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Betreft

RAADSINFORMATIE inzake vervolgacties n.a.v. de jongenmonitor 2007

De resultaten van de jongerenmonitor 2007 zijn in de commissie besproken en
zijn om met de maatschappelijke organisaties besproken. Met deze
raadsinformatiebrief informeren wij u over het vervolg.
School
De jongerenmonitor geeft aanleiding tot actie op de onderwerpen kortdurend
verzuim en pesten. De resultaten van beide thema's zijn namelijk ook door
andere onderzoeken bevestigd. Zo ondersteunen de cijfers van Bureau Leerplicht
en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) het signaal van toenemend kortdurend
verzuim. De extra inzet die gemeente en BLVS hierop gaan plegen is al gestart
met een betere registratie en met de invoering van een verzuimprotocol voor
scholen. Deze acties zijn ook terug te vinden in de nota "voortijdig schoolverlaten
in Dordrecht: beleid en aanpak in periode 2008-2011" die in december 2008 is
vastgesteld door de raad.
Naast het signaleren en registreren is ook het overgaan tot daadwerkelijke
interventies door het onderwijsveld erg belangrijk. Dit jaar zal dan ook in het
kader van het actieplan Voortijdig Schoolverlaten extra worden ingezet op de
bestrijding en begeleiding van kort frequent verzuim.
Met betrekking tot het thema pesten laat ook de recent uitgevoerde onderwijsveiligheidsmonitor "Enquête Veiligheidsbeleving in en om de school" zien dat,
hoewel in dalende lijn, nog altijd een te groot deel van de jongeren slachtoffer is
van pestgedrag. De aanpak van pesten is primair de verantwoordelijkheid van het
onderwijs zelf en van de ouders. Als gemeente gaan wij de scholen aansporen om
meer aandacht te besteden aan pesten. Met name continue voorlichting aan
scholieren over de hulp die ze hierbij kunnen krijgen van de eigen mentor of van
de vertrouwenspersoon is belangrijk. Daarnaast is van belang dat scholen ook de
ouders (meer) gaan aanspreken op pestgedrag van hun kinderen.
Werk en Geld
De resultaten van de jongerenmonitor geven geen aanleiding tot sterke
beleidswijzigingen.
Met de preventieve programma's schuldhulpverlening binnen het onderwijs heeft
de SDD een groot bereik van zowel allochtone als autochtone jongeren. Met de
inzet van voorlichtingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen zoals tienermoeders
en dak- of thuisloze jongeren bereikt de SDD ook kwetsbare groepen.
Voor de groep multiproblemjongeren gaat de SDD in 2009 een specifiek
schuldhulpverleningsprogramma uitvoeren. Signalen van met name Route 23
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geven namelijk aan dat deze jongeren vaak in een vicieuze cirkel terechtkomen:
ze hebben grote schulden en in combinatie met een beperkt perspectief op
inkomensverbetering komen ze niet aanmerking voor schuldsanering. De
schuldenproblematiek belemmert hen weer om de onderliggende problemen aan
te pakken, de schulden nemen toe en de cirkel is rond. Voor deze doelgroep gaat
de SDD nu experimenteren met een nieuwe aanpak.
Landelijke onderzoeken verwijzen in de preventie van schulden bij jongeren ook
naar de opvoedkundige component. Als ouders hun kinderen beter voorbereiden
op en vroegtijdig leren omgaan met financiële zelfstandigheid blijkt dit positief van
invloed op later risicogedrag van jongeren. Hierover is veel voorlichtingsmateriaal
voor ouders voorhanden alleen de mate waarin het ze bereikt, is beperkt. We
willen hier wel op gaan inzetten, te beginnen met voorlichting via de digitale
opvoedwinkel.
Leefstijl en welbevinden
Alcoholgebruik
Hoewel het alcoholgebruik onder jongeren in Dordrecht positief afsteekt tegen
landelijke cijfers vinden we het overmatig en excessief alcoholgebruik onder
jongeren tussen 16 en 23 jaar (10%) wel problematisch. Ook het aandeel
