
en vrije tijd

Ad hoc
projectgroepen

JIT

Hoofdstuk 5 Integraal Beleid
We spreken over integraal jeugdbeleid. Integraal staat in dit geval voor samenwerking met
alle betrokken lokale en regionale partners. Op een interactieve wijze wordt samen het beleid
ontwikkeld en uitgevoerd. Maar integraal staat ook voor de raakvlakken met andere
gemeentelijke beleidsterreinen.
Samenwerkingspartners
In deze nota worden in verschillende hoofdstukken de vele partners van de gemeente
genoemd op het terrein van jeugdbeleid. Het gaat te ver om alle partijen, de onderlinge
verbindingen en de verbinding met de gemeente in dit hoofdstuk te omschrijven. Daarom
wordt gemakshalve verwezen naar bijlagen 1. en 2.
In bijlage 1. wordt in kleur een schematische weergave gegeven van alle partijen op het
speelveld van jeugdbeleid.
In bijlage 2. worden de CJG partners genoemd. Dat zijn de organisaties die het
samenwerkingsconvenant CJG Dronten hebben ondertekend.
Relatie met andere beleidsterreinen
Jeugdbeleid staat niet op zich. De doelgroep jongeren komt terug bij meerdere gemeentelijke
beleidsterreinen. In verschillende beleidsnota’s wordt er een apart hoofdstuk gewijd aan
jeugd. De programmaleider jeugd is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze
nota’s. Bij de uitwerking en de uitvoering van deze nota’s vindt afstemming plaats met de
programmaleider jeugd. Er is een duidelijke samenhang met andere beleidsterreinen en de
verschillende beleidsnota’s vallen als puzzelstukjes in elkaar.

Zonder uitputtend te willen zijn worden hieronder de belangrijkste relevante beleidsnota’s
genoemd.
In het Integraal Veiligheidplan gemeente Dronten, periode 2012 – 2015, is een indeling
gemaakt in vier thema’s. Eén van die thema’s is “jeugd en veiligheid”, waarbij wordt
aangegeven wat er wordt gedaan aan:
- Het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren
- Het tegengaan van overlast en vernielingen door jongeren
- Opvoedingsondersteuning en
- Het tegengaan van pestgedrag.
Uiteraard komen deze onderwerpen ook terug in deze nota. Bij de uitwerking van de
verschillende thema’s in hoofdstuk 3 komen de activiteiten en voorzieningen terug die in het
Integraal Veiligheidsplan voor de doelgroep jeugd worden aangekondigd.
In het WMO beleidsplan 2012 – 2015 worden zes uitvoeringsprogramma’s benoemd en
uitgewerkt. Per programma worden per jaar de activiteiten opgesomd die gaan plaatsvinden.
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In uitvoeringsprogramma 4.2, “Opgroeien in Dronten”, worden de activiteiten vermeld die
betrekking hebben op de doelgroep jeugd. Deze activiteiten (vervolg op programma jeugd,
doorontwikkeling CJG, decentralisatie jeugdzorg, rol van ouders, aansluiting onderwijs –
arbeidsmarkt en herbezinning op inzet jongerenwerkers) komen terug in hoofdstuk 3 van
deze nota.
De economische visie van de gemeente Dronten is vastgelegd in de nota “Koersen op
karakter, economische visie Dronten 2015”. De sociaal economische agenda 2015 (SEA)
geeft een concrete uitwerking van de economische visie en het versterken van interne en
externe samenwerking rond sociaal economische thema’s. Er worden vijf kernthema’s
benoemd, waarvan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt er één is. Ook dit thema
komt terug in hoofdstuk 3 van deze notitie.
Er ligt een nadrukkelijke relatie tussen het gemeentelijk jeugdbeleid en het gemeentelijk
sportbeleid. In het eerste halfjaar van 2013 zal de gemeentelijke sportnota 2013 – 2016 door
de gemeenteraad worden vastgesteld.
Het sportbeleid in Dronten richt zich met name op breedtesport en de maatschappelijke
functie van sport. Sport en bewegen als middel om maatschappelijke doelen, zoals gezonde
leefstijl, participatie, tegengaan van vandalisme, sociale samenhang, etc. te bereiken.
Het spreekt voor zich dat de doelgroep jeugd een belangrijk onderdeel is bij de preventieve
inzet van het middel “sport en bewegen”. Bij het project “Sport en Bewegen in de buurt”
komen sport en jeugd heel concreet bij elkaar.
Tot slot moet in dit hoofdstuk “Integraal beleid” het gemeentelijk subsidiebeleid worden
genoemd.
Voor incidentele subsidies voor jongerenorganisaties is in de gemeentebegroting een bedrag
opgenomen van € 50.000,=. Bij de beoordeling van aanvragen voor incidentele subsidies zijn
de regels, voorwaarden, etc. die zijn vastgelegd in het gemeentelijk subsidiebeleid van
toepassing.
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