
 

 

BIJLAGE 1 UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD- EN JONGERENBELEID  
 
In het koersdocument worden 9 thema‟s genoemd, die de komende jaren binnen het Brummense 
jeugdbeleid centraal staan. De eerste 7 thema‟s worden in dit uitvoeringsprogramma uitgewerkt. 
 

1. Omgeving en opgroeien: aantrekkelijk en leefbaar maken van de fysieke leefomgeving (ruimte 
om te spelen en elkaar te ontmoeten) 

2. stimuleren maatschappelijke betrokkenheid (ruimte om talent te ontwikkelen, ontplooien) 
3. sport (ruimte om te bewegen, te presteren en elkaar te ontmoeten) 
4. volkshuisvesting (ruimte om te wonen)     
5. veiligheid (ruimte om te experimenteren) 
6. arbeid (ruimte om te participeren) 
7. het onderwijs (ruimte om te leren) 
8. zorg (ruimte voor ondersteuning): vanuit 3D 
9. regie gemeente: vanuit 3D 

 
 
THEMA 1. ACTIVITEITEN “OMGEVING EN OPGROEIEN: AANTREKKELIJK EN LEEFBAAR 
MAKEN FYSIEKE LEEFOMGEVING (RUIMTE OM TE SPELEN)” 
 
 
Activiteit 1 Speeltoestellen op formele speelplekken 

Beschrijving Herijking beleid niet vervangen speeltoestellen op formele speelplekken  die opgenomen zijn in het 
Uitvoeringsplan spelen 2009-2011 

Doelgroep  Jeugd 

Doelstelling Zoveel mogelijk behoud speelplaatsen met voldoende en uitdagende speeltoestellen.  

Betrokken partijen Gemeente Brummen (team Beleid en Beheer), Wijkraden en omwonenden 

Trekker Gemeente Brummen (beheer) 

Looptijd 2015 

Kosten en 
Financiering 

De kosten en dekking worden in 2015 in beeld gebracht 

Status Nog niet gestart 

 
 
Activiteit 2 Faciliteren van informele speelplekken 

Beschrijving Het spelen „op straat‟ mogelijk maken 

Doelgroep  Jeugd 

Doelstelling Het spelen op straat mogelijk maken door o.a.: 
- het toestaan (of zelfs) actief mogelijk maken van bijvoorbeeld (fiets) crossbaantjes op (tijdelijk) 

braakliggende terreinen of het toestaan van spelen in het bosplantsoen 
- Een actieve handhavende houding ten behoeve van voorkomen van hondenpoepoverlast op 

speelplekken 
- Het kindvriendelijker  inrichten van de openbare ruimten  

  

Betrokken partijen Gemeente Brummen (team Beleid en Beheer), SWB, W en omwonenden 

Trekker Gemeente Brummen (beheer) 

Looptijd Vanaf 2015 

Kosten en 
Financiering 

 

Status loopt 

 
 
Activiteit 3 Ontmoetingsplekken 

Beschrijving De gemeente Brummen kent twee ontmoetingsplekken,. 1 overdekte op de Wasacker in Eerbeek en 1 in 
park ‟t Goor bij de skatebaan in Brummen. In het verleden was naast de gymzaal een ontmoeingsplek 
gevestigd in een fietsenhok, maar door de nieuwbouw van de Dobbelsteen is deze komen te vervallen. De 
skatevoorziening voorziet in een behoefte en is ook in de avonduren een populaire ontmoetingsplek. Het 
ontbreken van een gebouwde voorziening (sociale controle/verlichting) maakt dat de huidige situatie nog 
geen optimale situatie is. 

Doelgroep  jeugd 
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Doelstellingen Onderzoeken in samenspraak  met de school en de jongeren op welke wijze een ontmoetingsplek in ‟t Goor 
een meer optimale invulling kan krijgen.  
De ontmoetingsplek Wasacker is toe aan een opknapbeurt. Deze ontmoetingsplek zal gehandhaafd worden 
op deze locatie of wellicht in de toekomst op een andere locatie geïntegreerd worden in de ontwikkelingen 
in het kader van het Centrumplan Eerbeek. De ontmoetingsplek zal niet sneuvelen in dit proces.  
In overleg met de jongeren goede beheerafspraken over deze twee ontmoetingsplekken maken. 

Betrokken partijen JOP Eerbeek, SWB, onderwijs, gemeente Brummen (team Beleid) 

Trekker SWB 

Looptijd Realisatie in 2015 

Kosten en 
Financiering 

Het huidige onderhoudsbudget van de ontmoetingsplek in Eerbeek is niet toereikend en moet worden 
opgehoogd. 
De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering. 
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Activiteit 4 Cruyff Court in Eerbeek 

Beschrijving Een initiatief vanuit de samenleving (ic. Eerbeekse jongeren), welke de raad heeft „omarmd‟ is de wens 
voor een Cruyff Court in Eerbeek. Via een motie is het college de opdracht gegeven om in 2014 deze 
sport/speelvoorziening te realiseren.  Eerbeeks jongeren hebben samen met de SWB een initiatiefplan 
opgesteld. Het realiseren van een Cruyff Court in Eerbeek staat in dit plan centraal 

Doelgroep  Jeugd uit Eerbeek 

Doelstellingen Realiseren van een Cruyff Court in Eerbeek  

In overleg met de jongeren en de buurt goede beheerafspraken maken. 