jongeren onder de 16 dat wel eens of vaker alcohol gebruikt, is een thema dat
extra inzet vraagt. Naast het programma "Gezonde School en Genotmiddelen",
dat nu al in uitvoering is, is een voorstel voorgelegd aan de raad voor het
terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren ("Aanpak terugdringen
alcoholgebruik jongeren 2009-2012").
Druggebruik
Het meer dan gemiddelde druggebruik van jongeren in Crabbehof is een bekend
fenomeen. De inzet die er nu wordt gepleegd zit vooral in de aanpak op straat:
jongerenwerkers besteden er aandacht aan in hun interventies met risicogroepen
en de politie spreekt jongeren individueel aan op hun gebruik, als
ontmoedingsmaatregel en om overlastgevend gedrag aan te pakken. Meer of
andersoortige inzet is niet aan de orde.
Ook in preventieve zin blijven we bij de acties die (recent) zijn ingezet. Het
3-jarige programma "Gezonde School en Genotmiddelen" is vanaf 2008 uitgerold
op 15 VO-scholen in de regio, waaronder op 2 Dordtse scholen: het Insulacollege
(locatie Koningstraat) en het Stedelijk Dalton Lyceum (locatie Kapteynweg). Ook
vindt overleg plaats met de Hans Petrischool over invoering in het volgende
schooljaar. Na afloop van dit programma zijn scholen in staat om het programma
zelfstandig voort te zetten binnen hun onderwijsprogramma's. Met de GGD wordt
nog overleg gevoerd over de vraag wat nodig is om ook het primair onderwijs
hierin te betrekken.
Overgewicht
De resultaten van de jongerenmonitor betreffende overgewicht zijn herkenbaar en
in overeenstemming met de gegevens van de GGD. Daar is door de gemeente dan
ook samen met de GGD actie op gezet, met het GSB-programma Overgewicht
(looptijd 2006-2009). Het accent ligt op bestrijding van overgewicht van
0-19 jarigen. Het betreft een activiteitenmix gericht op onder meer screening van
lengte en gewicht, preventieactiviteiten op scholen, peuterspeelzalen en
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kinderdagverblijven en een oudercampagne. Er Is ook gekozen voor een integrale
werkwijze en dat houdt in, dat er met tal van andere programma's en organisaties
wordt samengewerkt. Onder andere wordt samen met het Sportbedrijf het
onderdeel "Doe ff gezond" uitgevoerd. De Turkse en Antilliaanse jongeren zijn
nadrukkelijk een doelgroep in het GSB-programma. De resultaten van het GSBprogramma kunnen medio 2010 worden gepresenteerd.
Veiligheid
Afgaande op de resultaten van de jongerenmonitor is er op het terrein van
veiligheid geen noodzaak tot aanvullende acties aangezien er al het nodige
gebeurd. Zo wordt in de wijken Crabbehof en Oud Krispijn door politie, toezicht en
jongerenwerkwerkers extra ingezet op dominante jeugdgroepen, vaak een
oorzaak van onveiligheidsgevoel bij jongeren. Tweede aandachtspunt volgens de
monitor is het onveiligheidsgevoel rond het stationsgebied. Daarvan is de
verwachting dat de bijna gereed zijnde herinrichting een veiliger gevoel oplevert
dan nu het geval is: een overzichtelijkere inrichting van de fysieke omgeving,
meer en nadrukkelijker aanwezig winkelend publiek rondom het station,
kaartcontrole voor de entree naar de perrons.
De resultaten uit de jongerenmonitor komen niet overeen met de signalen van
politie en justitie op het gebied van jeugddelinquenten. In het "Jaarplan Integrale
Veiligheid 2009" wordt gesteld dat het aantal gehoorde jeugdige verdachten (te)
hoog blijft en dat de beoogde reductie naar 900 in 2010 naar verwachting te
optimistisch is. Door verbeteringen in de ketenaanpak, zoals nazorg voor exgedetineerde jongeren, 12-minners, intensivering van gezinscoaching, de verdere
ontwikkeling van de Cirkels voor Jeugd en Gezin en verbeterde maatregelen
binnen de justitiële keten zoals de gedragsbeïnvloedende maatregel1' willen we
het aantal gehoorde jeugdige verdachten terugdringen.
Vrijetijdsbesteding

