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Onderwerp 
Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ Ridderkerk 2016-2020  
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. het Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ Ridderkerk 2016-2020 vast te stellen;  
 
Inleiding 
Op 26 mei 2015 heeft u de startnotitie van het integrale jeugdkader vastgesteld.  
Daarin is als doel gesteld dat er een Ridderkerkse visie op jeugdbeleid moest worden vastgesteld.  
Naar aanleiding daarvan is de kadernota ‘Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ Ridderkerk 2016-
2020’ (bijlage 1) opgesteld. Dit beleid kan als kapstok dienen waar deelbeleid (bestaand en te 
ontwikkelen), initiatieven of projecten aan getoetst kunnen worden. 
 
Deze nota is via een interactief proces tot stand gekomen. Verschillende partijen - zoals jeugdigen, 
ouders, het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) en verschillende maatschappelijke 
partners - hebben input voor deze nota geleverd.  
Het betrekken van  burgers, maatschappelijke partners, ondernemers en instellingen sluit aan op de 
ambities in het Ridderkerkse collegeprogramma. 
 
Om samenhang bij de verwezenlijking van de ambities te waarborgen zijn diverse beleidsterreinen 
(zoals onderwijs, Wmo, veiligheid, jeugdhulp, ruimtelijke ordening) intensief betrokken. 
 
Van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR) is een formeel advies ontvangen welke is 
opgenomen als bijlage 2 van dit raadsvoorstel. Hierop is een reactiebrief opgesteld en bijgevoegd als 
bijlage 3. 
 
Beoogd effect 
Door het vaststellen van de kadernota ‘Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ Ridderkerk 2016-
2020’ worden de ambities voor jeugd verankerd in beleid. 
 
Relatie met beleidskaders, o.a.:  

 Concept Welzijnskader 2016-2020 

 Concept Integraal Veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016 

 Kadernota ‘Bewegend Verbinden’ 2015-2020  

 WMO beleidskader Ridderkerk 2015 

 Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2015-2018 

 Positieve gezondheidszorg Ridderkerk 2014 -2018, wet publieke gezondheid 

 



Argumenten 
 

1. Met de vaststelling van het Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ Ridderkerk 2016-2020 
wordt voldaan aan de behoefte van een integraal Jeugdkader; 
 
In dit beleidskader zijn de ambities beschreven die als kader zullen dienen bij 
jeugdgerelateerde beleidsontwikkelingen in de periode 2016-2020. 
Het sluit aan bij het coalitieprogramma dat we geloven in een sterkere samenleving en dat we 
uitgaan van kracht en kennis die in de Ridderkerkse samenleving aanwezig is. 
Daarbij sluit het aan bij het collegeprogramma dat wij de beweging willen maken van zorg 
verlenen naar versterken van de eigen kracht en het eigen netwerk van inwoners, eventueel 
gecombineerd met zorg. De rol van de overheid is aan het veranderen, waarbij preventie 
steeds belangrijk wordt.  
De betrokken samenwerkingspartners kunnen zich vinden in het huidig voorliggende 
jeugdkader. Dit beleidskader dient als basis voor het uitvoeringsprogramma van het 
Jeugd(welzijn) waarbij opnieuw partners en belanghebbenden betrokken zullen worden. 
 

 
Kanttekeningen 

1. Deze kadernota geeft alleen de ambities aan waardoor de behoefte ontstaat aan een concreet 
uitvoeringsprogramma. 
Tijdens de consultatie is gebleken dat er behoefte is aan de beantwoording van de ‘hoe’ 
vraag. Deze vraag zal worden beantwoord door het uitvoeringsprogramma. Voordat het 
uitvoeringsprogramma opgesteld wordt moeten de kaders ( waaronder de ambities) duidelijk 
zijn.  
 

Overleg gevoerd met 
Tijdens de totstandkoming van dit jeugdkader heeft er een intensief consultatietraject plaatsgevonden.  
 
Dit heeft bestaan uit; 

1.  het ophalen van input voorafgaand aan het jeugdkader (ouders, jeugdigen, maatschappelijke 
partners, Jongerenraad etc.); 

2. het meedenken ten tijde van de vorming van het jeugdkader (maatschappelijke partners, 
Jongerenraad en MBR).   

 
Voor het volledige overzicht van partijen die tijdens het gehele proces betrokken zijn wordt u verwezen 
naar bijlage 3 van de het integraal Jeugdkader. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
In het integraal jeugdkader zijn ambities benoemd.  
Deze ambities zullen vertaald worden naar een uitvoeringsprogramma dat uiterlijk in oktober 2016 
door het college zal worden vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden de ambities concreter 
doorvertaald naar projecten/activiteiten die daaraan gekoppeld zijn. Hierbij is het uitganspunt dat we 
het goede dat in Ridderkerk al gebeurd behouden, maar ook vernieuwen, aanscherpen of aanvullen 
waar nodig. De financiële gevolgen worden inzichtelijk gemaakt. 
 
Evaluatie/monitoring 
Tegen het einde van de looptijd van deze kadernota, is het van belang om de actuele situatie te 
bezien. Wat is nog actueel en wat kan meegenomen worden naar een volgende kadernota. 
Belangrijk in de tussentijd is het volgen en (bij)sturen op de resultaten van de ingezette 
projecten/activiteiten die in het uitvoeringsplan benoemd zullen worden. 
 
Financiën  
Het vaststellen van het integrale jeugdkader heeft geen directe financiële consequenties 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 



 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het Integrale Jeugdkader wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. De definitieve versie van 
het integraal jeugdkader wordt actief verspreid onder alle geconsulteerde personen/geledingen. 
 
Overige PIJOFACH zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na uw besluitvorming zal het Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ Ridderkerk 2016-2020 
worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en actief worden verspreid onder de 
maatschappelijke partners. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
 
Bijlage 1;  Nota Integraal Jeugdkader ‘Gewoon Opgroeien’ Ridderkerk 2016-2020  (1051867) 
Bijlage 2;  Formeel Advies van Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk   (1051851) 
Bijlage 3;  Reactiebrief aan Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk   (1051854) 
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