
Technische vragen D66 agendapunt 9 'Integrale kadernota Jeugd'

* Aan welke termijn moet ik denken dat met de uitvoering wordt gestart van 
de projecten en wanneer bijvoorbeeld voldoende woningen voor jongeren 
gerealiseerd moeten zijn?
Zodra de nota door uw raad is vastgesteld, gaan wij samen met partners aan de slag 
met het uitvoeringsprogramma. Samen bepalen wij ook de prioritering en het tijdpad 
van doelstellingen.

» De deelnemende partijen aan de overleggen zullen ook aangegeven hebben 
wanneer zaken opgestart moeten gaan worden en welke ondersteuning ze 
vanuit de gemeente willen krijgen. Wat hebben zij hierover gezegd?
In het proces van de nota hebben wij ons eerst gefocust op gezamenlijke 
uitgangspunten. Concrete ondersteuningsvragen zijn daarom tot nu toe niet aan de 
orde geweest. Wel is duidelijk dat de gemeente hierin de regierol gaat pakken zoals 
omschreven op pagina 44 van de nota "Focus op alle jeugd".

» Bij de klankbordgroep zijn alle partijen uitgenodigd behalve jongeren. In 
het stuk staat dat de gemeente jongeren wil gaan laten participeren. Het 
bevreemd mij dat dit bij het opstellen van deze kadernota nog niet is 
gebeurd. Hoe serieus wordt de inbreng van de jongeren dan genomen? Hoe 
gaat men borgen dat hun inbreng ook daadwerkelijk mee gaat tellen?
Aan het begin van het opstellen van de nota is een duidelijke keuze gemaakt om 
jongeren juist niet aan te laten sluiten bij de klankbordgroep omdat deze vorm van 
overheidsparticipatie niet aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Juist daarom 
hebben wij opdracht gegeven aan een extern deskundige om jongeren en ouders bij 
de totstandkoming van de nota te betrekken en hun input op te halen. Op basis van 
dit advies is het hoofdstuk "Betrekken van de doelgroep"(pagina 35-39) tot stand 
gekomen. Daarin wordt expliciet aangegeven dat de inbreng van jongeren en ouders 
geborgd gaat worden. Hoe wij dat concreet vorm gaan geven, is onderdeel van de 
verdere uitwerking.

* Welke rol is weggelegd voor het samenwerkingsverband regio Eindhoven en 
de Kempen en hoe past dit in deze kadernota en de bijbehorende wens om 
de financiering op een andere manier te laten lopen?
Op regionaal niveau vindt intensieve afstemming plaats tussen gemeenten en het 
regionaal samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Eindhoven en 
Kempenland. Onderdeel van de afstemming is ook de aansluiting tussen onderwijs 
en jeugdhulp. Afhankelijk van het inhoudelijke vraagstuk zullen wij in gesprek gaan 
met lokale schoolbesturen of het regionaal samenwerkingsverband.
Op het gebied van jeugdhulp werken de 21 gemeenten samen rondom de visie "21 
voor de jeugd". De Metropoolregio Eindhoven heeft geen rol ten aanzien van jeugd- 
of onderwijsbeleid. In de regionale samenwerking hanteren wij de uitgangspunten 
van de kadernota. De (wijziging van) financiering is een lokale aangelegenheid; 
regionale afspraken zijn daarbij niet belemmerend.


