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Voor stel
De Nota Jeugdbeleid gemeente Laren "Jong Laren" voor de periode 2007  2011 vast te
stellen.
Voor de mogelijke realisatie van een ontmoetingsplek voor jongeren een bedrag van
€ 25.000, per jaar voteren vanaf 2009.
Voor het creëren van een beschermde uitgaansruimte een bedrag van € 12.000,
opnemen gedurende de begrotingsjaren 2008 en 2009.
Inleiding
De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid. Die
verantwoordelijkheid gaat over veel taken en activiteiten van een gemeente. Het gaat
over onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg, veiligheid, sport, cultuur,
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Bijgaand treft u de definitieve Concept Nota
Jeugdbeleid gemeente Laren "Jong Laren" van september 2007 aan. Daarin worden op
basis van een inventarisatie de knelpunten benoemd. Met die knelpunten willen wij aan
de slag. Niet omdat het slecht gaat, maar omdat het beter kan en omdat de jeugd in
Laren soms tegen problemen aanloopt die om een oplossing vragen.
Beoogd resultaat / totstandkoming
Wij hechten eraan dat een breed samenhangend jeugdbeleid in samenspraak met
(vertegenwoordigers van) de doelgroep jeugd tot stand komt. Daarom hebben wij in juni
2007 de eerste Concept Nota Jeugdbeleid gemeente Laren "Vet Laren" voorgelegd aan
een breed Laarders veld, waaronder Basisscholen, Voortgezet onderwijs
(vertegenwoordigers jongeren in leerlingenraden), GGD/CJG, Bureau Jeugdzorg, De
Warrekam, Klankbordgroep ouders, Sportclubs en Wijkagent.
Dit eerste concept is ook ter kennisname en informatie aan uw raadsleden verzonden.

De lijst van alle betrokkenen aan wie dit concept is verzonden, met het verzoek te
reageren, is als bijlage toegevoegd. Tevens treft u een inventarisatie van de ontvangen
reacties en onze reactie hierop als bijlage aan.
Wij juichen de veelheid van reacties toe en daar waar aanpassingen en verbeteringen
nodig waren, hebben wij deze verwerkt in de definitieve concept nota jeugdbeleid
gemeente Laren "Jong Laren".
Argumenten / kantekeningen
Wij vinden het van groot belang om goed in beeld te houden dat de gemeente de
verantwoordelijkheid voor het oplossen van de geconstateerde knelpunten deelt met
anderen. Dat zijn in eerste instantie de jongeren zelf. Wat zij zelf op kunnen lossen,
moeten zij oppakken. Daarnaast zijn ouders in eerste instantie voor hun eigen kinderen
verantwoordelijk. De gemeente wil hen daarop aanspreken, net als dat wij ervoor willen
openstaan dat zij ons aanspreken op onze verantwoordelijkheid. En tot slot zijn er veel
uitvoerende organisaties die de verantwoordelijkheid met ons delen, al blijft de
gemeente daarbij verantwoordelijk voor de regie.
Oplossingsrichtingen / Middelen
Naar aanleiding van de geconstateerde knelpunten, genoemd in hoofdstuk 6 van de
Concept Nota, worden hieronder nog een keer de oplossingsrichtingen en de daarbij
behorende middelen en dekking weergegeven.
Gezondheidszorg
Oplossingsrichting

Eenmalige
Jaarlijkse
kosten
kosten
Streven naar een Centrum Jeugd en Gezin Investerings

door dit te huisvesten in het gebouw
kosten P.M.
Schering en Inslag in Laren. Hierbij gaat
het om preventieve, laagdrempelige zorg
voor de jeugd in Laren en kinderen uit
Blaricum dorp.

Opvoeding en bescher ming
Oplossingsrichting
Invulling geven aan de regiefunctie waar
het gaat om preventie, vroegtijdige
signalering en, waar nodig, vroegtijdig
ingrijpen bij problemen in de
ontwikkeling van 4  19 jarigen. Met de
GGD bespreekbaar maken de regiefunctie
onder te brengen bij de directeur van het
Centrum Jeugd en Gezin en hier in
samenspraak met de gemeente inhoud aan
te geven.

