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Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
4 november 2014 9 december 2014 Beleidsnota Back 

to Basics: Jeugd  
 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Op 1 januari 2015 treed de Jeugdwet in werking, waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de gehele 
jeugdzorg. De gemeente Goirle streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen 
opgroeien en  dat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die actief deelnemen aan het sociale, 
economische en culturele leven. We willen voorkomen dat kinderen, op welke manier dan ook, buiten de boot 
vallen. Wanneer het minder goed gaat met kinderen zal ondersteuning op maat geboden moeten worden.  
 
De gemeenteraad heeft voor jeugd al belangrijke beleidskeuzes gemaakt door de vaststelling van het Regionaal 
beleidskader Jeugd en de lokale nota's  Triple T: van beleid naar uitvoering en Triple T: Keuzenota. 
Daarnaast is in de Jeugdwet bepaald dat er gemeentelijk beleid moet worden vastgesteld met betrekking tot 
preventie, jeughulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.  
 
In deze nota is aanvullend op het totale welzijnsbeleid van de gemeente Goirle wat is omschreven in het 
beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'  en op de hierboven genoemde beleidsstukken.  In de nota is de 
structuur van het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'  zoveel mogelijk aangehouden. Waar nodig en 
op waar dit op dit moment kan zijn er aanvullende doelstellingen geformuleerd.  
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet 2015 in werking. Hierin is bepaald dat er gemeentelijk beleid moet 
worden vastgesteld met betrekking tot preventie, jeugdhulp en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen.  
 
2. Wat willen we bereiken? 
We willen bereiken dat de jeugdigen in de gemeente Goirle  veilig en gezond kunnen opgroeien en zich kunnen 
ontwikkelen.  De taak van de gemeente is om voorwaarden te kunnen scheppen om dit mogelijk te maken. 
Hiervoor zijn aanvullende doelstellingen geformuleerd.  
 
 
 

 

Ambtelijke bijstand:  Janke Bolt 
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In het hoofdstuk3:  Preventie worden de aanvullende doelstellingen beschreven:  
 Per 1-1-2016 is in beeld hoeveel jongeren uit de gemeente Goirle die specialistische hulp of 

ondersteuning ontvangen gebruik zouden kunnen maken van het reguliere aanbod van 
vrijetijdsbesteding. 

 Op 1 juni 2016 is 5 % van deze jeugdigen toe geleid naar reguliere aanbod op het gebied van 
vrijetijdsbesteding.  

 Voor 31 december 2015 heeft  25 % van de aanbieders van vrijetijdsactiviteiten nieuwe activiteiten 
ontwikkeld of bestaande activiteiten dusdanig aangepast dat de omschreven doelgroep hieraan kan 
deelnemen. Aanvullende doelstelling: 

 Per 1-6-2015 worden op alle reguliere basisscholen in de gemeente Goirle het ondersteuningsplan 
onderwijs en ondersteuningsplan zorg voor alle zorgleerlingen op elkaar afgestemd. 

 
In hoofdstuk 4: Eigen kracht worden de volgende aanvullende doelstellingen beschreven: 
 Het versterken van de eigen kracht van opvoeders  
 Het versterken van de eigen kracht bij jeugdigen en jongeren 

 
In hoofdstuk 6: Algemene voorzieningen worden de volgende aanvullende doelstellingen beschreven:  
 Het stimuleren van vernieuwende initiatieven op het gebied van jeugdzorg  
 Het vergroten van het aanbod van algemene voorzieningen tbv jeugdigen 

 
In hoofdstuk 7: Individuele/Maatwerkvoorzieningen worden de volgende aanvullende doelstellingen beschreven:  
 Er komen minder kinderen terecht in het gedwongen kader  
 De inzet van het gedwongen kader is korter, binnen de kaders van justitie  
 Uitvoerders werken volgens de methode 1Gezin1Plan 

 
In de nota kunt u een toelichting op deze aanvullende doelstellingen vinden.  
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Uitvoering geven aan de nota  Back to Basics: Jeugd. Hierin staan doelstellingen genoemd die aanvullend zijn 
aan de 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'  en specifiek gericht zijn op jeugd.  
 
4. Wat mag het kosten? 
Er zijn aan dit voorstel geen kosten verbonden. De invoering van de nieuwe taken heeft echter wel financiële 
consequenties, deze zijn opgenomen in de begroting.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Na besluitvorming wordt de Jeugdnota gepubliceerd op de gemeente pagina.  Met belangrijke uitvoerende 
partijen is overleg geweest over delen van de inhoud. Na besluitvorming wordt het stuk breed gedeeld. 
Met het samenwerkingsverband primair onderwijs en voortgezet onderwijs is op overeenstemming gericht 
overleg (OOGO) gevoerd over de nota.  
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6. Vervolgtraject besluitvorming 
Na besluitvorming door uw raad over de nota Back to Basics: Jeugd zal de uitvoering verder vormgegeven 
worden.  
 
7. Fatale beslisdatum 
Voor 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en moet beleid hieromtrent zijn vastgesteld.  
 
8. Voorstel 
In te stemmen met de nota Back to Basics: Jeugd en de daarin opgenomen doelstellingen.   
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-11-2014; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 11-11-2014; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

In te stemmen met de nota Back to Basics: Jeugd en de daarin opgenomen doelstellingen.   
 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 09-12-2014. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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