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Adviesnota raad
Vaststellen integrale kadernota Jeugd

Samenvatting

Om te komen tot een integrale kadernota jeugd (verder te noemen: kadernota Jeugd) 
is uw raad in 2016 met drie informatienota's geïnformeerd over het proces, de 
(aangepaste) planning en de voorgenomen conceptinhoud. Samen met de lokale 
partners, betrokken bij jeugd, is de nota tot stand gekomen. Het gevolgde proces en 
de inhoudelijke discussies kenmerken zich door grote betrokkenheid, kennis en 
enthousiasme. Ook vanuit uw raad is bij werksessies en bij een beeldvormende 
raadsvergadering in juni 2016, grote betrokkenheid getoond.

Het proces is nu zover gevorderd dat wij uw raad, als een van deze partners en 
formeel verantwoordelijk voor de besluitvorming, de kadernota 'Focus op alle jeugd' 
ter vaststelling aanbieden. Deze kadernota is bijgevoegd (bijlage 1).

Beslispunten

1. De gezamenlijk met partners binnen het jeugdbeleid opgestelde integrale kadernota 
Jeugd 'Focus op alle jeugd' vast te stellen.

Inleiding

Door middel van een informatienota van 20 december 2016 hebben wij uw raad onder 
meer geïnformeerd over de planning rondom de kadernota Jeugd. Daarin is 
aangegeven dat de behandeling van deze nota in uw raad is voorzien in mei 2017.

Al vanaf 2009 begon zich af te tekenen dat de gemeente en lokale partners rond jeugd 
een steeds grotere verantwoordelijkheid voor een integrale aanpak rond jeugd zouden 
krijgen. Vanaf die periode werd dat zichtbaar in onder meer de ontwikkelingen rond 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, de decentralisatie van de jeugdzorg, de invoering 
van Passend Onderwijs en de maatschappelijke beweging naar versterking van eigen 
kracht en zelfredzaamheid. Afgezet tegen deze ontwikkelingen en passend bij de rol 
van regiegemeente en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de doelgroep jeugd 
in al zijn aspecten, is de kadernota Jeugd een gezamenlijk opgesteld en gezamenlijk 
gedragen product van alle partners binnen het jeugdbeleid.

De kadernota Jeugd is door dit proces voor partners een leidraad geworden waarlangs 
de uitvoering van jeugdactiviteiten gelegd moet worden en die de basis vormt voor de 
afspraken die partners onderling met elkaar maken.



In het jeugdbeleid heeft de gemeente twee rollen:
4 (mede-)uitvoerder en financier van beleidsmatige en uitvoerende activiteiten 

op het gebied van jeugd, zoals vastgelegd in wet- en regelgeving;
4 regisseur

Door deze rollen heeft vaststelling van de kadernota Jeugd door uw raad enerzijds tot 
doel het onderschrijven en vaststellen van de uitgangspunten en afspraken als 
leidraad voor de uitvoering van de gemeentelijke opdrachten in het kader van 
jeugdbeleid. Anderzijds heeft dit tot doel het onderschrijven van de wijze waarop de 
gemeente haar regierol oppakt ten opzichte van alle bij jeugdbeleid betrokken 
partners.

Het vaststellen van de kadernota Jeugd is daarmee niet alleen de inhoudelijke kaders 
vastleggen die uw raad van belang acht. Hiermee wordt namelijk ook een expliciete 
uitspraak gedaan over de manier waarop we in Veldhoven met alle partners (jeugd, 
ouders, vrijwilligers en professionals) de jeugd in Veldhoven alle nodige kansen 
bieden.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Wetgeving op het gebied van jeugd en onderwijs zoals: Jeugdwet, Wet
Publieke Gezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet op het primair 
onderwijs, Leerplichtwet 

4 Kaders maatschappelijke participatie 
4 Raadsinformatienota's 16bs00234A6bs00453A6bs00563

Beoogd effect

Optimale opgroei- en ontwikkelkansen bieden voor alle Veldhovense jeugd.

