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Perspectief op Jeugd

Geachte leden van de raad,
Met verreweg de meeste kinderen en jongeren in Emmen gaat het goed. Ze groeien onbekommerd op in
een fijn gezin, zijn gezond, gaan naar school en hebben leuke vrienden. Ze krijgen de kans om hun
talenten te ontwikkelen en aan hun toekomst te bouwen.
Ons gezamenlijk doel is om deze groep groter te maken: met nóg meer kinderen in onze gemeente moet
het goed gaan, zodat uiteindelijk alle kinderen en jongeren dezelfde kansen krijgen. Daarvoor moeten we
investeren op alle terreinen waar zij mee te maken hebben. Om dit te bereiken hebben we een positief
jeugdbeleid nodig. Zodat iedere jongere in Emmen gelukkig, veilig, gezond en met perspectief kan
opgroeien.
Om met elkaar duidelijk te hebben wat dat positief jeugdbeleid precies is, waar het toe moet leiden en
hoe we dat kunnen bereiken, is "Perspectief op Jeugd" opgesteld. De basis voor dit beleidskader is gelegd
in de verschillende en uiteenlopende gesprekken die wij in de afgelopen periode hebben gevoerd met
betrokken partners. Perspectief op Jeugd is een verzameldocument waarin we onze Emmense visie,
ambities, kaders en uitgangspunten op het gebied vanjeugd hebben geformuleerd. Deels gaat het om
plannen die we in de praktijk al uitvoeren of die we in de komende tijd verder willen ontwikkelen.
De aanpak bestaat uit verschillende ontwikkelingen -de 'bewegingen'- die in gang gezet zijn: bijvoorbeeld
meer normaliseren in plaats van problematiseren, dus accepteren hoe het kind is; meer in gesprek met
de jongeren zelf, meer de nadruk op preventie in plaats van op specialistische hulp en een betere
samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Samen met alle partners zijn we hiermee aan de slag: dit
is een continu verbeterproces.
De adviezen van de adviesraden, zowel informeel in een gesprek als formeel via een adviesaanvraag,
hebben we tevens betrokken bij het opstellen van "Perspectief op Jeugd". In de bijlage vindt u de formele
adviezen en onze reactie daarop.
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Ook met u hebben we al meermalen gesproken over dit onderwerp, onder andere in informerende
bijeenkomsten. Op 14januarijl. hebben we u nog het concept-beleidskader ter bespreking in een cdiscussie in de commissie Samenleving voorgelegd. We hebben deze discussie als zeer waardevol ervaren
en zijn blij met de inzichten die eruit naar voren zijn gekomen.
De input uit al die gesprekken zijn verwerkt in het beleidskader zoals dat nu ter vaststelling aan u
voorligt.
"Perspectief op Jeugd" is een beleidskader met een verre horizon. Tegelijkertijd moet er veel gebeuren
om die horizon te bereiken, het is een ambitieus plan. Ook wordt er op veel terreinen al - in lijn met die
ambitie - uitvoering gegeven aan het beleid. In "Perspectief op Jeugd" zijn zeven bewegingen
geformuleerd. Uit deze zeven bewegingen zullen de prioriteiten voor ditjaar worden bepaald. Deze
worden opgenomen in een uitvoeringsplan. Ontwikkelingen zullen worden gemonitord om - wanneer
nodig - prioriteiten bij te stellen. Hierop wordt het uitvoeringsplan aangepast.
Voortgang, ontwikkelingen en afstemming worden geregeld in zogenaamde Transformatietafels.
Hiervoor worden in- en externe partners uitgenodigd (in wisselende samenstelling op basis van het
thema dat op dat moment op tafelligt).
Zoals met u is afgesproken en u van ons gewend bent, zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de
voortgang en ontwikkelingen in het jeugdbeleid.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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