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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft vervolgens het woord aan de wethouder die een
korte toelichting op het onderwerp houdt. Dan is het woord aan de raadsfracties.
Mevrouw Vos van de fractie van Velsen Lokaal mist de weg ernaar toe. Er zijn reacties van de WMO
Raad, Jeugdzorg, en dergelijke en deze geven duidelijk aan dat ze samenhang missen. Opvallend
vaak wordt in de nota geschreven dat kinderen en jeugdigen betrokken worden bij politieke
beleidsontwikkelingen. Hoe wordt dit dan gedaan? In de nota wordt gezegd dat er geen uitputtende
opsomming van middelen wordt gegeven, het is echter wel belangrijk om te weten waar de
overlappingen zitten. Er moet juist wel een uitputtende opsomming zijn, niet in de kadernota, maar
wel volgend op. Hoe wil Velsen de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van kinderen en
jeugdigen te versterken? Ook voor meisjes moet er aandacht zijn. Ook de buurthuizen worden
genoemd om een rol te spelen in de pedagogische ontwikkeling, echter elders staat vermeld dat
maar 15% van onze bevolking gebruik maakt van de buurthuizen. Het kost heel veel geld en
investeren we dit dan wel op de juiste manier. Afsluitend merkt mevrouw Vos op dat deze nota bol
staat van de ambities versus het continueren van bestaand beleid. Zij mist in de nota de indicatoren
die dat aangeven.
De heer De Bruijn van de VVD fractie is blij met de eigen verantwoordelijkheid en de vele kansen die
dit biedt. Velsen slaat door in participatie met betrekking tot jongeren die deel moeten nemen aan
beleidsontwikkelingen. Het merendeel van de jeugd vindt dit niet echt boeiend en dit moet je ook niet
pushen. De inzet van social media blijkt niet veel zin te hebben, want jongeren vinden het niet stoer
of leuk om vrienden te worden op facebook met bijvoorbeeld een gemeente. Een jongerenpanel
werkt leuk, maar kijk wel eerst of er vraag naar is. Jongeren moeten meer betrokken worden bij
sportclubs, dit zou wat explicieter in de nota moeten staan. Bij opgroeien en opvoeden geen prioriteit
geven aan het betrekken van buurthuizen erbij, maar meer naar de sportclubs kijken. Bij opvoeding
en onderwijs meer de nadruk leggen op besturen en vrijwilligerswerk. Het is belangrijk om aandacht
voor ondernemerschap hierin meer te laten terugkomen. Met betrekking tot vrije tijd wellicht eens
gaan praten met ondernemers.
De heer Smeets van de fractie van D66V merkt op dat zijn fractie zeer positief is over deze nota en
ook over de betrokkenheid van jongeren bij deze nota. De verantwoordelijkheid terugleggen bij
ouders komt een beetje vreemd over. Hij vraagt zich af wat het idee is over social media. Het is goed
om de nadruk op preventie te leggen. De fractie mist duidelijkheid over de maatschappelijke stages
die scholieren moeten lopen. Hoe gaat het nu? Inzake overlast jongeren, stelt de fractie voor om
oplossingen te creëren van meer ankerplaatsen. De fractie hoopt dat hier actief uitvoering aan
gegeven wordt.
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Mevrouw Remkes van de fractie van de ChristenUnie vindt het een sterke nota met veel oog voor
details en dwarsverbanden met andere beleidsterreinen. De verantwoordelijkheid wordt bij de ouders
gelegd, zij moeten echter wel terug kunnen vallen op instanties en organisaties voor
opvoedingsondersteuning. Goed dat gekozen wordt voor continuering van bestaand beleid. Wat
betreft burgerparticipatie in uitvoeringsbeleid vraagt de fractie bij inspraak en samenspraak aandacht
voor de onzichtbare groep. Inzake social media vraagt mevrouw Remkes zich af in hoeverre de
gemeente suggesties uit deze hoek concreet om gaat zetten in beleid. De fractie is blij met de
speciale aandacht voor voortijdige schoolverlaters. Als laatste vraagt mevrouw Remkes zich af hoe
de vrijwillige inzet van jongeren wordt gestimuleerd.
Mevrouw Van Haren van de fractie van GroenLinks vindt de nota zeer helder en is benieuwd naar de
uitvoering.
De heer Van Deudekom van de LGV fractie vindt het een nota met veel ambities, die hopelijk ook
allemaal waar gemaakt kunnen worden. Wat betreft vrije tijd merkt hij op dat het convenant
vrijwilligerswerk een mooie basis is om de jeugd hierbij te betrekken. Hij vraagt nog eens aandacht
voor de motie van november 2010 over de brede school en het inrichten van pleinen tot sportpleinen.