Argumenten

1.1 De kadernota Jeugd is een weergave van wat partners in Veldhoven belangrijk 
vinden.
In samenspraak met jongeren, ouders, vrijwilligers en professionals is in de nota 
vastgelegd wat door hen belangrijk wordt gevonden als het gaat om onze jeugd. De 
nota is hierdoor een leidraad waarlangs de uitvoering van jeugdactiviteiten gelegd 
moet worden en dient als basis voor de afspraken die partners onderling met elkaar 
maken.

1.2 De uitgangspunten zijn breed en integraal toepasbaar op vele beleidsterreinen.
In de kadernota Jeugd zijn algemene uitgangspunten opgenomen waaraan alle 
activiteiten die de gemeente ontplooit gericht op de doelgroep jeugd afgemeten 
kunnen worden. De nota vormt daarmee dus het kader voor onder meer gemeentelijk 
algemeen, preventief en gespecialiseerd jeugdbeleid, onderwijs- en educatief beleid, 
welzijnsbeleid en jeugdsportbeleid. Deze uitgangspunten zijn:

4 Ouders zijn in 'the lead';
4 Er is positieve aandacht voor de persoonlijke groei van jeugd;
4 De jeugd moet mee kunnen doen in onze samenleving, met respect voor 

elkaars verschillen;
4 Investeren in positieve ontwikkeling en preventie;
4 Ondersteuning aan jeugd en hun ouders is maatwerk en wordt integraal 

vormgegeven;
4 Zorgen voor een vangnet en zorgen dat professionals in risicovolle situaties 

ingrijpen.

2 7 4



1.3 Door het commitment van partners komt de nota daadwerkelijk tot uitvoering.
Het gevolgde samenspraakproces heeft geleid tot volledige overeenstemming bij de 
lokale partners rond jeugd. Op bestuurlijk niveau (bestuurders/managers op 
strategisch niveau bij de partners) heeft een klankbordgroep een belangrijke rol gehad 
in de totstandkoming van deze kadernota Jeugd. Dit geldt ook voor de bijdragen van 
de overige partners in de werksessies.
Deze partners blijven in het vervolg(proces) samenwerken waarmee geborgd is dat de 
nota vanaf nu en gedurende de komende jaren daadwerkelijk tot uitvoering komt.

Kanttekeningen en risico's

Aan dit advies zijn geen kanttekeningen of risico's verbonden.

Financiën

De vaststelling van deze nota heeft geen financiële gevolgen.

Communicatie en samenspraak

Over de kadernota Jeugd wordt actief via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd. 
Aan de totstandkoming van de kadernota Jeugd is een uitgebreid samenspraaktraject 
voorafgegaan. De nota benoemt welke partners betrokken zijn in de klankbordgroep 
die op strategisch niveau heeft geparticipeerd. Op operationeel/tactisch niveau zijn 
lokale bij jeugd betrokken partners in de gelegenheid gesteld om in werksessies hun 
inbreng te leveren. Wij constateren enthousiasme bij de partners over de aanpak en 
draagvlak voor de inhoud die immers door henzelf is ontwikkeld.

Uitvoering I planning

De partners geven aan behoefte te hebben aan een vernieuwende en intensievere 
manier van samenwerken tussen hen. Het proces om te komen tot deze nota wordt 
gezien als de werkwijze waarop ook de uitvoering van jeugdbeleid in Veldhoven vorm 
gaat krijgen. Na besluitvorming door uw raad gaan de partners met elkaar aan de slag 
voor wat betreft de uitvoering.

Bijlagen

1. Integrale kadernota Jeugd 'Focus op alle jeugd'

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitvormende raadsvergadering op 30 mei aanstaande, mits de 
openstaande vragen van VSA (omvorming van de klankbordgroep naar een structureel 
strategisch overleg) en D66 (o.a. regionale afstemming) naar tevredenheid worden 
beantwoord.

De portefeuillehouder zegt toe structureel een gezamenlijke sessie te organiseren met 
betrokken partners en de raad (en indien mogelijk de jeugd) om af te stemmen en 
elkaar over de voortgang van het proces te informeren.

De portefeuillehouder zegt toe zo spoedig mogelijk terug te komen op de financiële 
vraag vanuit de CDA-fractie inzake het inrichten van een ^eugdpot'.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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