
Actieplan Jeugd 2012 
Uitwerking van de kadernota jeugdbeleid 2008- 2012 



Actieplan Jeugd 2012 

In 2012 staat het jeugdbeleid in het teken van doorontwikkeling van de huidige ontwikkelingen en 
voorbereiden op de ontwikkelingen die op ons afkomen. De diverse onderwerpen zullen samen 
komen om de zorg voor onze jongeren zo goed mogelijke af te stemmen en het leven in Steenbergen 
voor de jongeren zo leuk mogelijk te maken. Hiermee willen we bereiken dat de jongeren zo gezond 
en veilig mogelijk opgroeien in Steenbergen. Waarbij zij hun steentje bijdragen aan de maatschappij, 
hun talenten ontwikkelen en plezier hebben zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst. 

De uitgangspunten vanuit de kadernota jeugdbeleid 2008-2012 zijn: 

1 Gezond opgroeien lichamelijk gezond, geestelijk gezond, gezonde leefstijl, continuïteit in 

opvoeding en verzorging 

2 Veilig opgroeien geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde, respect, aandacht, grenzen, 

structuur en regelmaat, veilig thuis en buitenshuis 

3 Een steentje bijdragen 

aan de maatschappij 

actieve betrokkenheid bij de maatschappij, meedenken en meedoen, 

actieve betrokkenheid bij de naaste omgeving, positief gedrag, 

burgerschap 

4 Talenten ontwikkelen 

en plezier hebben 

onderwijs genieten en opleiding krijgen, mogelijkheid voor hobby's, 

sport, cultuur en ontspanning, vrijheid om te spelen 

5 Goed voorbereid zijn 

op de toekomst 

Steekwoorden: diploma halen, werk vinden, in eigen levensonderhoud 

kunnen voorzien, stimulerende leefomgeving 

Deze uitgangspunten worden gebruikt als onderlegger voor de uitvoering van het jeugdbeleid. 
Binnen het jeugdbeleid onderscheiden we vier deelgebieden waaraan we werken. Deze gebieden 
zijn jeugd & zorg, jeugd & veiligheid, jeugd & vrijetijd en jeugd & onderwijs. 

Jeugd & Zorg 

Transitie Jeugdzorg 

In 2016 zullen de gemeente verantwoordelijk worden voor de hele keten van zorg rond de jeugd. 
Zowel voor de preventieve en vrijwillige zorg als voor de geïndiceerde zorg. Binnen de jeugdzorg 
noemen we deze transitie anders. We noemen het de transformatie van de jeugdzorg. We kunnen 
de jeugdzorg in de toekomst niet meer betalen als we niet het stelsel veranderen. In 2012 starten 
we al met deze transformatie door het preventieve veld verder te ontwikkelen. 
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Doorontwikkelen CJG 
Het CJG in Steenbergen is in december 2011 geopend. Het CJG is een samenwerkingsorganisatie van 
diverse partijen die in Steenbergen actief zijn om de zorg voor onze jongeren zo goed mogelijke te 
leveren. In 2012 zullen de activiteiten vooral gericht zijn op het verstevigen van de samenwerking 
van de partners in het CJG. Daarnaast zal ingezet worden op de gehele doorontwikkeling van de 
zorgstructuur en het verbeteren van de uitgangspunten van het CJG. Deze stappen moeten er toe 
leiden dat in 2012 het CJG beter wordt gevonden door ouders, jongeren en opvoeders. Maar ook een 
duidelijkere centrale rol voor het CJG in het netwerk van zorg rond onze jeugdigen. 

de vernieuwde wijze van samenwerken verder worden doorontwikkeld door het team CJG. 
De extra ureninzet van de kernpartners CJG zal geëvalueerd worden met de vraag: heeft 
deze geleid tot een nieuwe wijze van samenwerken die opgenomen kan worden in het 
reguliere werk van de kernpartners 

Een bijeenkomst worden georganiseerd met de ketenpartners jeugd om de samenwerking 
rondom de zorg voor jeugd beter te organiseren. 

