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De afgelopen jaren is door middel van diverse aanpakken, doelgroepgerichte inzet
gepleegd voor zogenoemde multiproblem jongeren; jongeren met (complexe) problemen
op meerdere leefgebieden. Het ging daarbij ondermeer aanpakken voor zwerfjongeren
(T-team) en voor Antilliaanse risicojongeren (Routecoaches).
Vanaf 2012 willen wij bij interventies voor jongeren met multiproblematiek in Dordrecht
niet langer aparte aanpakken financieren. In nauwe samenwerking met de aanbieders in
de stad streven we naar een kanteling waarbij we toewerken naar één brede en integrale
aanpak, gestroomlijnde hulpverlening, optimale aansluiting bij de vraag van de individuele
jongere en het benutten van de eigen kracht van jongere en zijn of haar sociale netwerk.
We willen toe naar integraal casemanagement waarbij het idee van "1 jongere, 1 plan, 1
casemanager" centraal staat.
Om deze kanteling te realiseren hebben wij samen met belangrijke kernpartners,
waaronder Bureau Jeugdzorg, Flexus Jeugdplein en TriviumLindenhof, een visie op een
integrale casemanagementaanpak ontwikkeld en is een programma van eisen voor een
subsidieaanvraag januari 2012 tot en met december 2012 opgesteld.
De kanteling van het beleid ten aanzien van multiproblemjeugd maakt onderdeel uit van
de jeugdagenda 2011-2014. In april 2011 zullen we deze jeugdagenda, met daarin onze
visie op jeugd en de prioriteiten die wij voor deze bestuursperiode willen benoemen, ter
vaststelling aan uw raad voorleggen. Naast ons beleid ten aanzien van het Dordtse
Centrum voor Jeugd en Gezin en decentralisatie van de jeugdzorg, is kanteling van ons
beleid gericht op multiproblemjeugd wat ons betreft één van de prioritaire
resultaatgebieden voor de komende jaren. Door perspectief te bieden aan jongeren met
meervoudige en vaak complexe problemen bevorderen we niet alleen de participatie van
individuele jongeren, maar willen we ook een bijdrage leveren aan de veiligheid en
leefbaarheid in onze stad.
Met deze brief informeren wij u over het door ons voorgestane beleid ten aanzien van
multiproblem jongeren in Dordrecht.
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Gemeenteraad - dinsdag 24 mei 2011 20:15
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 12 april 2011 21:30
De adviescommissie wenst de raadsinformatiebrief tevens te betrekken bij de Expertmeeting
Alcohol, Drugs en Jongeren van 17 mei 2011.
Agendacommissie - dinsdag 22 maart 2011 17:00
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen voor een
Adviescommissiekamer van 2 blokken. Voor bespreking van de raadsinformatiebrief zullen

verschillende organisaties worden uitgenodigd. Dhr. Van Verk is bereid aan te geven welke
organisaties dat zouden moeten zijn. De agendacommissie wenst deze Adviscommissiekamer te
agenderen voor de expert meeting alcohol en drugs van 17 mei 2011, zodat de opbrengst van
deze kamer betrokken kan worden bij de expert meeting.
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Gemeenteraad - dinsdag 15 maart 2011 20:15
Mevrouw Van Benthem (VVD) verzoekt de brief door te geleiden naar de Agendacommissie en
te betrekken bij de brief over overlast en aanpak blowen. De heer Van Verk (PvdA) en mevrouw
Ruisch (GroenLinks) steunen het doorgeleiden van de brief naar de Agendacommissie, maar
willen de brief niet bij een ander stuk betrekken. De raad besluit de brief door te geleiden naar de
Agendacommissie.