en voorzieningen

Cultuur
Het versterken van de cultuurparticipatie onder jongeren is en blijft de komende
jaren een aandachtspunt binnen het cultuurbeleid, onder andere door het maken
van prestatieafspraken met culturele instellingen en hun inzet voor jongeren. Dat
is terug te vinden in het recent vastgestelde Actieprogramma cultuurparticipatie.
Sport
De mate van sportparticipatie onder jongeren in Dordrecht is prima maar kan
altijd beter! Medio 2008 is het uitvoeringsprogramma van het nieuwe beleidskader
'Dordt Sport' vastgesteld en die brede aanpak zal ook zijn effecten hebben op
versterking van de sportparticipatie onder jongeren, zo is de verwachting.
Bestaande activiteiten voor jeugd en jongeren worden gecontinueerd (schoolsport,
clinics) of uitgebreid. Op 24 april 2009 vond de aftrap plaats van diverse groots
opgezette jongerensportprogramma's voor de wijk en het Leerpark. Dit gebeurde

1 Jongeren die een delict plegen kunnen door de rechter verplicht worden een leerstraf te
volgen. Het doel daarvan is dat zij vaardigheden leren, waarmee ze zich op een meer prosociale wijze kunnen gedragen en minder snel opnieuw een delict gaan plegen. Vanaf 2008 is
het ook mogelijk dat zij een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd krijgen. In dat geval
worden ze gedurende twee jaar begeleid en moeten ze aan gedragstrainingen deelnemen.
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tijdens het evenement Tryout2009. Dordrecht is uitgekozen om op die dag tijdens
de nationale sportweek de dag van de jongerensport te organiseren.
We zullen het rendement van dit aangescherpte sportbeleid afwachten; in 2010
krijgen we daar de eerste resultaten van te zien. Binnen verschillende wijken met
een lage sportparticipatie wordt middels diverse interventies inzet gepleegd om de
participatie te verhogen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een
satellietclub in 2009 waarmee door middel van combinatiefunctionarissen
deelname aan sport wordt gestimuleerd.
Met problemen ergens terecht kunnen.
Een bekend en zorgwekkend signaal uit de jongerenmonitor is dat met name
jongeren in de Staart weinig kunnen terugvallen op ouders en andere(n) bij
problemen. Op dit moment zetten we al extra jongerenwerkers in die wijk in ter
ondersteuning van probleemjongeren. Maar daarmee bereiken we maar een deel
van de probleemjongeren. Mede naar aanleiding van deze monitorresultaten zullen
we bij de ontwikkeling van Cirkels voor Jeugd en Gezin in de stad prioriteit geven
aan de Staart, bijvoorbeeld met versterking van de jeugdgezondheidszorginzet ter
plekke, met versterking van de inzet van pedagogisch adviseurs en eventueel
extra inzet vanuit het schoolmaatschappelijk werk.
Voorzieningen
De discussie over voorzieningen voor jongeren in de stad is een steeds
terugkerende. Als we het naast de feitelijke situatie leggen, zoals het medegebruik
door jongeren van buurthuizen, sport- en spelvoorzieningen in wijken en stedelijk,
beschikbare poppodia voor diverse groepen, dan is er voldoende aan nietcommerciële voorzieningen voorhanden voor uiteenlopende groepen jongeren.
Daarvoor dragen we als gemeente ook direct de verantwoordelijkheid. De kwaliteit
en beschikbaarheid van commerciële voorzieningen voor jongeren is vooral een
vraag aan de markt.
Bovenstaande geeft aan hoe het college gevolg wil geven aan de resultaten van de
jongerenmonitor.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de loco-secretaris
de burgemeester
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