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Geacht college,

Op 12 december ontvingen we een adviesaanvraag over de conceptnota
"perspectief op jeugd".
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik onze zienswijze aan u voor te
leggen met betrekking tot die notitie.
Om te beginnen. Wij, als seniorenraad, denken dat de jongeren prima in staat zijn
om hun belangen naar voren te brengen en dat deze een plek krijgen in de
definitieve vorm en inhoud van de nota. Het is om deze reden dat wij
terughoudend zijn en onze zienswijze hoofdzakelijk richten op de hoofdlijn.
Het is ook voor de senioren van het grootste belang dat in (de regio) Emmen
sprake blijft van een dynamische en vitale bevolkingspopulatie, waar jongeren
een onlosmakelijk deel van uitmaken. Dat geldt uiteraard ook voor andere delen
binnen de provincie maar daar gaan wij niet over.
Wil sprake kunnen zijn van een goed seniorenbeleid, ook qua uitvoering, dan
dient daar een voldoende basis voor te zijn die begint bij de jeugd.
Dat betekent in ieder geval dat aan onderwijs, zowel in de basis als bij
vervolgopleidingen op alle niveaus, hoge eisen moeten worden gesteld teneinde
te voorkomen dat jongeren voor het volgen van vervolgonderwijs van hier en
vanuit omgeving naar elders gaan uitwijken. Wij juichen het van harte toe dat,
zoals in de pers is aangegeven, contacten worden gelegd met de universiteiten in
de omgeving ter versterking van de Hogeschool Stenden. Studeren, welke
opleiding dan ook, moet leuk en effectief zijn in de gemeente Emmen.
Goed onderwijs zien wij als een basisvoorwaarde voor versterking van de
werkgelegenheid maar dat betekent ook dat er voor jongeren" wat te doen moet
zijn" , dat ze aan de bak kunnen en dat de mogelijkheid van passende, bereikbare
huisvesting aanwezig is.
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Samengevat: de basis voor jongeren dient op orde te zijn. Daar hebben wij als
senioren ook profijt van en zou mooi aansluiten bij onze wens om te komen tot
een seniorenbeleid.
Met vriendelijke groet,
Seniorenraad Emmen,
W.g.
Jan P.M. de Bruin
Secretaris
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Perspectief op Jeugd

Geachte leden van de Seniorenraad Emmen,

Hartelijk dank voor het advies dat u heeft uitgebracht op het concept-beleidskader "Perspectief op
Jeugd". Op basis van de adviezen van de adviesraden, zowel formeel via uw reacties op onze
adviesaanvraag als informeel in een overleg met de gezamenlijke adviesraden in november, hebben we
het document verder aan kunnen scherpen.
U geeft aan veel belang te hechten aan een dynamische en vitale bevolkingspopulatie in Emmen en in de
regio, waar jongeren een onlosmakelijk deel van uitmaken. U geeft aan dat onderwijs een van de pijlers is
voor de jeugd en een basisvoorwaarde voor de versterking van de werkgelegenheid. Ook noemt u
passende huisvesting voor jongeren als een voorwaarde.
Deze onderwerpen sluiten goed aan op de uitgangspunten die worden genoemd in het beleidskader.
Onderwijs en werkgelegenheid, het beleidskader is er voor jongeren tot 27 jaar, zijn zeker van belang. Als
college proberen we er alles aan te doen om de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs in Emmen
omhoog te brengen. Dit hebben we ook zo opgenomen in ons collegeprogramma.
In het beleidskader wordt onderwijs ook genoemd als een van de bewegingen waar we de komende tijd
mee aan de slag gaan. Hierbij is ook aandacht voor kwetsbare jongeren om hen te begeleiden naar een
passend beroep en een geschikte loopbaan. Dit werken we uit in een uitvoeringsplan. Daarin zullen we de
prioriteiten van ditjaar opnemen. Samen met onze partners zullen we ontwikkelingen monitoren en
waar nodig prioriteiten bijstellen. Hierop wordt het uitvoeringsplan aangepast. Zo ontstaat een continu
verbeterproces, dat ons stap voor stap dichter brengt bij onze uiteindelijke ambities.
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Tot slot informeren we u graag over de samenhang die er is tussen dit beleidskader, de beleidsregels
Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp. In de bijlage bij deze briefhebben we deze samenhang voor u in
beeld gebracht.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gem
.
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Bijlage

1:

Onderlinge samenhang beleidskader,

beleidsregels en verordening

(Jeugdwet 2015)
Raad

/r concept:
Verordening jeugdhulp
gemeente Emmen 2020
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Uitvoering

Visie
Nadere regels
jeugdhulp

Beleidsregels jeugdhulp
(concept voor 2020)

College

De Jeugdwet geeft de opdracht aan de gemeente om het beleidsplan
en de Verordening te maken.
Beleidsplan:
Op grond van de Jeugdwet stelt de gemeenteraad penedrek een beleidsplan vast.
Het beleidsplan is kader stellend en het geeft de doelstellingen van het beleid weer
Verordening:
De gemeenteraad stelt op grond van de Jeugdwet In de Verordening regels over
jeuqdhulpvoorzieninqen. zoals voorwaarden voor toekenning, de maruer van
beoordeling en de manier waarop de toegang tot en de toekenning van hulpop-maat wordt afgestemd met zorg, onderwijs, Wmo, werk en Inkomen
Beleidsregels:
Op grond van de Jeugdwet heeft het college ook zelfstandige bevoegdheden.
Het gaat dan vooralom het beoordehngskader bij de afhandeling van aanvragen
en dit wordt In belerdsreqels opgenomen
Nadere regels:
Verder kan de raad In de verorderunq vastleggen dat het college over bepaalde
onderwerpen nadere regels kan vaststellen.

