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(CJG)
Middenbeemster, 7 april 2009

Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor in te stemmen met de startnotitie voor de realisatie van een
gemeentelijke Centrum Jeugd en gezin (CJG) .
> toelichting
Het ministerie van Jeugd en gezin gaat er van uit dat gemeenten eind 2011 over een
centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beschikken.
Bijgaand treft u de startnotitie aan die zal moeten leiden tot de realisatie van een CJG
binnen de gemeente Beemster.
In deze notitie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het loket is bestemd voor jeugd van -9 maanden tot 23 jaar,
 hun ouders/verzorgers en betrokken organisaties
 Een fysiek loket in eigen gemeente (locatie in het wijksteunpunt Beatrixpark)
 Samenwerken met de regio waar dit kan (website, convenanten, protocollen,
verwijsindex enz.)
 Zelf doen wat regionaal niet opgepakt kan worden.
 Start van het loket voor de schoolvakantie van de zomer 2010
 De realisatie en bedrijfsvoeringskosten zijn niet hoger zijn dan de ontvangsten van
het Rijk (budgettair neutraal)
Voor het project wordt gedurende een jaar een projectleider aangesteld voor 8 uur per
week. Gedurende het traject zal worden bezien hoeveel uur er hierna structureel
noodzakelijk is om het loket te bemensen. De beoogd project-leider is Yvonne de Goede.
Zij is senior consulent bij het team Zorg en Inkomen en neemt ook al deel in het Hometeam. De uren die zij aan het project besteed zullen door een vervangende consulent
worden ingevuld. Getracht zal worden dit binnen de bestaande bezetting door tijdelijke
urenuitbreiding te laten plaatsvinden.

> juridische consequenties
n.v.t.
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> financiële consequenties
De kosten van het project kunnen gedekt uit de bijdrage die het Rijk hiervoor verstrekt in
de jaren 2009, 2010 en 2011 (respectievelijk: 2009 € 33.426,--; 2010 € 43.602,--; 2011 €
55.202,--)
Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijks

blz.2 van 3

blz.3 van 3