Met 2 d e lijns organisaties als de GGZgesproken worden over inzet van hun deskundigheid in 
het CJG 

Het Digitale CJG wordt doorontwikkeld met meer lokale informatie en aansluiting op lokale 
websi tes, zodat de info over opvoeden en opgroeien voor een breder publiek beschikbaar 
wordt. 

Communicatieplan: activiteiten informatie en advies over opvoeden en opgroeien daar waar 
jeugd en ouders vaak komen (zoals scholen peuterspeelzalen, jongerenwerk) 

Verder uitwerken van de uitgangspunten "één gezin één plan en Eigen Kracht. 

Samenwerking met Bergen op zoom en Woensdrecht op de zorg in en om het onderwijs in 
het kader van het passend onderwijs 

Inzet RAP middelen 2012 
De gemeenten ontvangen in 2011 en in 2012 een bedrag van de provincie om het preventieve veld 
beter voor te bereiden op de transitie van de jeugdzorg. In Steenbergen hebben we de keuze 
gemaakt om Triple P in te voeren als opvoedinstrument in het CJG. Daarnaast zetten we in op meer 
schoolmaatschappelijk werk op het basisonderwijs. Twee trainingen sociale vaardigheden op de 
school van voortgezet onderwijs. We hebben mee JPP uren ingekocht om jongeren vanaf 6 jaar tot 
18 jaar een laagdrempelige hulpverlening te bieden. Tot slot heeft Bureau Jeugdzorg meer uren 
gekregen om de aansluiting in het CJG beter te organiseren en zo veel mogelijk kennis naar voren te 
brengen. In de herfst van 2012 zal gekeken worden welk effect deze zorg heeft gehad en welke zorg 
we in 2013 moeten inkopen. Afhankelijk van de resultaten van het project in 2011 en 2012 krijgen 
we daar misschien nog middelen vanuit de provincie voor. 

Opstellen subregionaal en lokaal transitieplan. 
Alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave om de transitie jeugdzorg te realiseren. Het is 
duidelijk dat we dat als gemeente niet alleen moeten willen doen. We hebben in de regio West 
Brabant afgesproken om dit zo veel mogelijk regionaal en subregionaal op te pakken. In 2011 is een 
regionale visie op de transitie van de jeugdzorg vastgesteld. Alle 18 gemeenten in de regio 
onderschrijven deze visie. We gaan in 2012 aan de slag met de uitwerking van de visie en verdere 
voorbereiding van de transitie. Dit zal vooral in subregionaal verband plaats vinden. We trekken in 
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het transitieproces met gezamenlijk op met de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, 
Roosendaal en Woensdrecht. Dit zijn de gemeenten die ook aangesloten zijn op het veiligheidshuis. 
Rucphen en Tholen zullen ook zïjdelinks worden betrokken omdat we vooral kijken naar de 
natuurlijke gang van de jongeren en hun ouders. In 2012 zal gekeken worden hoe we dit proces 
verder kunnen uitzetten en wat nodig is om in 2015 de transitie te hebben gerealiseerd. 

Preventieve projecten en producten 
Zoals hierboven al beschreven werken we hard aan verbetering van het lokale preventieve veld. We 
willen die producten inkopen die noodzakelijk zijn om onze jongeren en hun ouders zo goed mogelijk 
te ondersteunen. 

Inventarisatie welke producten we leveren 
In 2012 zullen we kijken in samenwerking met het CJG en de netwerkpartners welke producten nu 
noodzakelijk zijn om de zorg voor onze jongeren zo goed mogelijk te organiseren. Zijn alle producten 
die we nu afnemen nog de beste en is deze aanbieder nog wel de juiste. Daarnaast wordt gekeken 
naar mogelijke dubbele producten of producten die bijna hetzelfde aanbod zijn. Het doel is om 
binnen het CJG en het overige aanbod een passend pakket aan preventieve maatregelen en 
producten aan te bieden. 

