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Onderwerp
Beleidskader Jongerenwerk 2019-2022

Steenbergen; 9 april 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Het Beleidskader Jongerenwerk 2019-2022 wordt u voorgelegd in het kader van een herijking van 
onze visie op jeugd- en jongerenwerk (hierna: jongerenwerk) en het laten aansluiten hiervan op 
eerder vastgestelde kaders. De basis van het huidige jeugd- en jongerenwerk in Steenbergen vindt 
z'n oorsprong in de Visie jeugd- en jongerenwerk gemeente Steenbergen' uit 2010.
Steenbergen heeft twee jongerenwerkers in dienst van de eigen gemeentelijke organisatie. De 
kwaliteitsimpuls Welzijn, de komst van een derde werker in dienst van welzijnsorganisatie 
WijzijnTraverse en vragen uit de gemeenteraad over de actualiteit van de huidige visie, zijn allen 
aanleiding om het jongerenwerk in Steenbergen opnieuw tegen het licht te houden.

2. Achtergrond
De basis van het huidige jeugd- en jongerenwerk in Steenbergen vindt z'n oorsprong in de 'Visie 
jeugd- en jongerenwerk gemeente Steenbergen' uit 2010. In de periode 2010 tot nu heeft eenmalig 
een herijking van de visie op jongerenwerk plaatsgevonden in 2014. Echter, er ontbreekt vooralsnog 
een eenduidig beeld van de rolinvulling van jongerenwerkers in Steenbergen.
In de dagelijkse praktijk ontstaat daardoor ruis op zowel verwachtingen, aansturing als uitvoering 
van het jongerenwerk in onze gemeente:
Zo zijn er diverse overlegtafels waar inbreng van het jongerenwerk wordt gevraagd. Afstemming 

tussen tafels is niet of nauwelijks geregeld en professionals weten onvoldoende van elkaar wie waar 
mee bezig is. Niet helder is wat er met de informatie van jongerenwerkers mag, kan of gebeurt. 
Jongerenwerkers blijven op deze manier (te) lang rondlopen met signalen, zorgen en/of risico's die 
jongeren betreffen.

Het voorliggende Beleidskader Jongerenwerk 2019-2022 haakt aan op een aantal kaders die eerder 
door de gemeenteraad zijn vastgesteld:

1. Plan van aanpak 'Kwaliteitsimpuls welzijnswerk Steenbergen' - februari 2018
2. 'Beleidskader zorg voor jeugd 2018-2021 - koersvast, op weg naar verbinden'
3. Visie 'Zicht op Veiligheid - zorg voor jeugd West-Brabant west' -2018
4. Raadsprogramma 2018-2022 'Gewoon Samen Doen'
5. 'Integraal Veiligheidsplan Markiezaten 2019-2022'
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6. Nota 'Steenbergen Vitaal'; 2018
7. Beleidsplan 'Sociaal Domein gemeenten Brabantse Wal' 2018-2021

Gemeenschappelijke noemer van deze kaders is onder meer dat ze uitgaan van het recht van 
jeugdigen om in een prettige, veilige omgeving op te groeien, om zich op een gezonde manier te 
kunnen ontwikkelen en om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Hierbij hoort een 
integrale kerngerichte aanpak, die dichtbij, zichtbaar en herkenbaar is voor alle jeugdigen van de 
gemeente Steenbergen. Deze visie staat ook centraal in dit beleidskader jongerenwerk. De kaders 
geven ook richting aan de rol van het jongerenwerk: werkend vanuit de kernen, dichtbij en 
signalerend, coachend op (de ontwikkeling van) eigen kracht, en de verbinding zoekend daar waar 
nodig.

3. Overwegingen
Als gevolg van ons dualistisch stelsel heeft de gemeenteraad de kaderstellende en controlerende 
taak binnen een gemeente. Documenten met een kaderstellend karakter moeten daarom te allen 
tijde door het college ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het Beleidskader Jongerenwerk 2019-2022 wordt nadrukkelijk ingebed in reeds bestaand beleid. 
Keuzes die het jongerenwerk betreffen sluiten daarmee aan bij keuzes die op aanpalende domeinen 
worden gemaakt. Dit draagt bij aan een helder handelingskader voor jongerenwerkers, maar ook 
voor netwerkpartners.
Op het moment dat er sprake is van risico's die (openbare) veiligheid betreffen kan daarmee ook de 
positie van de jongerenwerker én gemeente in het gedrang komen. Informatieaansluiting tussen 
jongerenwerk, (jeugd)zorg, gemeente, politie en justitie is dus van belang. Er is behoefte aan een 
kader dat hier meer handvatten aan geeft.

Het Beleidskader Jongerenwerk 2019-2022 biedt een doorkijk naar de komende járen. Het kader 
gaat in op het 'waarom' en het 'wat'. In het beleidskader staat geen concrete invulling van het 'hoe'. 
Dat wordt verwoord in een uitvoeringsprogramma, dat in voorbereiding is. Het 
uitvoeringsprogramma is een vertaling van onze visie op jongerenwerk naar de praktijk in 
Steenbergen. Na vaststelling van het beleidskader door de gemeenteraad, zal vervolgens het 
uitvoeringsprogramma aan het college worden voorgelegd.

Het concept Beleidskader Jongerenwerk is voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein 
Steenbergen. Op woensdag 20 maart 2019 is de Adviesraad in de gelegenheid gesteld om vragen te 
stellen aan de verantwoordelijke ambtenaar, in het bijzijn van wethouder Krook. De Adviesraad 
heeft laten weten tevreden te zijn met de beantwoording van deze vragen en zal een positief advies 
uitbrengen ten aanzien van het beleidskader.

4. Middelen
Met het vaststellen van het Beleidskader Jongerenwerk 2019-2022 zijn geen extra middelen 
gemoeid.
Wel moet het college nog besluiten over de toekenning van middelen aan WijZijn Traverse voor het 
in dienst nemen van 1 fte jongerenwerk (BD1900161, wordt parallel voorgelegd aan het college d.d. 
2 april 2019). Dit besluit heeft geen invloed op de ínhoud van het Beleidskader Jongerenwerk.
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5. Risico's
De huidige visie op jongerenwerk dateert uit 2010, met een herijking in 2014. Het document sluit 
niet (meer) aan bij bestaande, recente beleidskaders. Het is daarmee wenselijk om een nieuw 
beleidskader te realiseren. Het beleidskader is een strategisch document dat een doorkijk biedt naar 
de komende járen. Een concreet handelingskader voor jongerenwerkers is daarmee nog niet 
gerealiseerd. Het is dan ook noodzakelijk dat een uitvoeringsprogramma met concrete doelen, 
activiteiten, afspraken en resultaten snel volgt op het beleidskader.

6. Communicatie/Aanpak.
Na vaststelling wordt WijZijn Traverse hiervan op de hoogte gebracht en wordt een 
uitvoeringsprogramma opgesteld. In overleg met de afdeling communicatie wordt in de media 
aandacht besteed aan het uitvoeringsprogramma.

7. Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het Beleidskader Jongerenwerk 2019-2022
2. Het Beleidskader Jongerenwerk 2019-2022 vast te stellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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