
 

Vragen over integrale aanpak jeugd  

 

Ons hebben de laatste tijd meerdere berichten bereikt over vandalisme en zwerfvuil, bijvoorbeeld bij 
het skatepark in Muggenburg en in de Muziektuin aan de Loet, en over graffiti die overal opduikt. 

Zijn de jongeren, die deze overlast veroorzaken, in beeld in het kader van de integrale aanpak jeugd? 
En zo ja, welke acties zijn en worden er ondernomen? 
 

Antwoord 

Ja, deze locaties en jongeren zijn in beeld. Wekelijks tot 2 wekelijks is er overleg tussen het 

wijkteam, politie en indien noodzakelijk de bijzonder opsporingsambtenaren en leerplicht. 

In dit overleg wordt bepaald wat er nodig is voor de groep, de individuele jongeren en 

hun ouders en worden de acties bepaald. De acties uit zijn altijd maatwerk en kunnen 

bestaan uit individuele en/of groepsgesprekken met de jongeren, hun ouders en de 

signaleerders. 

De pilot integrale aanpak jeugd is gestart in 2016. De heeft toen een toelichting gekregen op deze 
aanpak middels een thema-avond en een raadinformatiememo. De integrale aanpak jeugd wordt 
nu 3 jaar uitgevoerd en is inmiddels is opgenomen in het reguliere beleid. 

Wanneer kan de raad een evaluatie van de integrale aanpak jeugd verwachten, waarin 
volgende vragen worden beantwoord: 

- Welke resultaten zijn bereikt? 
- Wat gaat er goed? 
- Wat zijn eventuele knelpunten? 
- Wat is er nodig om de aanpak nog beter uit te kunnen voeren? 

 

Antwoord 

De door u gevraagde evaluatie maakt onderdeel uit van de evaluatie van de 3D 
beleidsplan welke volgend jaar aan u wordt voorgelegd. 

Vragen onderwijs gesloten jeugdzorg Horizon  

Op 14 maart stond in het Noordhollands Dagblad dat de kinderen in de nieuwe jeugdzorginstelling in 

Bakkum geen officieel onderwijs krijgen. 

Schagen is één van de 18 gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding van 

deze jeugdzorg. 

- Was het aanbieden van onderwijs door de jeugdzorginstelling onderdeel van de 

aanbesteding? 

- Hoe heeft het kunnen gebeuren dat deze kinderen nu geen officieel onderwijs krijgen? 

- Welke actie gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat de kinderen in deze 

gesloten jeugdzorginstelling op zeer korte termijn passend officieel onderwijs krijgen? 

 

 

 



 

 

 

Antwoorden op bovenstaande vragen 

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen verwijs ik u naar bijgevoegde 
raadsinformatiememo welke u is aangeboden op 26 maart 2019.  

Ter aanvulling op deze memo kunnen wij u aangeven dat de inspectie van het onderwijs 
haar onderzoek heeft afgerond. Zij hebben positief besloten. Dit betekend dat de inspectie 
tot 31 juli gedoogd dat Stichting Ronduit onderwijs biedt op de jeugdzorg plus locatie en dat 
per 1 augustus men officieel geregistreerd wordt. 