Inzet HALT preventie 
HALT is al jaren verantwoordelijk voor het uitvoeren van HALT straffen voor jongeren. Als 
gemeenten subsidiëren we HALT voor hun taken in binnen het justitiële vlak, maar ook voor 
preventie van klein crimineel gedrag. HALT is zich aan het ontwikkelen en biedt steeds meer 
preventieve producten om crimineel gedrag bij jongeren te voorkomen. In 2012 zullen we starten 
met het meer gericht afnemen van de preventieve producten van HALT die aansluiten bij de wensen 
en programma's van de scholen. Omdat de school de plek is waar de producten van HALT worden 
uitgevoerd. 

Alcohol en drugs project 
Uit de GGD monitoren maar ook uit de signalen die we van partners krijgen blijkt dat het alcohol en 
drugsgebruik onder jongeren in Steenbergen hoger is dan in andere delen van West Brabant. In 2012 
stellen we een project op waarbij in samenwerking met partners ons meer zullen richten op het 
verminderen van alcohol en drugsgebruik. Het project zal voorlichtingsactiviteiten bevatten voor de 
jongeren en hun ouders van het basisonderwijs ( leeftijd 10-12 jaar). Voorlichting voor ouders en 
jongeren ( 12-15 jaar) van het voortgezet onderwijs en een stuk waarbij jongeren die regelmatig 
alcohol of drugs gebruiken naar hulpverlening worden gestimuleerd. Het project wordt een integraal 
project vanuit diverse beleidsterreinen benaderd. En zal in 2013 een doorloop en mogelijk 
verbreding krijgen. 

Jeugdgezondheidszorg 

Integrale jeugdgezondheidszorg 
In 2011 stond de integrale jeugdgezondheidszorg al op de planning. Het is ons al gemeenten in de 
regio en de instellingen niet gelukt om dit gezamenlijk te realiseren. Het doel blijf bestaan dat we 
graag één uitvoeringsorganisatie willen die de jeugdgezondheidszorg van -9 tot 19 jaar realiseert. In 
2012 vindt er weer intensief overleg plaats met de instellingen en de gemeenten om dit te realiseren. 
Het doel blijft om per 1 januari 2013 de opdracht te geven aan één organisatie. 

0-4 aanbesteden 
Wanneer blijkt dat het realiseren van een integrale jeugdgezondheidszorg niet lukt, zal tijdig de 
keuze moeten worden gemaakt om in ieder geval de jeugdgezondheidszorg 0- 4 jaar aan te 
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besteden. De huidige constructie van financieren is al enkele jaren niet meer volgens de eisen. 
Doordat we met een proces bezig zijn voor een integrale jeugdgezondheidszorg was het mogelijk om 
nog op de oude manier door te gaan. Het bedrag dat gemoeid is met de JGZ 0-4 is te hoog om dit in 
de toekomst zonder aanbesteding te doen. 

Huisvesting Consultatiebureau 
In 2012 staat ook de huisvesting van het consultatiebureau op de agenda. Thuiszorg West Brabant 
wil graag de consultatiebureaus in de gemeente centraliseren naar 1 locatie. Op deze locatie kunnen 
ze dan een betere dienstverlening leveren, de artsen en verpleegkundigen meer efficiënt inzetten en 
beter voldoen aan de geldende normen. Logisch zou zijn om het consultatiebureau te centraliseren in 
Steenbergen. We moeten in 2012 nog kijken of we dit voor alle bureaus willen en op welk niveau we 
dit wil len. 

Daarnaast speelt een nieuwe locatie voor het consultatiebureau in Steenbergen. Het huidige pand 
voldoet niet meer en is verkocht. Er wordt door TWB dringend een nieuwe locatie gezocht die 
voldoet aan hun eisen. We zijn samen met hen in gesprek over de mogelijkheid om het 
consultatiebureau in Steenbergen aan een andere voorziening toe te voegen. 