Betrokken partijen Eerbeekse jongeren, SWB, Cruyff Foundation, Dorpsraad Eerbeek – Hall, gemeente Brummen 

Trekker Eerbeekse jongeren en SWB 

Looptijd Realisatie in 2014, uiterlijk in 2015 

Kosten en 
Financiering 

De realisatiekosten van een Cruyff Court  worden begroot tussen 100.000 en 130.000. Een deel hiervan 
wordt gefinancierd door de Cruyff Foundation, Dorpsraad Eerbeek-Hall en Eerbeekse jongeren. Voor het 
overige deel dient door de gemeente nog budget gevonden te worden.  

(De raad heeft in 2013 wel al een bepaalde toezegging gedaan). Mogelijk dat het resterend bedrag betaald 
kan worden uit het eenmalige budget, dat nu nog staat voor jeugd. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn 
onbekend. De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen. 

Status In uitvoering. 

 
 
 
THEMA 2. STIMULEREN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID (RUIMTE OM TALENT TE 
ONTWIKKELEN, ONTPLOOIEN, VRIJWILLIGGERSWERK)) 
 
 
Activiteit 1 Faciliteren jeugdactiviteiten  voor en door jongeren 

Beschrijving Het faciliteren  van activiteiten die aansluiten bij de behoeften van de jongere jeugd. De oudere jeugd kan 
hierbij helpen om dit te bedenken en organiseren vanuit de jeugdraad en Talenthouse-ontwikkeling. De 
activiteiten hoeven niet alleen in de JOC‟s plaats te vinden, maar kunnen -afhankelijk van behoefte- elders 
plaatsvinden (bijvoorbeeld bij sportverenigingen). Daar waar nodig worden de activiteiten afgestemd met de 
wijkraden. Voorbeelden hiervan zijn: Jongeren Informatie Punt (JIP), straatspeeldagen,knutsel- en 
inloopactiviteiten, tienerdisco, Kindervakantiespelen, etc. Er wordt alleen iets georganiseerd als er behoefte 
is onder de jeugd. Daar waar mogelijk kunnen vrijwilligers worden ingezet in de organisatie. 
Activiteiten gericht op informatievoorziening worden in samenwerking met de ketenpartners binnen het 
samenwerkingsverband Centrum Jeugd en Gezin en met de bibliotheek georganiseerd. 

Doelgroep  Jeugd 

Doelstelling Voldoende en passend aanbod aan activiteiten voor jeugd met zoveel mogelijk samenwerkingspartners om 
de verbinding tussen wijkraden, sportverenigingen, scholen etc. te leggen. 

Betrokken partijen SWB, jeugdraad, wijkraden 

Trekker SWB 

Looptijd Onderdeel van het contract  met SWB. 

Kosten en 
Financiering 

Onderdeel van de gemeentelijke budgetsubsidie aan SWB. 

Status In uitvoering. 
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Activiteit 2 Talenthouse-ontwikkeling 

Beschrijving Bevorderen van een snelle doorontwikkeling van JOC naar Talenthouse  

Doelgroep  jeugd 

Doelstellingen De nadruk komt te liggen op het bieden van een veilige en stimulerende plek voor 
talentontwikkeling en het oefenen van sociale vaardigheden en burgerschapscompetenties. 
Net als bij andere groepen inwoners, wordt aangesloten bij de behoeften van de jongeren en ingezet 
op activiteiten, die de mogelijkheid bieden om een stap verder te komen en de eigen kracht wakker 
te maken, te leren ontdekken, uit te bouwen en productief te maken. Naast workshops en projecten 
valt te denken aan stages, leerwerkplekken en ervaringsplekken.  

Betrokken partijen SWB, samenwerkingspartners, samenleving, gemeente Brummen (team Beleid) 

Trekker SWB 

Looptijd Vanaf 2014 

Kosten en 
Financiering 

 De kosten voor een extra impuls van de Talenthouse-ontwikkeling lopen op dit moment nog tot oktober 
2015 gedeeltelijk via  provinciale subsidie. Na evaluatie van deze pilot zal helder moeten worden welk deel 
van het algemene gemeentelijk budgetsubsidie aan de SWB hiervoor beschikbaar moet worden gesteld. 
De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen.  

Status In uitvoering. 

 
 
Activiteit 3 JOC/Talenthouse in Eerbeek en Brummen 

Beschrijving De gemeente Brummen kent twee JOC‟s waar volgens de formule Talenhouse gewerkt gaat worden. In 
Eerbeek is er sprake van huisvesting bij sporthal de Bhoele. In Brummen in  het JOC (de Blitz) 
ondergebracht in het gebouw van SWB (Plein 5).   

