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Geachte heer Hille, geachte leden van de Participatieraad,

We danken u voor uw adviezen op het voorgestelde beleid en voor de complimenten met 
betrekking tot de totstandkoming van deze nota in samenspel met de jeugdpartners en de 
Participatieraad. We zijn blij te horen dat u het beleidskader jeugdbeleid een prettig document 
vond om te lezen, en dat de Participatieraad de thema's, waaronder de focus op het denken in 
kansen en beschermende factoren en het instellen van de voorhoedegroep Partners in 
preventie, onderschrijft. Hieronder beantwoorden we uw adviezen stuk voor stuk en geven we 
aan hoe we deze verwerken in het beleidskader jeugdbeleid.

Advies 1: "De evaluatie van de geformuleerde output en outcome staat op eind 2022. De 
Participatieraad adviseert om tussenevaluatie eind 2021 te plannen. Dit biedt de mogelijk om 
het jaar 2022 te benutten om door te gaan op de ingeslagen weg of tijdig bij te sturen, indien 
nodig, om de gewenste output en outcome eind 2022 te bereiken/behalen."

We danken u voor uw suggestie om ruimte te creëren om de output en outcome tijdig bij te 
kunnen sturen. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om het beleidskader op te stellen 
voor de periode 2020 - 2024 in plaats van 2020 - 2023. Zo verlengen we de beleidsperiode met 
een jaar en kunnen we de geplande evaluatie eind 2022 laten staan. We hebben hiervoor 
gekozen omdat een evaluatie zoals u voorstelde eind 2021 (al binnen een jaar na de start) voor 
de verandering waar dit beleidskader voor staat, en het feit dat de voorhoedegroep Partners in 
preventie nog moet worden opgezet, ons niet effectief lijkt. Uiteraard monitoren we in de 
periode tot de evaluatie eind 2022 in hoeverre we de beoogde resultaten bereiken en sturen we 
in die periode ook zeker bij indien nodig.

Advies 2: "De resultaten zijn geformuleerd in termen van output en outcome. We onderschrijven 
deze inspanningsverplichtingen. (De Participatieraad wordt graag betrokken bij de tussen- en de 
eindevaluatie in 2021 resp. eind 2022). Ons advies is om de evaluatieprocedure inzichtelijk te 
maken en aan te geven hoe de partijen, inclusief de Participatieraad, die hun bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van deze nota, betrokken worden bij de evaluaties."
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We geven in het raadsvoorstel aan dat de jeugdpartners ook onze partner zijn in de evaluatie, en 
informeren de gemeenteraad en de Participatieraad over de uitkomsten van de evaluatie.

Advies 3: "Aangegeven wordt dat het 'kind pakket' op twee overgangsmomenten onder de 
aandacht van ouders zal worden gebracht. Dat vinden wij wat weinig. In de tussenliggende tijd 
kan er veel veranderen in de situatie van een gezin. Wij zouden graag de volgende aanvulling 
zien: "Elk gezin dat zich bij de gemeente vervoegt vooreen uitkering krijgt een informatiepakket 
over deze regeling"."

We informeren gezinnen die bij de gemeente komen voor een uitkering momenteel al 
mondeling over het kindpakket. Uw advies om dit ook schriftelijk te doen nemen we op in het 
beleidskader.

Advies 4: "Veel verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van deze nota, 
zorginstellingen, onderwijs, sport, politie, kinderopvang en meer. Dit vraagt veel van de 
bereidheid om samen te werken; een goede afstemming tussen betrokkenen, denk aan school, 
verwijzers, aanbieders; de onderlinge communicatie; de logistieke processen en het bewaren van 
het totale overzicht (coördinatie en regie). Gelet op het grote belang van centrale regie en 
coördinatie adviseren wij dat de gemeente deze rol op zich neemt en dit vastlegt in de nota.

De gemeente voert de regie en heeft een coördinerende rol in het sturen op de beoogde 
resultaten van het jeugdbeleid. We nemen dit op in het raadsvoorstel.

Advies 5: In de huidige coronatijd verandert de samenleving snel en hiermee ook het 
toekomstperspectief van onze jongeren door grotere werkeloosheid, geen/onvoldoende uitzicht 
op betaald werk en daarmee samenhangend financiële problemen c.q. schulden. Wij adviseren 
om de invloed van deze problematiek op de uitvoering van de jeugdnota te benoemen. En 
daarbij aan te geven hoe de gemeente jongeren voldoende denkt te kunnen gaan ondersteunen.

We nemen uw advies over door een korte tekst toe te voegen in de inleiding van het 
beleidskader. De effecten van de coronacrisis op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van 
de jeugd kunnen we op dit moment niet volledig overzien. Wel zien we nu al duidelijk de impact 
ervan op het perspectief van jongeren op werk. Jongeren verliezen door de coronacrisis hun 
bijbaan en jongeren die hun studie hebben afgerond en net aan het werk zijn, worden vaak als 
eerste ontslagen op het moment dat een bedrijf moet inkrimpen door de coronacrisis. Zij 
hebben weinig werkervaring of komen uit een flexbaan en hebben geen of slechts voor korte 
tijd recht op een uitkering uit de Werkeloosheidswet. We proberen de jongeren die zich melden 
bij de gemeente nog voordat ze instromen in de bijstand, via het Werkgeversservicepunt te 
adviseren en te koppelen aan werkgevers met vacatures. We willen deze jongeren ook 
perspectief bieden op duurzaam werk. Soms is daar omscholing voor nodig en moet een 
jongere eerst gemotiveerd worden. In samenwerking met het Leerwerkloket helpen we hen 
zelfinzicht en een realistisch beeld van mogelijkheden op de arbeidsmarkt te krijgen. Het Rijk 
onderkent de impact van coronacrisis op het werkperspectief van jongeren. Om jongeren te 
ondersteunen stelt zij in het 3e herstelpakket gelden beschikbaar ten behoeve van jongeren en 
werk. We doen met de initiatieven die we ontwikkelen voor jongeren een beroep op deze 
middelen.

Advies 6: In de nota wordt als doelgroep van beleid gesproken over gezinnen samengesteld uit 
kinderen/jongeren en volwassenen. Wij zijn van mening dat er jongeren zijn die zelfstandig 
wonen/leven die van dit beleid zouden moeten kunnen profiteren. Wij adviseren daarom ook 
deze groep jongeren te benoemen als doelgroep.
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We hebben de groep jongeren die zelfstandig woont niet expliciet benoemd in het beleidskader, 
maar zij maken er wel deel van uit. We hebben een aantal ondersteuningsmaatregelen 
opgenomen voor jongvolwassenen, waartoe ook jongeren die zelfstandig wonen behoren. Het 
gaat dan bijvoorbeeld over de jongeren ervaringscoach voor jongeren van 16 tot 23 jaar, 
opbouw van een duurzaam netwerk voor jongeren van 18 tot 23 zonder netwerk, 
maatjesprojecten voor jongeren van 18 jaar en ouder en het woonbeleid waarmee we willen 
zorgen dat er betaalbare woningen komen voor jongeren tot 28 jaar. Voor ondersteuning 
kunnen jongvolwassenen in Haarlemmermeer ook terecht bij het welzijnswerk, de WMO en het 
minimabeleid. Voor sommige onderdelen in het jeugdbeleid gaat het echter wel om 
kinderen/jongeren tot 18 jaar, bijvoorbeeld waar het gaat om het vergroten van kansen van 
kinderen in een thuissituatie met een laag inkomen.

We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd over de wijze waarop 
we gevolg geven aan uw adviezen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester,

drs. Carel Brugman Schuurmans-Wijdeven
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