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Voorstel:
De Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin vast te stellen.
 
 
Inleiding:
In 2011 moet in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) operationeel zijn. De 
verantwoordlijkheid daartoe is opgedragen aan de gemeenten. De ontwikkeling van het CJG moet een 
antwoord geven op de (landelijk) geconstateerde problematiek van onvoldoende aandacht voor preventie, 
onvoldoende centraal staan van ouders en kinderen en te veel vrijblijvendheid en versnippering in 
samenwerking en taken.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
Zoals voor iedere gemeente, geldt ook voor Dalfsen de opdracht om uiterlijk in 2011 minimaal één fysiek 
CJG te realiseren. Deze ontwikkeling vraagt niet alleen om het realiseren van een fysieke voorziening. Van 
minstens even groot belang is het realiseren van een goed aanbod aan ondersteuning en hulpverlening 
voor ouders en kinderen en het hebben van werkende en sluitende afspraken tussen de betrokken 
organisaties en professionals.  
 
Voor de ontwikkeling van integrale JGZ (JGZ-plein) en Kansnetwerk naar Centra voor Jeugd en Gezin is 
een startnotitie opgesteld. Deze startnotitie bevat een beknopte beschrijving van de landelijke, regionale en 
lokale stand van zaken, een globaal stappenplan en een tijdschema.  
 
Alternatieven:
Deze startnotitie vormt het uitgangspunt voor de ontwikeling van het CJG in Dalfsen. Het opgenomen 
tijdpad is er op gericht dat de basisvorm (het verplichte deel) van een CJG met ingang van 2009 in de kern 
Dalfsen kan functioneren als voortzetting van het JGZ-plein. Nieuwleusen en Lemelerveld volgen, met een 
passend aanbod, per 2010. Daartoe is een werkgroep actief, waarin, naast de gemeente, de beide JGZ-
organisaties (GGD en Carinova), het Kansnetwerk, Maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg 
vertegenwoordigd zijn. Vanwege de nauwe samenwerking met de gemeente Ommen in het Kansnetwerk 
wordt voor de ontwikkeling samen met Ommen opgetrokken. Daarbij blijft overigens lokaal maatwerk het 
uitgangspunt. 
 



 
 
 

  

 
   

 

Het tijdpad is er verder op gericht dat voor de zomer van 2009 een beleidsnota wordt vastgesteld, 
waarin,voortgaand op de bestaande ontwikkelingen, het CJG in Dalfsen als onderdeel van het integraal 
jeugdbeleid wordt uitgewerkt. Deze nota wordt, na inspraak na het zomerreces van 2009 aan uw raad 
aangeboden.  
Daaraan voorafgaand biedt het opstellen en de behandeling van het beleidskader integraal jeugdbeleid 
(najaar 2008 – voorjaar 2009) de mogelijkheid om een integrale visie te ontwikkelen, waarbinnen de lokale 
vormgeving van het CJG verder kan plaatsvinden.   
 
Financieel kader:

Niet van toepassing  
 
Communicatie:
De bij de ontwikkeling van het CJG betrokken organisaties worden geïnformeerd over het raadsbesluit.  
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