Doelgroep  jeugd 

Doelstellingen In combinatie met de ruimtes in het gebouw van de SWB biedt  het  JOC/Talenthouse in Brummen  
vooralsnog voldoende fysieke ruimte om uitvoering te kunnen geven aan de formule Talenthouse. Dat 
betekent dat er op dit moment geen noodzaak is tot uitbreiding of nieuwbouw van het JOC. Voor het 
organiseren van (grotere en/of muziekgerelateerde) jeugd- en jongerenactiviteiten kan samengewerkt 
worden met bestaande voorzieningen. Te denken valt aan zalen bij horecabedrijven tbv dergelijke 
activiteiten, maar ook samenwerking met sportverenigingen en scholen (en hun gebouwen). Het streven is 
dan ook vanuit de gemeente medewerking te verlenen (voor zover vereist op basis van  APV of 
omgevingswetgeving) aan dergelijke activiteiten. Deze samenwerking tussen bestaande (horeca)bedrijven, 
sportverenigingen, scholen en jongeren(activiteiten) vergroten de maatschappelijke betrokkenheid en 
onderlinge erkenning.  
Onderzoeken of de locatie Eerbeek geschikt is voor de Talenthouse-ontwikkeling. 
Gelijktrekken bestuursmodel JOC‟s Eerbeek en Brummen voor professionalisering en inbedding 
jongerenwerk. 

Betrokken partijen JOC Eerbeek, SWB, samenwerkingspartners. en gemeente Brummen (afdeling Beleid) 

Trekker SWB 

Looptijd 2015/2016 

Kosten en 
Financiering 

Het bestuur van het JOC Eerbeek ontvangt een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 2.727,-  De subsidie 
voor het JOC Brummen verloopt via een algemene gemeentelijk budgetsubsidie aan de SWB. 
Heroverwegen of dit ook op zelfde wijze moet als JOC Eerbeek.  
De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering. 
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Activiteit 4 Jongeren beter betrekken bij gemeentelijke ambities  

Beschrijving Dit kan op verschillende manierenorbeeld door een platform via social media Jongeren zouden  die zich  in  
eerste instantie bezig moeten  houden met de volgende onderwerpen: 

- Recreatie en vrijetijdsbesteding voor jongeren, o.a. sport, ontmoetingsplekken en 
speelgelegenheden (bv. skatepark, JOP‟s, JOC‟s, trapveldjes) 

- Leuke activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, dus wat er NIET is, maar WEL moet komen 
- Wijzigingen in het gemeentelijk beleid ten aanzien van de jeugd: "De gemeente wil bepaalde 

dingen anders gaan doen, wat vindt de Jongerenadviesraad hiervan?" 
- Wenselijke aanpak van knelpunten met de jeugd in de openbare ruimte, is er overlast op een 

bepaalde plek en hoe pakken we dat aan? 
- Sociaal culturele activiteiten voor jongeren 
 

Doelgroep   Jeugd (12-27 jaar, aansluitend bij leeftijd participatie, studiefinanciering en bijstand) 

Doelstellingen Jongeren betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. 
Jongerenstimuleren elkaar mee te doen aan activiteiten en overleg over onderwerpen die voor jongeren 
binnen de gemeente belangrijk zijn. 
jongeren kunnen elkaar bij hun activiteiten ondersteunen. 
Onderzoeken of er belangstelling is voor een jongerenadviesraad en welke taken en status een 
jongerenadviesraad in Brummen kan krijgen (hierbij kan de MAR als adviesraad voor de gehele 
maatschappij een rol in spelen). 
Op 2 formele momenten per jaar een jongerenraadpleging organiseren om jongeren te betrekken bij de 
gemeentelijke ambities. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden hiervoor het beste aansluiten bij 
jongeren. 

Betrokken partijen SWB en gemeente Brummen (afdeling Beleid) 

Trekker SWB 

Looptijd Tot eind 2015 

Kosten en 
Financiering 

Maakt gedeeltelijk deel uit van de Talentonwikkeling 

Status In uitvoering. 

 
 
Activiteit 5 Brummense Bikkel 

Beschrijving Jaarlijks wordt de Brummense Bikkel-prijs uitgereikt. Dit is een „lintje‟ voor kinderen en jongeren uit de 
gemeente Brummen die zich positief inzetten voor de maatschappij en hun medemens. Met de prijs beloont 
de gemeente jongeren voor het doen van een goede daad. 
Jaarlijks worden twee jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen/jongeren. Eén in de leeftijdscategorie 4-12 en één 
in die van 13-17 jaar. 

Doelgroep  Jongeren 

Doelstellingen Stimuleren en in het zonnetje zetten van jongeren die zich positief inzetten voor de maatschappij en hun 
medemens. 

Betrokken partijen SWB en gemeente Brummen  

Trekker SWB 

Looptijd onbeperkt 

Kosten en 
Financiering 

De kosten bedragen…. 
De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen.  

Status In uitvoering. 
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THEMA 3. SPORT (RUIMTE OM TE BEWEGEN, TE PRESTEREN EN ELKAAR TE ONTMOETEN) 
 
 
Activiteit 1 Actief Sportbeleid 

Beschrijving Naast een tiental projecten, die in het plan “Sportbeleid gemeente Brummen 2011-2015” zijn opgenomen  
voor alle inwoners (dus ook jeugd en jongeren), wordt continu gekeken op welke wijze externe, maar ook 
gemeentelijke subsidies benut kunnen worden om sport onder jeugd en jongeren nog beter te  stimuleren. 
Recent is het JOGG (jongeren op gezond gewicht)  gestart.  