Eenmalige
kosten
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Jaarlijkse
kosten
1/10 fte
€ 6.000,
per jaar vanaf
2009
(geschatte
ingangs
datum CJG)

Financieringsbron
Integrale
jeugdgezondheidszorg
(Specifieke regeling
voor 0  4 jarigen en
via gemeentelijke
middelen voor 4  19
jarigen). Project
Warrekam/
Bibliotheek en
Schering & Inslag.
Financieringsbron
Vanaf 2009 nieuw
beleid ter afweging
aan de raad.

Vrije tijd
Oplossingsrichting

Eenmalige
kosten


In overleg gaan met de basisscholen over
de mogelijkheid van openstellen van de
schoolpleinen buiten schooltijden.
In de structuurnota streven naar meer

publieke ruimte voor de jeugd.
Een plek inrichten voor jongeren die

elkaar willen ontmoeten na schooltijd en
waar zij iets kunnen drinken, huiswerk
kunnen maken, een film kunnen bekijken,
of een activiteit kunnen ontplooien, bijv.
het opzetten van een radiozender via
internet. In deze locatie is roken en
alcohol drinken verboden. Qua locatie en
huisvesting kan o.a. gedacht worden aan
het project Warrekam/Bibliotheek en
Schering & Inslag.
Als ontmoetingsplek een pannaveld met
€ 20.000,
basketbalnetten en banken creëren bij één
van de twee sportcomplexen.
2008
Een beschermde uitgaansruimte creëren

voor de jeugd op vrijdag en
zaterdagavond. Qua locatie en huisvesting
kan o.a. gedacht worden aan het project
Warrekam/Bibliotheek en Schering &
Inslag en aan Sportcentrum De Biezem.
Streven naar ontsluiting van de
P.M.
uitgaansgebieden, met name Hilversum
en Bussum door middel van het zoeken
van een oplossing voor veilig vervoer
terug op de vrijdag en/of
zaterdagavonden. Hierbij zal aansluiting
gezocht worden bij de gemeente Naarden,
als de plannen van deze gemeente voor
een stappersbus concreet zijn.
In het kader van het te herziene

subsidiebeleid aandacht besteden aan het
faseringsprobleem van financiering van
activiteiten en risicogelden.
Binnen de bestaande structuur van
sportverenigingen inventariseren of er
kortingsregelingen mogelijk zijn, indien
sprake is van meervoudig lidmaatschap
binnen één huishouden.
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J aar lijkse
kosten



€ 25.000,
per jaar vanaf
2009



Financieringsbron


Binnen betreffende
project.
Nieuw jeugdbeleid.

Jaarrekening 2006

€ 12.000, Nieuw jeugdbeleid.
2008 en 2009

P.M.

Nieuw beleid ter
afweging aan de raad.





In 2007 subsidie
beleid, waarin
aandacht voor
faseringsprobleem
financiering.
Binnen huidige
formatie.
Beleid bijzondere
bijstand (reeds ruimte
in begroting).

J eugdbeleid Algemeen
Onderdeel
Inspraak jongeren
De gemeente vindt het belangrijk de
jeugd te betrekken bij het jeugdbeleid en
wil stimuleren dat er een jeugdraad komt.
Jaarlijks wordt een bedrag ter beschikking
gesteld om te besteden aan activiteiten die
vallen binnen de door de raad aan te
geven kaders.
Kinderopvang
Om eventuele knelpunten die optreden
binnen de kinderopvang snel op te kunnen
vangen is een bedrag opgenomen.

Eenmalige
kosten
€ 5.000,

Financieringsbron

2008

J aar lijkse
kosten
€ 5.000,
per jaar vanaf
2009

€ 15.000,



Jaarrekening 2006

Jaarrekening 2006.
Vanaf 2009 nieuw
beleid.

Uitvoering
Na vaststelling van de Nota Jeugdbeleid gemeente Laren "Jong Laren" zal tot concrete
uitvoering conform de in hoofdstuk 6 genoemde oplossingsrichtingen worden
overgegaan.
BELsamenwer king
Jeugdbeleid wordt als eigen specifiek gemeentelijk beleid gezien.
Laren, 2 oktober 2007

Burgemeester en wethouders,

P.G. Arissen
secretaris

drs. E.J. Roest
burgemeester
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