Mevrouw Sintenie van de CDA fractie vindt het een veel omvattend jeugdbeleid met heel veel
overlappingen met andere beleidsvelden. Zij vindt het geen leesbaar stuk. Recentelijk is ze naar het
OCK Het Spalier geweest; daar is ze van geschrokken. Er zijn wel 20 organisaties die ermee bezig
zijn. Zij verzoekt om te zorgen voor een goed leesbaar stuk met zaken die duidelijk verwoord kunnen
worden naar de burgers. De fractie had graag wat meer concrete zaken over jeugdzorg gehad. We
hebben nu te maken met bezuinigingen, echtscheidingen, schulden. Zaken kunnen worden verbeterd
en wat kan de gemeente hiervoor doen. Mevrouw Sintenie wil graag de situatie van nu terugzien in
de nota. Er zijn veel te veel overlappingen. De CDA fractie had alles graag wat concreter in de nota
willen zien.
De heer Van Koten van de SP fractie deelt de opmerking van het CDA dat het complex en veel is.
Voor de jeugd is een goede leefomgeving noodzakelijk. Een goed pedagogisch klimaat bestaat uit
een veilige buurt met rijke sociale voorzieningen met plekken waar kinderen elkaar kunnen
ontmoeten, sporten en leren. De SP vraagt prioriteit voor het bevorderen van speelnatuur in de
omgeving van kinderen. Speelnatuur is onderhoudsarm, overzichtelijk en risicoloos. De meerwaarden
van speelnatuur zijn onder andere de band met de natuur versterken, verantwoordelijkheid,
betrokkenheid, stimuleren sociale ontwikkeling, creativiteit, communicatie en samenwerking. Een
groene leefomgeving is van groot belang voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, met
name preventief. Tot slot vraagt de SP hoe de wethouder vergroening van schoolpleinen en inrichting
van meer natuurlijke speelplaatsen gaat realiseren en hoe het kan worden meegenomen.
De heer Meinema van de PvdA fractie merkt op dat gesteld wordt dat de verantwoordelijkheden bij de
ouders teruggelegd moeten worden. Hij vraagt zich af waar deze nu ligt. De mogelijke effecten van
decentralisaties moeten beperkt worden, wordt in de nota gesteld. Dit beperkt zich hopelijk tot de
negatieve effecten. Het sociale punt is belangrijk. Jongeren ontwikkelen tot mondige burgers. Ook de
onzichtbare groep hierbij betrekken. Actief burgerschap krijgt nog een verdere uitwerking en de heer
Meinema vraagt zich af of dit al uitgewerkt is en of de Raad dit kan krijgen. Jongeren zijn betrokken
geweest bij het opstellen van deze nota, hoe worden deze jongeren straks verder betrokken bij de
uitwerking. Het vergroten van eigen verantwoordelijkheid is een goed punt. Bij de toespitsing en
uitvoering ook de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving stimuleren.
Dan is het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Baerveldt. Zij merkt op dat erop ingestoken is
om alle organisaties en jongeren te laten meedenken. Er is een bijeenkomst in het Witte Theater
gehouden, waarbij heel veel jongeren aanwezig waren en meegedaan hebben. De wethouder was
zeer positief over deze dag. Daarna is alles verwerkt en bij de stakeholders neergelegd. Ook hun
opmerkingen zijn in de nota verwerkt. De volgende bijeenkomst staat nu in de steigers en ook hier
worden de jongeren bij betrokken. Social media slaat soms aan en soms niet. De voorliggende nota
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is een kadernota, eerst willen wij weten welke kant we opgaan. Wat we precies gaan doen komt in
het activiteitenplan terecht en dat is wat tastbaarder. In het jeugdbeleid zitten geen dubbelingen,
echter wel kruisverwijzingen. Het is goed dat organisaties, zoals OCK Het Spalier, bijeenkomsten
organiseren. Zo’n instelling is ook aan het nadenken en kijken wat hun sterke kanten zijn. Er komt
steeds meer inzicht dat er heel veel kracht in de mensen zelf zit en daar moet je gebruik van maken;
je moet het niet zo snel van ze overnemen. De buurthuizen, die hebben wij in Velsen en er worden
ook activiteiten ontplooid, dus maken wij daar ook gebruik van. Er werken ook mensen die bepaalde
signalen herkennen. Dit geldt ook voor de sportclubs, ook zij moeten bepaalde zaken signaleren. De
wethouder is blij dat mensen de weg naar het Centrum voor Jeugd en Gezin al gevonden hebben.
Wat betreft het ondernemerschap in het onderwijs merkt zij op dat dit niet echt een taak van de
gemeente is, maar meer van de scholen. Inzake de maatschappelijke stages wordt binnenkort het
convenant getekend. Eén van de oplossingen voor jongerenoverlast zijn de hangplekken, er zijn
echter ook andere zaken. Wat betreft de motie over de speelpleinen, hiernaar wordt gekeken, ook of
het mogelijk is. Wat betreft speelnatuur, hiermee proberen we wel wat, maar het kost geld. Daarnaast
geldt er een behoorlijk veiligheidsbeleid.
Afsluitend constateert de voorzitter dat het voorstel besluitrijp is, zonder debat.
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