Doelgroep  Jeugd  

Doelstelling Sport als middel om jeugd meer te laten bewegen  met als doel gezondheidsbevordering , 
leefstijlverbetering en jeugd en jongeren te laten meedoen in de samenleving. 

 

Betrokken partijen Sportverenigingen, onderwijs, kinderopvang,  gemeente Brummen, combinatiefunctionarissen sport en 
buurtsportcoach.  Specifiek voor het Jogg project: netwerkontwikkeling met bedrijven en organisaties die 
deel uitmaken van de gemeenschap. 

Trekker Gemeente, i.s.m. SWB, Rhienderoord Zwem & Sportplezier, GSF, 

Jogg: hierin heeft ook GGD op onderdelen een coördinerende taak 

Looptijd Tot en met 2015 (met uitloop v.w.b. de buurtsportcoach naar 31 december 2016.)  

Kosten en 
Financiering 

De kosten en dekking zijn opgenomen in beleidsnotitie/raadsbesluit voor de projecten, zoals  die zijn 
beschreven in het Sportbeleid (tot en met 2015). 

Voor JOGG is er (co-)financiering tot tot en met november 2017 

Status In uitvoering 

 
 
Activiteit 2 Sport voor jongeren 

Beschrijving De gemeente heeft een combinatiefunctionaris  sport  aangesteld die een sportaanbod voor de scholen 
samenstelt (binnenschools en buitenschools). Dit in samenwerking met de buurtsportcoaches. 

Doelgroep  Jeugd 4 tot en met 18 jaar (buurtsportcoach werkt voor alle leeftijden) 

Doelstelling Promoten sporten en bewegen , jeugd en jongeren laten meedoen in de samenleving door sportparticipatie 

Betrokken partijen Gemeente Brummen, SWB, Rhienderoord 

Trekker Gemeente Brummen (team beleid) 

Looptijd De combinatiefunctie sport  tot en met 31 december 2015. Het sportprogramma is een jaarlijks programma 
(per schooljaar). Buurtsportcoach tot en met 31 december 2016. In 2015 vindt een evaluatie plaats van de 
combinatiefuncties.  

Kosten en 
financiering 

De kosten en dekking voor de combinatiefunctuionaris sport  zijn gedekt uit de reguliere middelen (tot en 
met 2015). De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering 

 
 
 
THEMA 4. VOLKSHUISVESTING (RUIMTE OM TE WONEN)     
 
 
Activiteit 1 huisvesting voor jongeren en starters 

Beschrijving Jongeren en starters hebben behoefte aan betaalbare woonruimte. In het gemeentelijk woonbeleid moet 
realisatie van passende woningen voor jongeren een speerpunt blijven vormen. 

Doelgroep  Oudere jeugd 

Doelstelling Realiseren van voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren en starters. 

Betrokken partijen Woningcorporaties, gemeente Brummen (team Beleid) 

Trekker Gemeente Brummen 

Looptijd Start 2015 

Kosten en 
Financiering 

 
De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen. 

Status  
In Uitvoering 
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THEMA 5.  ACTIVITEITEN „VEILIGHEID‟ (RUIMTE OM TE EXPERIMENTEREN) 
 
 
5.1  Afstemming 
 
Activiteit 1 Analyseteam integrale veiligheid en jeugd 

Beschrijving Periodiek overleg tussen gemeente, politie en jongerenwerk door middel van de visieaanpak jeugdoverlast 

Doelgroep  Kernpartners jeugd en veiligheid  

Doelstelling (Vermeende) jeugdoverlast preventief beperken door hantering van de visieaanpak jeugdoverlast. 
Bemiddelen tussen omwonende en de jongeren met als doel dat jongeren wel een ontmoetingsplek hebben 
maar geen overlast veroorzaken. 
Overlast gevende jongeren en hun ouders/verzorgers worden aangesproken op hun gedrag respectievelijk 
verantwoordelijkheid; 
Vandalisme wordt bestreden door een lik-op-stukbeleid. Zo zullen bijvoorbeeld vandalen de aangerichte 
schade zelf moeten betalen; 
Er wordt een pro-actieve houding van overlast melders verwacht en  overlastmelders worden ook 
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor het helpen oplossen van hun probleem. 
 

Betrokken partijen Gemeente (team beleid en Beheer), politie  en jongerenwerk 

Trekker Gemeente Brummen (afdeling beleid) 

Looptijd Structureel 

Kosten en 
financiering 

Deze activiteit brengt geen externe kosten met zich mee. De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere 
werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering 

 
 
5.2  Openbare orde 
 
Activiteit 1 Onderhouden contacten met jongeren 

Beschrijving Het onderhouden van contacten met jongeren, die overlast (dreigen) te veroorzaken. 

Doelgroep  Jeugd die overlast (dreigen) te veroorzaken 

Doelstelling Verminderen en voorkomen van overlast door jongeren 

Betrokken partijen SWB (jongerenwerk) 

Trekker SWB 

Looptijd Onderdeel van het contract (2015) met SWB. 

