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Aan de raad
> voorstel
De concept nota Integraal Jeugdbeleid Beemster 2009 – 2012 vaststellen
> toelichting
In de bijgevoegde concept nota Integraal jeugdbeleid voor de periode 2009-2012 laten wij als
gemeente Beemster zien hoe wij de komende jaren werken aan een veilige, uitdagende en gezonde
leefomgeving voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. In deze nota zijn de
gemeentelijke prioriteiten voor het jeugdbeleid te vinden. Daarnaast vinden wij het als regisseur van
het lokale jeugdbeleid belangrijk dat de samenhang tussen lokale en regionale jeugdvoorzieningen
wordt versterkt, zodat deze optimaal ten goede komen aan de Beemster jeugd. Onze ambities,
doelstellingen en maatregelen op dat terrein, hebben wij ook in deze nota Integraal jeugdbeleid
opgenomen.
De doelgroep: om wie gaat het nu?
In het jeugdbeleid staat alle jeugd van nul tot en met drieëntwintig jaar centraal. In de Beemster
wonen 2.438 jeugdigen, dat is zo’n 29% van het totaal aantal inwoners. De jeugdigen wonen
verspreid over de vier gemeentekernen Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en
Zuidoostbeemster. In Middenbeemster is veruit de meeste jeugd te vinden (1.324 jeugdigen) in
Noordbeemster het minst (154 jeugdigen).
Betrokkenheid partners, jeugd en ouders
De prioriteiten, doelen en maatregelen die in deze nota zijn opgenomen, hebben wij als gemeente
niet alleen opgesteld en bepaald. Wij hebben in de maanden maart tot en met juni 2009 onze
partners in de jeugdzorg voor verschillende bijeenkomsten uitgenodigd om met ons mee te denken
en met ons in gesprek te gaan over de toekomst van onze jeugd. Men is met veel enthousiasme op
deze uitnodiging ingegaan. Onze partners hebben veel extra informatie gegeven en hebben
meegedacht over passende maatregelen. Bovendien hadden zij concrete ideeën hoe er een betere
afstemming en samenwerking kan worden bereikt tussen professionals en instellingen die bij de
jeugd betrokken zijn. De bijeenkomsten in het kader van het opstellen van deze nota verliepen in
een open en positieve sfeer en zijn wat ons betreft dan ook de opmaat voor verdere samenwerking
bij het uitvoeren van het jeugdbeleid in de Beemster.
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Ten slotte hebben ook de jeugdigen zelf en hun ouders veel informatie geleverd ten behoeve van
deze nota. Via een digitale enquête konden zij hun mening geven over tal van onderwerpen zoals de
verkeersveiligheid en de sportvoorzieningen in onze gemeente. Voor het opstellen van deze nota
Integraal jeugdbeleid 2009-2012 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten van deze
enquête.
In een aparte Jeugdagenda zijn de resultaten en bijbehorende maatregelen overzichtelijk op een rij
gezet.
De gegevens uit de enquête worden u separaat toegezonden.
> juridische consequenties
geen
> financiële consequenties
Jeugdbeleid ook daadwerkelijk een gezicht geven zal extra inspanning vereisen van met name het
ambtelijk apparaat. Door te schuiven met het startjaar of jaar van realisatie kunnen de
werkzaamheden zoveel mogelijk ingepland worden binnen de reguliere werkzaamheden van de
afdeling welzijn. Een aantal taken zijn echter structureel en worden toegevoegd aan de
werkzaamheden van de afdeling Welzijn, waaronder jeugdbeleid valt. We hebben dat in het
financieel overzicht aangegeven. Ook de overige extra financiële inspanningen staan in het
financieel overzicht vermeld. Wij zeggen toe dat wij hier nader op terug zullen komen bij behandeling
van kaderbrief of begroting voor het betreffende jaar.
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