Jeugd & veiligheid 

Op het gebied van jeugd en veiligheid richten we ons in 2012 vooral op het verder terugdringen van 
overlast van de jeugd. Hiervoor zal meer afstemming worden gezocht met de partners binnen de 
gemeente zoals het CJG maar ook het veiligheidshuis. De inzet en samenwerking tussen de politie en 
de jongerenwerkers samen met de hulpverleners is belangrijk om een sluitend netwerk te krijgen. 

Pilot burgemeestersmodel 
In de regio Bergen op Zoom heeft het veiligheidshuis en de politie een pilot opgestart om het 
burgemeestersmodel in te voeren. Hierbij worden jongeren en hun ouders individueel 
aangeschreven door de gemeente, dat de politie en het jongerenwerk zich zorgen maken 
over het gedrag. De jongeren en hun ouders worden uitgenodigd voor een gesprek ,in het 
veiligheidshuis met de coördinator jeugd, om het gedrag en de zorgen die we als netwerk 
hebben te bespreken. 

Eventuele hulpverlening kan worden opgestart op verzoek van de jongeren en of hun ouders. 
Wanneer blijkt dat er geen reactie komt maar het gedrag dusdanig is zal door het 
veiligheidshuis en haar partners op andere manieren worden gehandeld die mogelijk minder 
vrijblijvend zijn. De jongeren die aangeschreven worden, staan in groepen waar ernstige 
overlast is. Ondanks herhaaldelijk contact met jongerenwerkers en de politie treed geen 
verandering in het gedrag op. In deze groepen wordt vaak ook veelvuldig drank en drugs 
gebruikt. Ook vandalisme of andere vormen van ongewenst gedrag worden geconstateerd. 
In 2012 zullen we kijken of het ook in Steenbergen mogelijk en noodzakelijk is om op deze 
manier een verandering in gedrag bij enkele jongeren te realiseren. In overleg met de 
partners wordt per individu bekeken of het noodzakelijk is om, of deze manier effect zou 
hebben en of dit wel de juiste ingang is om de verandering in gedrag te realiseren. 
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Jeugd & vr i ie t i id 

Jongerenwerk 
Het jongerenwerk ontwikkeld zich de afgelopen jaren steeds meer naar een plek waar jongeren 
activiteiten kunnen ondernemen. Ook voor 2012 zullen de activiteiten van het jongerenwerk zich 
meer richten op participatie en activeren dan op overlast bestrijding. 

Buurtsportmedewerkers 
Sinds 2012 heeft de gemeente twee buurtsportmedewerkers. Deze medewerkers zijn ervoor 
om meer activiteiten op het gebied van sport in de gemeente te realiseren. Een van de 
medewerkers richt zich meer op sportactiviteiten op de scholen. Zij bemiddeld onder andere 
tussen de scholen en de sportverenigingen over het geven van enkele lessen. De andere 
buurtsportmedewerker richt zich echt meer op de sport in de buurt. Hoe kunnen we de 
buurt meer laten bewegen en daarmee ook een betere samenhang creëren. Hij richt zich ook 
meer op de oudere jeugd in de gemeente. 

Jongerenwebsite 
In samenhang met het verbeterde aanbod van het jongerenwerk en de ontwikkelingen rond 
het CJG en de gemeentewebsite zal ook dit jaar de jongerenwebsite vernieuwd worden. De 
informatie wordt geüpdate en er zal gekeken worden of de bestaande opzet nog wel voldoet 
aan de wensen en aansluit bij de jongeren. 

Jongerenbus 
In de gemeente hebben we 1 jeugdhonk staan, deze staat in Steenbergen. Toch blijft de 
vraag van de jongeren komen om een accommodatie in iedere kern. Dit is niet haalbaar, 
maar een mogelijk alternatief is een jongerenbus. Deze bus is mobiel, herkenbaar en kan 
worden ingezet voor meer doeleinden. De bus wordt dan ook een verlengstuk van het CJG 
om informatie en advies aan de jongeren te geven. In 2012 zullen we kijken of het haalbaar 
is om zo'n bus voor het CJG en het jongerenwerk aan te schaffen. 