Kosten en 
financiering 

Onderdeel van de door de gemeente verleende budgetsubsidie aan SWB. 

Status  In uitvoering. 

 
 
 
Activiteit 2 Vandalismepreventieprojecten Bureau Halt 

Beschrijving Door middel van voorlichting van bureau HALT worden jongeren in het basis- en voorgezet onderwijs aan 
het denken gezet over hun (grensoverschrijdend) gedrag en de gevolgen daarvan. 

Doelgroep  Jeugd op basisscholen en voortgezet onderwijs 

Doelstelling Leerlingen te informeren over de oorzaken en gevolgen van veel voorkomende criminaliteit en 
meningsvorming en bewustwording bij leerlingen op gang te brengen. 

Betrokken partijen Halt Gelderland, gemeente, onderwijs 

Trekker Halt Gelderland  

Looptijd Jaarlijks wordt het aanbod opnieuw afgesproken 

Kosten en 
financiering 

Kosten bedragen € 5.576 voor 2015 

Status  In uitvoering. 

 
 
5.3 Zorg en veiligheid 
 
Wordt betrokken bij de Jeugdzorg. 
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5.4 Gezondheid en veiligheid 
 
 
Activiteit 1 Terugdringen alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd 

Beschrijving Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd met drinken en drinken steeds meer. Dit geldt ook voor 
middelengebruik. Het alcoholbeleid is ondergebracht bij de preventieaanpak middelen voor jeugd tot 23 
jaar. Dit preventiebeleid maakt vervolgens onderdeel uit van het handhavingsbeleid, waar het accent op 
preventie ligt. 

Doelgroep  Jeugd van 12 tot 23 jaar 

Doelstelling Terugdringen alcohol- en middelengebruik onder jongeren (o.a. NIX<18jaar) 
Preventie- en handhavingsplan dat per 1 juni 2014 geldig is, uitvoeren. 
Inbedden van verschillende acties over een heel jaar door  combi-avonden te organiseren met meerdere 
thema‟s. 
Inzetten van jongeren zelf bij de bestrijding van overlast en bij de preventie. 
De gemeente en politie zetten beproefde middelen in om (hard)drugshandel en -gebruik te voorkomen en 
te bestrijden. 
 

Betrokken partijen Regiogemeenten, Tactus, politie, Halt, GGD, gemeente 

Trekker  Tactus , ism gemeente 

Looptijd  structureel 

Kosten en 
financiering 

De gemeente Brummen draagt jaarlijks ongeveer 6.000 euro bij aan het project. De ambtelijke tijdinzet valt 
onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   
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5.5 Verkeersveiligheid 
 
 
Activiteit 1 Werkplan met Veilig Verkeer Nederland 

Beschrijving Jaarlijks wordt een werkplan met Veilig Verkeer Nederland opgesteld 

Doelgroep  Jeugd 

Doelstelling Opnemen veiligheidsmaatregelen voor jongeren in het werkplan met Veilig Verkeer Nederland over het 
terugdringen alcoholgebruik in het verkeer, bevorderen van juiste verlichting voor fietsers en bromfietsers, 
de actie “de scholen zijn weer begonnen”, mede organiseren van landelijke straatspeeldag, 
rijvaardigheidsritten voor jongeren, verkeersonderwijs jongeren in het verkeer, fietscontroles op 
basisscholen, voorlichting op basisscholen over moeilijke fietssituaties in eigen omgeving.  

Betrokken partijen Veilig Verkeer Nederland en gemeente Brummen 

Trekker Veilig Verkeer Nederland 

Looptijd Jaarlijks aan te passen 

Kosten en 
financiering 

De gemeente Brummen draagt jaarlijks ongeveer € 5.000 bij aan projecten ten behoeve van jongeren , van 
dit bedrag wordt 75% gesubsidieerd.  De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden 
conform de afdelingsplannen.   

 
 
Activiteit 2 Behouden Veilig Honk routes 

Beschrijving Om de veiligheid van het naar school fietsen te vergroten is er een aantal Veilig Honk routes vanuit de 
gemeente naar het voortgezet onderwijs. Op die routes kunnen jongeren bij een lekke band een leenfiets 
krijgen, maar ook een veilige haven vinden onderweg als er andere problemen zijn. 

Doelgroep  Jeugd voortgezet onderwijs 

Doelstelling Vergroten van veiligheid voor de jeugd. 
In de toekomst wordt wel onderzocht in hoeverre in een blijvende behoefte wordt voorzien. Mobiele 
telefoons  bieden vaak al een oplossing ingeval van pech onderweg of andere problemen. 

Betrokken partijen Gemeente en bewoners van de Veilig Honken 

Trekker Gemeente (team Beleid) 

Looptijd continu 

Kosten en 
financiering 

De kosten hiervoor bedragen  € 3225,--. 

Status  In uitvoering. 

