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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de aanwezige
fracties.
De heer van den Brink (VVD) geeft aan dat ouders en verzorgers primair
verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen. Het is belangrijk veel energie
te stoppen in voorlichting en preventieve maatregelen in een zo vroeg mogelijk
stadium. De nota jeugdbeleid heeft een erg hoog ambitie niveau waardoor het
wellicht niet haalbaar is. De fractie heeft behoefte aan een goede evaluatie. Welke
doelen zijn bereikt en tegen welke kosten? Er is ook behoefte aan een koppeling
tussen verleden en de nu gestelde kaders. In de nota staat vermeld dat 18% van de
jongeren weleens over zelfmoord heeft nagedacht, dit zijn alarmerende cijfers. Kan
de portefeuillehouder dit toelichten? Het probleem overlast door hangjongeren
verdient hoge prioriteit.
De heer Meinema (PvdA) vindt de nota breed georiënteerd en soms teveel op het
individu toegespitst. Er dient juist ingezet te worden op een sociale deelname in de
maatschappij. Bij het onderdeel kennis mist hij het thema handenarbeid. Er is zojuist
een CJG (centrum Jeugd en Gezin) geopend, is er al een derde inlooppunt op het
oog?
Mevrouw Beths (Velsen Lokaal) vindt de nota mooi maar ook vaag. Opvoeden is de
eigen verantwoordelijkheid van de ouders maar krijgen zij wel de tools om dat ook
goed te doen? Bestaan er ook cursussen op dit gebied? Ook zij vindt het hoge cijfer
betreffende zelfmoord schokkend. Er staan hier nog meer cijfers in de nota vermeld,
waar komen deze vandaan. De fractie vindt sociaal goed functioneren in de
maatschappij is erg belangrijk.
Mevrouw Kat (D66V) vraagt zich af of er nu niet op de zaken vooruit wordt gelopen.
Er gaat nu al veel aandacht naar het actiepad. Zij vraagt zich af wat er wordt bedoeld

met inzetten op preventie en waar nodig repressie niet uitsluiten. (benoemd bij
beleidskader 5 betreffende optimale ontmoeting en ontwikkelingsmogelijkheden)
De heer van Deudekom (LGV) vindt de nota er goed uitzien. Voor kinderen met een
leerachterstand zou een verlengde schooldag een voorziening kunnen zijn. Het zou
mooi zijn als verenigingen meer betrokken worden bij schoolwerk. Dit geldt ook voor
coaches en de combinatie functionarissen, die al heel goed werk verrichten. Van het
genoemde cijfer mbt zelfmoord is de fractie zeer geschrokken.
Mevrouw Eggermont (CDA) zou graag willen dat de behaalde resultaten ook te zien
zijn en daar vervolgens de nieuwe kaders op vast te stellen. De cijfers zijn inderdaad
schokkend. Wat kan hier aan gedaan worden, met name op preventief gebied? Ook
de werkloosheidscijfers zijn erg hoog. Er wordt gesproken over talentontwikkeling,
hoe gaat dat in de praktijk en wordt het bedrijfsleven hierbij betrokken. De nota kan
wat meer gericht zijn op het ‘samen’ in plaats van een ik-mentaliteit. Bevat de nota
niet teveel overlap, zoals bijvoorbeeld veiligheid wat ook in een ander beleidsveld
thuishoort. Wat is het resultaat van het veiligheidshuis? De fractie wil graag dat het
ingezette beleid eerst wordt geëvalueerd en vervolgens daarop anticiperen.
Mevrouw Reda (GL) geeft aan dat de fractie voorstander is van een wijkgerichte
benadering waarbij vooral ingezet wordt op gebieden die achterlopen op jeugdbeleid.
Hierbij is kans en gelijkheid het uitgangspunt. Ook het bevorderen van de psychische
gezondheid is een aandachtspunt. Wat opvalt is de versplintering van het
jeugdbeleid, de fractie ziet graag iets meer cohesie.
De heer van Koten (SP) geeft aan dat er veel werk verzet is en veel bereikt. Wel
wacht hij de resultaten af. Het is een ambitieuze nota en de fractie vindt inzetten op
de eigen verantwoordelijkheid erg belangrijk. Preventie is ook een zeer belangrijk
aspect. De kloof tussen arm en rijk wordt immers steeds groter. Zijn er voldoende
middelen om de doelen waar te maken? Welke taken worden regionaal uitgevoerd?
Mevrouw Remkes (CU) vindt de nota helder, duidelijk, deskundig en to the point. Zij
mist in de nota echter het accent op een sociale deelname in de maatschappij.
Hierbij kunnen onder andere sportverenigingen een rol spelen. Het genoemde cijfer
mbt zelfmoord is zeer zorgelijk, wordt de oorzaak hiervan ook onderzocht? Er dient
hier veel aandacht voor te zijn en gericht beleid op gevoerd worden.
Preventie is ook heel belangrijk net als het bieden van hulp aan gezinnen als geheel.
Een goede thuisbasis is immers zeer belangrijk. Het dossier van thuiszitters is
geanalyseerd, wat is de uitkomst hiervan? Kan het bieden van voldoende
uitgaansmogelijkheden specifieker?
De heer Hillebrink (MH) vraagt aandacht voor een motie die op 22 september
raadsbreed is aangenomen om de doelstellingen van de Wmo-nota met de Raad te
overleggen en af te stemmen. In hoeverre is er momenteel een visie op transitie
jeugdzorg? Wordt het al in regionaal verband voorbereid en in hoeverre zijn lokale en
regionale platforms hierbij betrokken? Hij zou willen dat uit de centrale doelstellingen
blijkt dat kinderen in diverse settingen opgroeien. Vanaf 2012 zal de brede
doeluitkering jeugdgezondheidszorg worden herzien en voortaan bekostigd worden
uit het algemeen fonds. In hoeverre zijn deze middelen toereikend voor de
aankomende jaren? Ook vraagt hij aandacht voor het opzetten van
ontmoetingsplekken voor jongeren in IJmuiden en Velsen-Noord. Voor het

