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 Wethouder  B. Blonk 

Integrale aanpak jeugdgroepen 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over het initiatief ‘integrale aanpak jeugdgroepen’. Deze 

aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met politie, wijkteam, en maatschappelijk 

betrokken ondernemers. Hieronder zetten wij voor u uiteen wat de aanleiding tot dit initiatief is en 

wat het initiatief inhoudt. 

  

Aanleiding 

Gemeente Schagen wil een gemeente zijn waar jong en oud zich thuis voelt. Er heerst in onze 

gemeente over het algemeen een gemoedelijke en prettige leefsfeer. Toch ervaren sommige 

inwoners soms overlast van bepaalde jeugdgroepen. Of zijn er signalen vanuit leerplicht, 

problemen met huisvesting of schulden waardoor het niet goed gaat met sommige jongeren.  

Met deze signalen willen wij serieus omgaan, en wel op een manier die aan alle partijen recht 

doet. Dit vraagt om een integrale benadering; daarom hebben wij als portefeuillehouders 

veiligheid en samenleving ervoor gekozen gezamenlijk naar de oplossing op zoek te gaan. Wij 

hebben dan ook besloten te starten met twee pilots in Schagen en Tuitjenhorn binnen het kader 

van de ‘Integrale aanpak jeugdgroepen’. Hieronder leggen wij uit wat de pilots inhouden en 

wat wij ermee willen bereiken. 

  

De pilot regie 

Iedereen ziet, hoort en ervaart wel eens wat, waarbij je voelt dat het niet helemaal in de haak is. 

Maar of je deze signalen moet delen en met wie, dat weten we soms niet. Dit geldt ook voor de 

wijkteamconsulent, de leerplichtambtenaar, de (wijk)agent, een voogd, een leerkracht, een 

huisarts, de trainer etc. Met deze pilot willen wij ervoor gaan zorgen dat alle belanghebbenden 

die zich zorgen maken over een jongere, elkaar weten te vinden én hun aanpak op elkaar 

afstemmen. In deze pilot gaan wij uitvinden hoe wij dat samen zo goed mogelijk kunnen doen, 

zodat de regie op de hulpvraag verbetert.  

 

De pilot maatwerk 

Vanaf 1 januari 2015 is het wijkteam de nieuwe toegang tot de jeugdhulp. Dit houdt in dat het 

wijkteam jongeren individuele jeugdhulpvoorzieningen verstrekt. Jeugdhulpvoorzieningen kunnen 

bestaan uit lichte ambulante begeleiding tot gesloten jeugdzorg. Naast dat het wijkteam dit 

doet, willen wij graag jongeren preventief hulp bieden. Deze pilot is erop gericht het wijkteam 

meer mogelijkheden te geven om zelf lichte preventief hulp of ondersteuning te geven. In deze 

pilot gaan wij uitvinden wat voor maatwerk er nodig is én het mogelijk maken! Dit kan van alles 

zijn maar bijvoorbeeld bestaan uit een bootcamp, arbeidstrainingcentrum tot een koffieochtend 

voor ouders om ervaringen uit te wisselen. Net waar behoefte aan is. 
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Communicatie 

De pilots worden ondersteund door een langlopende communicatiecampagne, die als 

belangrijkste uitgangspunten heeft:  

- Een positieve en constructieve benadering: het gaat erom overlastgevend gedrag te 

adresseren zonder de jongeren te stigmatiseren. Ook communiceren we niet alleen over 

het ongewenste gedrag, maar juist ook over positieve acties of prestaties van ónze 

‘jeugd 

- We betrekken de hele gemeenschap in de campagne: de jeugd zelf, docenten, ouders, 

buren, voetbalcoaches… iedereen wordt in zijn waarde gelaten en iedereen wordt 

uitgenodigd om ervaringen te delen en oplossingen aan te dragen. Onderliggende 

boodschap aan de hele gemeenschap  is dat het ‘onze jeugd’ is, en dat we er met z’n 

allen voor kunnen zorgen dat ze ‘goed terechtkomen’ en in staat worden gesteld om 

ieder op hun manier een positieve bijdrage te leveren aan Schagen. 

De campagne zal vele verschijningsvormen kennen, met veel ruimte voor interactie en inbreng 

van alle partijen en inzet van alle denkbare werkvormen en online en offline media.  

 

De financiering 

Het uitvoeren van deze twee pilots gaat gepaard met de inzet van geld. Dit geld heeft de 

gemeente bij de komst van de jeugdwet opgenomen in haar begroting, namelijk door te 

benoemen dat wij ons willen inzetten voor de innovatie binnen de jeugdwet. Uit dit 

innovatiebudget wordt de uitvoering van de integrale aanpak gefinancierd. De looptijd van het 

uitvoeringsplan is twee jaar, en onderstaande bedragen zijn per jaar. 

Voor Communicatie is €10.000,-  begroot. Deze middelen worden ingezet voor de 

publiekscampagne. 

Voor Regie is € 37.050,-  begroot. Deze middelen worden ingezet voor personele inzet vanuit de 

gemeente. 

Voor Maatwerk is € 58.550,-  begroot. Deze middelen worden ingezet voor personele inzet vanuit 

de gemeente en voor de realisatie van maatwerkproducten.  

  

Wat we nu doen 

Achter de schermen zijn wij bezig met de inrichting van de pilots. Zo zijn wij druk met het maken 

van afspraken met organisaties die deel moeten nemen, want zonder hen lukt het niet. Ook 

heeft het wijkteam contact met de jeugdgroepen en ontstaan er leuke initiatieven. Zo heeft het 

wijkteam jongeren attent gemaakt op Schagen FM en heeft een aantal zich opgegeven voor 

de radio, maar ook worden er al voetbalwedstrijdjes georganiseerd  door de jongerengroep in 

Schagen en medewerkers van het wijkteam, en wordt er gedacht over het inrichten van een 

eigen ‘hangout’ in een ruimte die de jongeren zelf – onder begeleiding van een jeugdwerker- 

opknappen.  

 

Wij kijken uit naar een leerzame periode, waarbij wij gezamenlijk met onze inwoners, ons inzetten 

voor een gezonde, veilige en fijne jeugd in Schagen. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouders,  

 

Ben Blonk en Marjan van Kampen-Nouwen 