 
 
 
THEMA 6. ARBEID (RUIMTE OM TE PARTICIPEREN) 
 
Activiteit 1 Project Brummen Scoort 

Beschrijving Project „Brummen Scoort‟ is een digitaal platform vóór en dóór bedrijven uit Brummen/Eerbeek om samen 
meer kansen te creëren voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. 
Brummen Scoort is daarnaast ook een ondernemerscompetitie waarbij ondernemersteams uit Brummen, 
Voorst , Epe en Apeldoorn het tegen elkaar opnemen.  
 De teams met ondernemers zetten hun expertise en netwerk in voor het vinden van nieuwe werkplekken 
voor mensen met een arbeidsbeperking en mensen uit een uitkeringssituatie. Voor elke actie die een bedrijf 
uit Brummen uitvoert voor mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen punten worden 
gescoord. 

Doelgroep  Werkzoekenden die per 1 januari 2015 recht hebben op een uitkering/ondersteuning bij de re-integratie op 
grond van de Participatiewet; 
Wajonger‟s; en 
WSW‟ers (huidige).  

Doelstellingen het creëren van kansen en arbeidsplaatsen bij bedrijven en gemeente voor mensen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt 

Betrokken partijen Gemeente Brummen (beleid), Activerium, UWV, Delta, ondernemers/bedrijven gemeente Brummen 

Trekker Gemeente Brummen 

Looptijd Februari 2014- februari 2016 

Kosten en 
Financiering 

Gedeeltelijk Regiocontract Provincie Gelderland 2e tranche 

Status In uitvoering 
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Activiteit 2 Project Talent 

Beschrijving Project Talent is in gang gezet om vernieuwing in het sociale domein in de praktijk vorm te geven en in 
samenhang te ontwikkelen, door te „doen‟. 

 Participatie- en ontmoetingsplekken creëren voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en mensen met AWBZ-begeleiding (binnen bestaande sociale infrastructuur).  

Hierbij gaan we uit van de eigen kracht en talenten van mensen. We helpen mensen hun talenten te 
ontwikkelen en deze in te zetten voor de samenleving. Zo kunnen mensen participeren, doen werkervaring 
op en vinden wellicht zelfs betaald werk.  

 Veranderingsproces vormgeven vanuit de praktijk: Het project Talent draagt ook bij aan een 
veranderingsproces. organisaties zullen binnen het sociale domein nog intensiever met elkaar 
moeten gaan samenwerken en verbindingen leggen. 

Doelgroep  Mensen met een bijstandsuitkering zonder sollicitatieplicht 
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
Mensen met indicatie begeleiding AWBZ, Regionaal Kompas of WMO 
 

Doelstellingen het creëren van „participatie- en ontmoetingsplekken creëren voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en mensen met AWBZ-begeleiding (binnen bestaande sociale infrastructuur); 
het (door)ontwikkelen van collectieve steunsystemen voor kwetsbare bewoners (waar participatie & 
zorg/welzijn samenkomen); 
het leveren van een bijdrage aan het veranderingsproces die inwoners, cliënten, professionals, 
ambtenaren, bestuurders en organisaties doormaken. Men moet (anders) met elkaar gaan samenwerken 
en verbindingen leggen. 
 

Betrokken partijen Zorg/welzijnsinstellingen, andere maatschappelijke partners, woningcorporaties en gemeente Brummen 
(afdeling Beleid) 

Trekker Gemeente Brummen 

Looptijd Februari 2014- februari 2016 

Kosten en 
Financiering 

Regiocontract Provincie Gelderland 2e tranche 

Status In uitvoering 

 

Activiteit 3 Versterken aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt 

Beschrijving De aansluiting van het onderwijs op de behoeften op de arbeidsmarkt is een onderwerp dat de komende 
jaren hoog op de agenda staat in de gemeente Brummen en in onze regio. Bij het versterken van de 
economie en het scheppen van kansen voor onze inwoners vervult het onderwijs een belangrijke rol. In de 
afgelopen periode is de relatie met het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs op regionaal 
niveau aangehaald en er zijn initiatieven genomen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
voor jonggehandicapten te bevorderen. 

Doelgroep  jeugd 

Doelstellingen Vergroten van kansen op vinden van werk.  
Versterken van de economie en voorkoming van werkeloosheid 
Creëren economische zelfstandigheid en participatie. 
Streven naar meer stageplekken jeugd binnen gemeentelijke organisatie. 
 

Betrokken partijen Onderwijs en gemeente Brummen (afdeling Beleid) 

Trekker regio 

Looptijd  

Kosten en 
Financiering 

.   

Status In uitvoering 
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Activiteit 4 Aansluiting kwetsbare jongeren en jongeren met een arbeidsbeperking met arbeidsmarkt  en in 
relatie tot Passend Onderwijs 

Beschrijving Met de komst van de Participatiewet ontstaat er met name voor leerlingen uit het voortgezet speciaal 
onderwijs en praktijkonderwijs een nieuw aansluitingsvraagstuk. Waar deze leerlingen voorheen vaak een 
beroep konden doen op de Wajong, vallen zij straks onder de doelgroep van de Participatiewet. Door 
invoering van het Passend Onderwijs gaan minder kinderen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs en 
Praktijkonderwijs, waardoor er een belangrijke vindplaats verdwijnt. 

