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Aan de raad
> voorstel
- De bijgaande Startnotitie vaststellen en deze nader te laten uitwerken in een Integrale
nota
jeugdbeleid Beemster 2009-2012
> toelichting
Inleiding
Op 3 december 2008 bent u middels een brief geïnformeerd over het inschakelen van
adviesbureau SGBO om een startnotitie op te stellen en om het totstandkomen van een
nota Jeugdbeleid 2009-2012 te begeleiden. Bijgaand treft u de startnotitie aan (bijlage
1)
Traject
Door adviesbureau SGBO is in samenwerking met de afdeling welzijn een concept
Startnotitie Integrale nota jeugdbeleid Beemster 2009-2012 opgesteld. Deze notitie is met
de ambtenaren met de beleidsterreinen, cultuur, onderwijs, volksgezondheid, sociale
zaken en veiligheid doorgesproken en aanvullingen en wijzigingen zijn hierin verwerkt.
Het traject om te komen tot de nota integraal jeugdbeleid, bestaat uit 7 stappen. De
stappen worden doorlopen samen met organisaties, instellingen en beleidsafdelingen, die
voor kinderen en jongeren actief zijn. Ook de jeugd zelf en hun ouders/verzorgers krijgen
invloed op de beleidsvorming. Zo ontstaat een breed gedragen nota. Zie hieronder de
planning van het traject om te komen tot een integrale nota integraal jeugdbeleid.
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Stap 4
Stap 5
Stap 6

Activiteit
Vaststellen startnotitie Integrale nota jeugdbeleid Beemster
2009
Visiebijeenkomst met instellingen
Inventarisatie voorzieningen en activiteitenaanbod voor de
jeugd in Beemster
Jong in de Beemster: wat beweegt jou?
Participatietraject kinderen, jongeren en ouders/verzorgers
Op basis van stap 1 tot en met 4 opstellen van de
jeugdagenda
Uitwerking van de jeugdagenda in doelstellingen en concrete
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maart 2009
19 maart 2009
feb - maart 2009

maart - mei 2009
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Stap 7

actiepunten. Deze uitwerking gebeurt in vier
kerngroepbijeenkomsten, waarvoor de belangrijkste partners
op het gebied van jeugdbeleid door de gemeente worden
uitgenodigd. De samenstelling van de kerngroep verschilt per
bijeenkomst., afhankelijk van het thema.
Vaststellen nota Integraal jeugdbeleid

april - juni 2009

24 september
2009

> juridische consequenties
n.v.t.
> financiële consequenties

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijks
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