Speelruimte 
Wanneer we het over vrijetijd hebben, vinden we sporten voor de jeugd belangrijk. Naast het 
sporten is buitenspelen belangrijk. In de gemeente zijn op diverse plekken speelvoorzieningen 
aangelegd die ieder geschikt zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie. Komend jaar zijn op het 
gebied van de speelruimte nog een aantal ontwikkelingen. 

Speelruimte De Heen openen 
In de Heen is in het voorjaar een nieuwe speelvoorziening geopend. Deze is centraal gelegen 
en geschikt voor de jongeren in de leeftijd van 6-16 jaar. Er is bij de keuze voor dit 
speeltoestel ook gekeken naar de geschiktheid voor zowel de jongens als de meisjes. In 
overleg met de dorpsraad en betrokken dorpsbewoners zal in het voorjaar de officiële 
opening worden gehouden voor het speeltoestel . Dit wordt een leuke middag voor zowel de 
buurt als voor de jongeren in de Heen. 

Overleg starten JOP Dinteloord 
De laatste JOP moet nog worden aangelegd in Dinteloord. Deze kon niet eerder worden 
gestart vanwege het ontbreken van geschikte locatie. In Dinteloord is nu een nieuwe locatie 
ontstaan bij de Oostgroeneweg. In deze locatie is ruimte gereserveerd voor een 
speelvoorziening. Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd. In samenwerking met de 
buurtsportmedewerkers, het jongerenwerk, jongeren en de buurt zal gekeken worden wat 
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de wensen zijn voor de invulling van deze voorziening. Zodra duidelijk is wat we willen 
realiseren zal gestart worden met de procedures om een voorziening aan te leggen. 

Bezuiniging speelruimte realiseren. 
Met de kerntakenkeuzelijst is ook een bezuinigingsopgave opgelegd voor de 
speelvoorziening. Deze bezuiniging moet op 1 januari 2013 gerealiseerd zijn. Er zal in 2012 
een plan moet worden opgesteld hoe we deze bezuiniging kunnen realiseren en onze 
speelvoorzieningen kwalitatief goed kunnen houden. 

Cultuur 
Marktplaats 
In 2012 is een pilot marktplaats kunst en cultuureducatie. De marktplaats zal inventariseren welke 
wensen het onderwijs heeft om kunst en cultuur aan te bieden in het lesprogramma. Daarnaast zal 
een inventarisatie worden gedaan binnen het lokale veld wat zij kunnen aanbieden voor de jeugd. 
Deze twee zullen samen worden gebracht waar mogelijk. Eind 2012 zal gekeken worden of de 
marktplaats voldoet in de behoefte en of we deze in 2013 zullen doorzetten. 

Uitmarkt 
Het kunst en cultuurplatform is bezig om een Uitmarkt in Steenbergen te organiseren. Hierbij geven 
ze verenigingen, organisaties, iedereen die met kunst en cultuur bezig is de gelegenheid om zich te 
presenteren. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke verbinden en verassingen tussen de diverse 
disciplines. Ook jeugd krijgt een rol tijdens deze uitmarkt. Via het jongerenwerk is een groep 
jongeren die bij zullen dragen. Maar ook de scholen worden gevraagd voor een bijdrage aan de 
uitmarkt. 

Jeugd & onderwijs 

Op het gebied van onderwijs zal in 2012 ook verder gebouwd worden aan de zorgstructuur. Hoe 
kunnen we het onderwijs helpen bij hun taken om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op 
de toekomst en zo goed mogelijke zorg te geven. Hiervoor is de Lokale educatieve Agenda de 
overkoepelende paraplu. De LEA zorgt ervoor dat het onderwijsveld, de voorschoolse voorzieningen 
en het consultatiebureau dichter bij elkaar komen zodat er zo vroeg mogelijk 
ontwikkelingsachterstanden kunnen worden ontdekt en kunnen worden geholpen. Hiervoor is een 
Zorg Advies Team een goed instrument. Dit wordt nu al op het basisonderwijs toegepast en zal 
mogelijk worden uitgebreid naar de voorschoolse en naar het voortgezet onderwijs. 
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