College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente De Bilt
T.a.v. mevr. Drs. A. Brommersma en mevr. Drs M. Bakker
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
De Bilt, 17 december 2020
Geacht College B&W gemeente De Bilt, beste Anne en Madeleine
Hierbij zenden wij u de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt op de conceptnota ‘’Jong
van Hart, hart voor Jong’’, integraal Jeugdbeleid gemeente De Bilt 2021-2024.
Algemeen:
1. Uw visie op het te voeren jeugdbeleid delen wij volledig. Omdat wij het een kernpunt vinden
van al het overheidsbeleid willen wij beginnen met (een hartstochtelijk pleidooi voor) de
noodzaak dat de private en ALLE publieke ruimte voor alle kinderen volledig veilig is.
2. Integraal wil ook zeggen ALLE kinderen dus ook kinderen met een fysieke of verstandelijke
beperking.
3. Wij vragen ons af in hoeverre de maatschappelijke partners hebben meegedacht en
meegewerkt aan de totstandkoming van deze nota.
4. In deze nota wordt vooral het WAT en niet het HOE beschreven. Komt er nog een
uitvoeringsplan Jeugdbeleid?
5. Wij missen concrete en kwantificeerbare doelstellingen. Wanneer is het beleid geslaagd?
6. Wij vinden de doelstellingen van het beleid weinig ambitieus.
Inhoudelijk:
1. Ad doelstelling:
Advies 1: ‘Ontplooien zich maximaal’ aanpassen naar ‘Ontplooien zich optimaal’.
U geeft aan dat u uitgaat van positieve gezondheid. Wij delen dit uitgangspunt en vragen ons
(Vraag 1) hoe u dit concreet handen en voeten gaat geven alsook hoe u de kwaliteit van
leven in kaart wilt brengen.
Advies 2: ‘ Daarmee willen we…versterken’ aanpassen naar ‘Daarnaast willen
we….versterken’.
2. Ad leidende principes:
Vanwege het grote belang van veiligheid voor alle kinderen denken wij dat het goed is dit
nogmaals te benoemen
Advies 3: Toevoegen: De Biltse samenleving is een samenleving die veilig is voor kinderen. Zij
kunnen zich er veilig bewegen, er veilig spelen, leren, sporten, musiceren etc. Ook wordt
daar invulling aan gegeven door het aanbieden van cursussen aan het kader en vrijwilligers
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van verenigingen/stichtingen ten aan zien van het voorkomen van psychisch en seksueel
geweld.
3. Ad uitgangspunten:
De burger is een partner, soms cliënt, vaak niet. Het is van belang zo weinig mogelijk
spanning op de relatie met de burger te hebben.
Advies 4: Toevoegen: werken vanuit vertrouwen ipv wantrouwen.
4. JEUGD EN GEZIN:
Afstemming met bv CJG is van groot belang
Vraag 2: Hoe denkt de gemeente de deskundigheidsbevordering bij CJG te toetsen?
De problemen in de Jeugdzorg zijn landelijk veelvuldig onderwerp van gesprek. De roep om
centralisatie klinkt in toenemende mate. In dit licht is het van groot belang dat de gemeente
haar regierol stevig pakt.
Advies 5: Wees helder over de regierol die de gemeente heeft, zowel bestuurlijk in ZOUverband als binnen de gemeente in samenwerking met de partners in het te voeren beleid.
U vermeldt als effectindicator van het te voeren beleid dat het percentage jeugdigen met
een voorziening jeugdhulp niet verder is toegenomen ten opzichte van 2019. Dit vinden wij
een onduidelijke (om hoeveel jeugdigen gaat het?) en ook weinig ambitieuze doelstelling.
Advies 6: Geef inzicht in cijfers en formuleer een doelstelling die ambitieuzer is dan
consolidatie van het bestaande: bv 25% reductie (lijkt ons haalbaar).
5. GEZONDHEID EN WELZIJN:
Ook hier ontbreken cijfers en ook hier is consolidatie van de huidige situatie de doelstelling
van het te voeren beleid.
Advies 7: Geef inzicht in cijfers en formuleer een doelstelling die ambitieuzer is dan
consolidatie van het bestaande.
Advies 8: Besteed aandacht aan de afnemende (Corona!?) deelname aan sportactiviteiten
door jongeren uit de lagere sociale klassen (zie notitie NOC/NSF)(zie bijlage)
6. ONDERWIJS:
Het belang van een startkwalificatie kan niet overschat worden, de ambities op dit terrein
mogen wel wat sterker.
Advies 9: Geef inzicht in cijfers en formuleer een doelstelling die ambitieuzer is dan
consolidatie van het bestaande: een reductie van 25% van jeugdigen zonder startkwalificatie.
Advies 10: Besteed aandacht aan/maak aanvullend beleid voor die jeugdigen (jeugdigen met
een fysieke en/of verstandelijke beperking) die ondanks genoten onderwijs geen
startkwalificatie KUNNEN behalen.
Ten aanzien van schoolverzuim ontbreken ook hier de cijfers, en ook hier mag het beleid wel
wat ambitieuzer.
Advies 11 dat het structurele schoolverzuim aan het einde van de beleidsperiode is
afgenomen met 50% en het luxe schoolverzuim is gereduceerd tot 0%.
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7. VEILIGHEID EN JUSTITIE
Zie allereerst wat wij opgemerkt hebben hierover bij leidende principes advies 3
Advies 12:
Bij speerpunt aan het eind toevoegen: en opvoeders
De regiovisie ‘Voor en Veilig Thuis’ is prima. Wij benadrukken nogmaals dat het van het
grootste belang is dat ook veiligheid in de publieke ruimte gegarandeerd moet zijn: kinderen
moeten veilig kunnen leven…in alle opzichten en overal! Een convenant hierover met alle
betrokken partners verdient aanbeveling (Advies 13).
Cijfers HALT zijn niet vermeld en ook hier is consolidatie van het aantal afdoeningen de
weinig ambitieuze doelstelling.
Advies 14: Geef inzicht in cijfers en formuleer een haalbare reductie van HALT meldingen als
doelstelling.
Laatste bullet: U schrijft ‘Naast het thema pesten geven wij ook expliciet aandacht aan de
thema’s ‘democratisch burgerschap’ en ‘vreedzaam samenleven’.
Wij vinden deze thema’s nogal ongelijksoortig van aard en zijn van mening dat het thema
‘pesten’ in het licht van deze nota dermate belangrijk is dat het aanbeveling verdient
hierover een aparte passage in de nota op te nemen (Advies 15).
Tot slot:
Huiselijk geweld is een thema dat vooral een privaat karakter heeft maar waar we met de gevolgen
ervan als gemeenschap wel te maken krijgen. Onzes inziens verdient het aanbeveling om van
gemeentewege een campagne te beginnen om de hulpmogelijkheden bij dreigend en/of
daadwerkelijk huiselijk geweld onder de aandacht te brengen, te beginnen met het vergroten van de
bekendheid met het algemene alarmnummer.
Wij hopen u hiermee voor dit moment naar behoren te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie
met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,

Hans Voogt
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Bilt
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