neerzetten van een eenduidige Multiproblem gezinsaanpak dient er goed ingespeeld
te worden op de vraag van de cliënten. Daarnaast vraagt hij aandacht voor preventie,
ambulante hulpverlening, educatie, vrije tijd en outreachend werken.
Het woord is aan de portefeuillehouder mevrouw Baerveldt. Dit is het prille begin van
een nieuwe nota. Vandaar dat er nog geen concrete acties in de nota staan vermeld.
Dit zijn de kaders en we zijn op de goede weg. In februari ontvangt de Raad de
kadernota. Daarna volgt een actieplan. Zij is erg betrokken bij het werkveld, er vinden
veel gesprekken plaats, ook met jongeren. In de nieuwe nota komt een gedicht van
de stadsdichter en er is een nieuwe naam middels een prijsvraag bedacht:
Samenwerken aan talent (SWAT). Zij vindt het fijn dat de Raad zeer betrokken is.
Velen zijn geschrokken van de cijfers op het gebied van jongeren die weleens aan
zelfmoord hebben gedacht. Daarbij moet gerealiseerd worden dat de cijfers niet één
op één gelegd kunnen worden. Het Emovo-onderzoek is verricht in de klassen 2 en
4. Het betreft een doorsnee en niet de gehele Velsense jeugd. Echter moet het zeker
serieus genomen worden. De resultaten van preventief werken zijn moeilijk te meten.
Het is lastig om alles meetbaar te maken. De kosten zijn terug te zien in de
begroting. Vanmiddag is een tweede inlooppunt CJG geopend, waarmee zij zeer blij
is. Hier komen mensen van verschillende vakgebieden bij elkaar wat een kwaliteit
verbetering oplevert. Een derde inlooppunt komt waarschijnlijk in de brede school in
Velsen-Noord. Aandacht voor preventie is zeker belangrijk evenals een sociale
deelname in de maatschappij. Zij kijkt er van op dat sommige fracties de nota teveel
op het individu gericht vinden en zal dit als aandachtspunt meenemen. Het is een
ambitieuze nota en het blijft lastig in tijden van bezuiniging. Meer doen met minder
geld. Het is nog onduidelijk wat er vanuit het Rijk op de gemeente afkomt. In de
IJmond zijn er afspraken om gezamenlijk op te trekken. Hiernaar wordt ook met ZuidKennemerland. Er wordt zeker gelet op overlap met andere beleidsvelden. Uit cijfers
blijkt dat de overlast van hangjongeren afneemt. Als gemeente wordt er steeds beter
ingespeeld op hangplekken er worden jongeren op hun eigen verantwoordelijkheid
aangesproken. De groepen worden wel steeds groter. Er wordt ook naar gekeken om
op meerdere plekken in Velsen een plek te creëren. De gemeente is actief bezig om
ook het bedrijfsleven te betrekken bij schoolkeuzes. Verbinden blijft het toverwoord.
Er wordt ook gewerkt met de cijfers van het Emovo-onderzoek op het gebied van een
wijkgerichte aanpak. De portefeuillehouder onderschrijft het volledig dat er naar het
gezin als geheel en de omgeving gekeken dient te worden. Het in te zetten beleid
hierop wordt nog onderzocht. Ook het outreachend werken onderschrijft zij volledig.
Mevrouw Schoone (beleidsambtenaar) legt uit dat veel thuiszitters toch terug naar
school of en dagbesteding gaan. Er is hier een klein budget voor om de
hulpverlening op te zetten. Van de zestig jongeren zijn er nog twintig over die hulp
nodig hebben.
De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren. Hieruit komt naar voren dat er
belangrijke aandachtspunten in de nota zijn verwerkt. Het is een enorme uitdaging
die om een goede kadernota vraagt. Het is lastig om de gerealiseerde doelen in
cijfers te evalueren maar men mist een kwalitatieve beoordeling van hetgeen goed
ging en wat beter kan. Als suggestie wordt meegegeven dat het collegebericht 120
van 2010 wellicht als evaluatie gebruikt kan worden en daar een kolom aan toe te
voegen. Zo kan er inzichtelijk gemaakt worden of men op de goede weg zit en wat de
financiële consequenties zijn. Zij zien uit naar de uitwerking in de kadernota.

De voorzitter geeft aan dat alle fracties zich kunnen vinden in de kaders. Er zijn in
deze sessie aandachtspunten en aanvullingen benoemt. Er is daarbij aangegeven
dat er behoefte is aan een evaluatieonderzoek. Hij sluit de vergadering.

