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Vaststellen integrale kadernota Jeugd

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april 2017, nr. 17.053;

overwegende dat de raad opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een integrale 
nota jeugd;

dat de raad in 2016 door middel van informatienota's kennis heeft genomen van het 
proces, de planning en de voorgenomen inhoud van deze nota, als toehoorder 
aanwezig kon zijn bij de werksessies in juni en december 2016 en in maart 2017 en 
over het proces is geïnformeerd tijdens een beeldvormende raadsvergadering op 28 
juni 2016;

dat dit proces is doorlopen in samenspraak met jongeren, ouders, vrijwilligers en 
professionele partners betrokken bij jeugd en geleid heeft tot de integrale kadernota 
Jeugd, die de instemming heeft van lokale partners;

dat door dit proces de partners de nota beschouwen als een leidraad waarlangs de 
uitvoering van activiteiten rondom jeugd gelegd moet worden en die de basis vormt 
voor de afspraken die partners onderling met elkaar maken;

dat de nota is gebaseerd op de uitgangspunten:
4 Ouders zijn in 'the lead'
4 Er is positieve aandacht voor de persoonlijke groei van de 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;

dat met de vaststelling van de nota de uitgangspunten en afspraken als leidraad voor 
de gemeentelijke opdrachten in het kader van jeugdbeleid worden onderschreven en 
vastgesteld en dat hiermee eveneens wordt onderschreven de wijze waarop de 
gemeente haar regierol oppakt ten opzichte van alle bij jeugdbeleid betrokken 
partners;



gelet op wetgeving op het gebied van onderwijs en jeugd en op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

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

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 30 mei 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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