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Onderwerp Advies op de nota preventief Jeugdbeleid  

Allereerst onze complimenten over de leesbaarheid en de inhoud van deze nota. Bij de inleiding 

wordt kort en bondig de essentie van deze nota aangegeven. Zo wordt in het samenvattende 

overzicht aangegeven wat de actuele ontwikkelingen zijn en nog belangrijker waar door de 

gemeente Haarlemmermeer de komende jaren op wordt ingezet. 

 

Wij onderschrijven de gekozen thema’s: 

 

1. Het bevorderen van positief opvoeden en opgroeien; 

2. Psychisch welzijn van jongeren verbeteren; 

3. Kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en kansrijk op, ongeacht de                                                                                                                  

financiële situatie thuis. 

  

Het is goed te lezen dat bij het schrijven van de nota ‘Jong in Haarlemmermeer, Preventief 

Jeugdbeleid Haarlemmermeer 2020-2023' de jeugdpartners en de Participatieraad actief 

betrokken zijn. Wij zijn zeer te spreken over het gehele proces met betrekking tot de 

totstandkoming van deze nota. 

Het is ook goed te lezen dat ook de jongeren, voor zover dat nog niet gebeurt, meer betrokken 

worden zoals bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundige jongeren, de jongeren 

gemeenteraad, Pizza talks, Menes activiteiten, etc.  

  

De gemeente zet in op een gedeelde visie: 'Werken vanuit de visie op positief opvoeden en 

opgroeien', en werkt deze visie ook concreet uit. Het is bekend dat een gedeelde visie niet een 

vanzelfsprekendheid is, daarom ondersteunen we het instellen van de 

voorhoedegroep: ‘Partners in preventie’.  

  

We onderschrijven de slotopmerking dat de gemeente Haarlemmermeer voor het preventieve 

jeugdbeleid de focus legt op preventie, op een goede aansluiting met de jeugdhulp en op het 

denken in kansen. Niet om problemen weg te denken maar wel om voor gewone opgroei- en 
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opvoedingsvragen dicht bij huis en behorend bij het gewone leven antwoorden te vinden. En om 

onze jeugd zo goed mogelijk toe te rusten om de uitdagingen in het leven sterk en veerkrachtig 

tegemoet te zien.  

  

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. 

 

Advies 2. 

De resultaten zijn geformuleerd in termen van output en outcome. Wij 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. 

 

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 voor 

een uitkering krijgt een informatiepakket over deze regeling; 

 

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. 

 

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. 

 

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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Tot slot  

Wij vertrouwen erop dat u onze bovengenoemde adviezen op prijs stelt. Wij zien met 

belangstelling uit naar uw reactie.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

G. Hille 

Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer  
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