Doelgroep  Jeugd 

Doelstellingen Onderzoek naar betere aansluiting van kwetsbare jongeren op arbeidsmarkt vanuit voortgezet speciaal 
onderwijs en praktijkonderwijs. 
Versterken relatie met regulier onderwijs, met speciale aandacht voor de specifiek doelgroep kwetsbare 
jongeren. 
Bevorderen aansluiting tussen het onderwijs voor jongeren met een arbeidsbeperking en de arbeidsmarkt. 
Onderzoek welke ondersteunende rol de gemeente hierin kan hebben.  

Betrokken partijen Werkgevers Onderwijs. UWV –werkbedrijf en gemeente Brummen (afdeling Beleid) 

Trekker regio 

Looptijd  

Kosten en 
Financiering 

.   

Status Start in 2015 

 
 
Activiteit 5 Leer-werkplaats Brummen 

Beschrijving Via het sectorplan wordt geïnvesteerd in het mogelijk maken van meer leer-werkplaatsen voor jongeren. 
Ook in de aanpak Direct Actief is voorzien in branchegerichte leerwerkomgevingen om jongeren op te 
leiden tot het MBO-2 niveau. 

Doelgroep  Jeugd 

Doelstellingen Onderzoeken of er een lokaal initiatief nodig is om aanvullend een lokale leer-werkplaats in voor jongeren 
met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. We sluiten hierbij aan bij het initiatief vanuit 
Stichting Welzijn Brummen voor de aanpak Talenthouse binnen het jongerenwerk. 
 

Betrokken partijen Regio en gemeente Brummen (afdeling Beleid) 

Trekker Gemeente Brummen 

Looptijd  

Kosten en 
Financiering 

.   

Status Start in 2015 

 
 
THEMA 7. ONDERWIJS (RUIMTE OM TE LEREN) 
 
7.1 Kindercentra en peuterspeelgroepen 
 
Activiteit 1 Toezicht kwaliteit en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelgroepen 

Beschrijving De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving en het toezicht op de kwaliteit van de opvang bij 
gastouders en in geregistreerde kinderopvangorganisaties. De GGD-inspectie kinderopvang controleert of 
de kinderopvang voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en brengt advies uit aan de gemeente.  

Doelgroep  Kindercentra en peuterspeelgroepen 

Doelstelling Waarborgen kwaliteit kinderopvang en peuterspeelgroepen 

Betrokken partijen Gemeente Brummen, GGD Noord en Oost Gelderland, kindercentra en peuterspeelgroepen 

Trekker Gemeente Brummen (team beleid en handhaving) 

Looptijd onbepaald  

Kosten en 
financiering 

De GGD inspecties brengen kosten met zich mee.  De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere 
werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering 
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Activiteit 2 Overgangsregeling peuterspeelgroepen  

Beschrijving De gemeente geeft subsidie aan ouders voor gebruikmaking van twee dagdelen peuterspeelgroep als die 
ouders niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij de belastingdienst. 

Doelgroep  Kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 

Doelstelling Stimuleren van het gebruik van de peuterspeelgroep, zodat alle kinderen een goede voorbereiding hebben 
gehad voor deelname aan het basisonderwijs 

Betrokken partijen Gemeente Brummen, kindercentra 

Trekker Gemeente Brummen (team beleid) 

Looptijd Tot 2016 

Kosten en 
financiering 

Afhankelijk van het aantal kinderen ongeveer € 13.000. De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere 
werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering 

 
 
7.2 Onderwijsachterstandenbeleid door Voor en Vroegschoolse educatie 
 
Activiteit 1 Voorkomen onderwijsachterstanden 

Beschrijving Gemeenten en scholen zijn verplicht om samen resultaatafspraken te maken over het verbeteren van de 
leerprestaties van leerlingen met een achterstand. Deze afspraken monden uit in programma‟s voor 
voorschoolse en vroegschoolse educatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie 
en voor schakelklassen. Scholen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Dit wordt 
uitgevoerd conform het onderwijsachterstandenbeleid.  

Doelgroep  Kinderen met (een risico) op een onderwijsachterstand. 

Doelstelling Het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen en het verkleinen van eventuele 
achterstanden.  
Het verbeteren van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kinderen. 

Betrokken partijen Onderwijs, peuterspeelgroep, kinderopvang, Verian, SWB, GGD 

Trekker Gemeente Brummen (team beleid) 

Looptijd Huidige beleidsplan is verlengd tot 2016 

Kosten en 
financiering 

De rijksbijdrage voor uitvoering bedragen per jaar € 155.000 De kosten variëren aan de hand van het 
aantal kinderen en bedragen maximaal € 187.000. Er is € 32.000 gemeentelijke middelen beschikbaar. De 
ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering.  

 
 
7.3 Leerplicht en schoolverzuim 
 
 
Activiteit 1 Toezicht houden op naleving leerplicht 

Beschrijving De gemeente heeft een wettelijk taak om toezicht te houden op de naleving van de leerplicht. Hiervoor is 
een gemeentelijk leerplichtambtenaar benoemd. De gemeente Brummen heeft deze taak uitbesteed aan de 
gemeente Apeldoorn. 

