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Voorstel:
In te stemmen met de ‘startnotitie jeugd- en jongerenbeleid 2009-2012’ als uitgangspunt voor het 
beleidskader jeugd- en jongerenbeleid 2009-2012. 
 
Inleiding:
De kaders voor het lokaal jeugd- en jongeren beleid zijn in 2005 vastgesteld in de nota “Opgroeien in 
Dalfsen”. Deze nota vormde een goede basis voor uitvoering jeugd- en jongeren beleid. Nu de 
beleidsperiode eindigt, vinden voorbereidingen plaats voor het opstellen van een beleidskader voor de 
volgende periode, 2009-2012. Daarnaast maken ook de vele ontwikkelingen die op het terrein van 
jeugdbeleid en jeugdzorg plaatsvinden het gewenst de nota “Opgroeien in Dalfsen” te evalueren en voor 
komende periode de kaders opnieuw te bepalen.  
Bij aanvang van het proces dat moet leiden tot een nieuw beleidskader is gewenst om de uitgangpunten en 
gewenste richting vast te stellen. Op deze wijze kan voor alle betrokkenen duidelijk zijn welke 
verwachtingen men mag hebben bij het beleidskader en bij de wijze waarop dit tot stand komt. De 
startnotitie biedt tevens de mogelijkheid om voorin het proces deze verwachtingen bij te stellen.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
Het startdocument heeft tot doel de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van jeugd en jongeren in 
één document aan te duiden. Het overzicht van regelgeving, landelijke en  lokale ontwikkelingen leidt tot 
het benoemen van thema’s die als uitgangspunt gelden voor de op te stellen kadernota jeugd en jongeren 
beleid. De benoemde thema’s vormen tevens het uitgangspunt voor gesprekken met beleidsmedewerkers, 
professionals en niet in de laatste plaats de jeugd en zij die bij hen betrokken zijn.  
 
In het raadsdocument 2008 heeft de raad vastgelegd dat bijzondere aandacht dient uit te gaan naar jeugd 
en jongeren als volwaardig lid van de samenleving en toekomstig volwassene. Daarnaast worden 
randvoorwaarden gevormd door bijvoorbeeld wet- en regelgeving op het gebied van jeugdzorg en 
jeugdbeleid,  door het beleidskader Wmo, “Mee(r) doen in Dalfsen en dergelijke.  
 
Alternatieven:
De startnotitie bevat een beknopt overzicht van relavante stukken en ontwikkelingen die van invloed zijn op 
het jeugdbeledeid. Deze zijn niet uitgewerkt of toegelicht. Dit zal plaats vinden in de kadernota. Een 
alternatief voor deze opzet is een per onderdeel uitgewerkte startnotitie.   



 
 
 

  

 
   

 

In de startnotitie wordt voorgesteld de kadernota uit te werken aan de hand van de volgende thema’s:  
 

- zorg, gezondheid en maatschappelijke opvang 
- voorzieningen 
- participatie 
- vrijwilligerswerk 
- mantelzorg 
- sport, cultuur en recreatie 
- peuterspeelzalen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs 
- veiligheid, wonen en werk.  

 
In de commissievergadering van 13 oktober 2008 is bij de bespreking van de startnotie  door enkele 
fracties opgemerkt dat de positie van het gezin als vaste basis, waarin kinderen opgroeien een plaats dient 
te krijgen in de nota. Dit zal vanzelfsprekend gebeuren. Dit kan als een ‘rode draad’ die bij diverse thema’s 
in de nota naar voren komt, waarmee de relatie tussen gezin, thuissituatie en het thema steeds wordt 
gelegd.  
 
In de nota wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de leeftijdsverschillen van doelgroepen. Bij 
uitwerking van doelstellingen en acties worden focusgroepen aangeven waarop een specifieke onderdeel 
zich richt 
 
Deze thema’s zijn vermeld in paragraaf 5 van de startnotitie. Paragraaf 6 bevat plan van aanpak met een 
tijdpad. Zowel bij de keuze van de thema’s, als bij het tijdpad en plan van aanpak is het mogelijk hierin 
wijzigingen voor te stellen. Het voorstel in de startnotitie is tot stand gekomen op basis van de analyse van 
bestaande documenten en relevante wet- en regelgeving, zoals in de paragrafen 1 tot en met 4  is terug te 
vinden.   
 
In de commissievergadering van 13 oktober 2008 is ook specifiek aandacht besteed aan het betrekken van 
de jeugd bij de ontwikkeling van het beleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van communicatiemiddelen die 
de jeugd aanspreken en voor hen herkenbaar zijn. De raad wordt geïnformeerd over de communicatie en 
waar mogelijk ook uitgenodigd om daaraan deel te nemen.  
 
Financieel kader:
Het startdocument heeft geen financiële gevolgen.  
 
Communicatie:
Bij het opstellen van de kadernota speelt participatie van jeugd en diegenen die bij jeugd zijn betrokken 
een belangrijke rol. Hiertoe worden geëigende communicatiemiddelen gebruikt.  
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