Doelgroep  Leerplichtige kinderen. Dit houdt in dat een kind leerplichtig is vanaf de eerste dag, van de maand, na zijn 
of haar vijfde verjaardag. De leerplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft of wanneer hij/zij 
achttien jaar is geworden. 

Doelstelling Zorgdragen voor het volgen van onderwijs door kinderen en jongeren 

Betrokken partijen Scholen en gemeente Apeldoorn en gemeente Brummen (team beleid), GGD (onderzoek op verzoek van 
leerplichtambtenaar) 

Trekker Gemeente Apeldoorn 

Looptijd Met de gemeente Apeldoorn is opnieuw een contract afgesloten voor de periode 2013 2015 

Kosten en 
financiering 

De kosten van deze activiteit bedragen voor de gemeente circa € 56.000. 

Status In uitvoering 
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Activiteit 2 Terugdringen voortijdig schoolverzuim 

Beschrijving In de regio Stedendriehoek werkt een groot aantal organisaties intensief samen om voortijdig 
schoolverlaten terug te dringen.  

Doelgroep  Jongeren 

Doelstelling Tegengaan van schoolverlaten en -verzuim. Het stimuleren van het behalen van een startkwalificatie. 

Betrokken partijen Regiogemeenten, scholen en onder andere (jeugd)zorginstellingen, UWV werkbedrijf en de Kamer van 
Koophandel, GGD (o.a. signaleren en adviseren) 

Trekker Regionale projectleider RMC 

Looptijd Het VSV contract 2012-2015 is met een jaar verlengd 

Kosten en 
financiering 

Geen directe kosten. Apeldoorn krijgt het geld voor de regio. De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere 
werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering 

 
 
7.4  Overige activiteiten 
 
 
Activiteit 1 Cultuurprogramma scholen 

Beschrijving De gemeente heeft een combinatiefunctionaris  cultuur aangesteld die een cultuuraanbod voor de scholen 
samenstelt 

Doelgroep  Jeugd 4 tot en met 18 jaar  

Doelstelling Promoten cultuur , jeugd en jongeren laten meedoen in de samenleving door cultuurparticipatie 
Beoordelen of dit uitgebreid kan worden met het natuuraanbod van diverse natuur instellingen 

Betrokken partijen Gemeente Brummen, SWB 

Trekker Gemeente Brummen (team beleid) 

Looptijd De combinatiefunctie cultuur tot en met 31 december 2015. Het cultuurprogramma is een jaarlijks 
programma (per schooljaar). Evaluatie van de combinatiefuncties vindt plaats in 2015. 

Kosten en 
financiering 

De kosten en dekking voor de combinatiefunctuionaris cultuur zijn gedekt uit de reguliere middelen (tot en 
met 2015). Het cultuurprogramma wordt jaarlijks met projectsubsidie(s) gefinancierd.. 

De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering 

 
 
Activiteit 2 Verkenning mogelijkheden voor realisatie Educatiecentrum voor papier in Eerbeek 

Beschrijving Ook in het basisonderwijs in Eerbeek heeft papier een plek. Het onderwijs, de papierindustrie, ondernemers 
en de gemeente werken samen aan het opbouwen van een educatiecentrum voor papier, waar kinderen de 
techniek van het papier maken leren. 

Doelgroep  Jeugd, jongeren, toeristen 

Doelstelling Promoten papierindustrie en extra educatie voor scholen 

Betrokken partijen Gemeente Brummen, scholen, bedrijven, sector recreatie en toerisme 

Trekker Gemeente Brummen (team beleid) 

Looptijd Onderzoek loopt 

Kosten en 
financiering 

Omzet inzet menskracht en middelen wordt duidelijk gedurende verkenning   

Status In uitvoering 

 
 
Activiteit 3 Onderzoek naar Techniekklas in Brummen 

Beschrijving De gezamenlijke scholen in Brummen willen graag een techniekklas in Brummen 

Doelgroep  Jeugd basisscholen 

Doelstelling Techniekonderwijs professioneler maken 

Betrokken partijen Gemeente Brummen, scholen, SWB in combinatie met Talentontwikkeling 

Trekker scholen 

Looptijd Onderzoek loopt 

Kosten en 
financiering 

Moet het onderzoek nog uitwijzen. De ambtelijke tijdinzet valt onder de reguliere werkzaamheden conform 
de afdelingsplannen.   

Status In uitvoering 
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Activiteit 4 Organiseren dag burgerschapsvorming  

Beschrijving In overleg met basisonderwijs jaarlijks organiseren lesprogramma  burgerschapsvorming voor groep 8 

Doelgroep  Groep 8basisscholen 

Doelstelling Leerlingen stimuleren zich te interesseren in politiek en gemeentelijke aangelegenheden 

Betrokken partijen Gemeente Brummen, scholen 

Trekker Gemeente (team beleid) 

Looptijd Jaarlijks terugkerend 

Kosten en 
financiering 

Kosten bedrage n  € 1.000. Mits het geluid in de hal toereikend kan worden gemaakt. Of andere opzet van 
de kinderraadsvergadering wordt gekozen. 

Status Evaluatie van de eerste dag loopt. 
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