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Voorwoord 
 
Geacht College van Burgemeester en wethouders, 
 
Voor u ligt het advies over de Beleidsnota Sociaal Domein 2017-2020. Deze wordt u aangeboden 
door de Jongerenraad Haren als antwoord op uw vraag om onze visie te geven op Beleidsnota 
Sociaal Domein 2017-2020. De Jongerenraad heeft het advies zoveel mogelijk specifiek 
geanalyseerd op de eigen doelgroep. Aan de hand van ons advies hopen wij uw college vanuit het 
jongerenperspectief te ondersteunen in de vraag, hoe ons sociaal domein voor de komende 4 
jaren in te richten.  
 
Met de de grote transitie van de zorg van de Rijksoverheid naar de gemeente in ons achterhoofd, 
is een goede samenwerking tussen lokale overheid, adviesorganen, maatschappelijk middenveld 
en burgers wat ons betreft van essentieel belang. Vanuit het perspectief van de Jongerenraad 
vinden wij een evenwichtige invulling van ons sociaal domein van belang voor onze toekomst. 
Jongeren hebben wellicht qua financiën, stemrecht, expertise vanuit een functies nog niet de 
invloed als de 55plusser. Wat onverlet laat dat jongeren mee doen en gebruik maken van het 
sociaal domein. Daarom is de Jongerenraad van mening dat bij het invullen, bewaren en de 
uitvoering in het sociaal domein er samen moet worden gewerkt met jongeren. Door de 
verscheidenheid krijgen de besluiten en de invulling van de doelen een evenwichtig en duurzaam 
karakter. En daarmee houdbaar voor de toekomst. Want de 55plusser van morgen zijn de 
jongeren. Soms kunnen de verschillende doelgroepen in het sociale domein tegenstrijdige 
belangen hebben, soms overlappen de belangen elkaar. Wij hebben als jongeren nog niet altijd de 
wijsheid van het levenspad zoals bij ouderen, de ouderen hebben veelal niet meer de onbevangen 
blik van de jongeren. 
 
Wat telt is dat de gemeente Haren mooie dingen laat zien in het sociale domein. Door elkaar soms 
niet alleen te beoordelen op wat we niet of wel kunnen, wat we wel of niet hebben, maar door 
elkaar te vertrouwen. Door ook samen invulling te geven aan de Beleidsnota Sociaal Domein 2017-
2020. Wij sluiten ons dan ook maar ruiterlijk aan bij de leus die u heeft laten prijken voorop de 
nota: 'Niet alles wat geteld kan worden telt, niet alles wat telt kan geteld worden' 
 
 
 
 
 
 
 
De Jongerenraad  
Haren 
 
 
 
 

 

 

 



Hoofdstuk 2 Meer inwoners zijn actief 

Op dit hoofdstuk valt door ons als Jongerenraad niet bijzonder veel aan te merken daar de groep 

jongeren niet geadresseerd wordt in dit hoofdstuk. Dit is echter ook een kanttekening: hoe kan 

het dat in een hoofdstuk getiteld “Meer inwoners actief” de groep jongeren niet betrokken wordt? 

Natuurlijk, hoofdstuk 3 richt zich primair op de groep jongeren, maar volgens ons zou het goed zijn 

jongeren niet alleen afzonderlijk worden behandeld (als dienen wij een groot compliment te 

maken dat er daadwerkelijk een heel hoofdstuk is gereserveerd voor jongeren) maar juist ook 

worden geïntegreerd in de ‘grote-mensen-samenleving’. Dit komt volgens ons alleen maar de 

sociale cohesie binnen de gemeente ten goede: denk bijvoorbeeld aan initiatieven tussen de 

scholen in Haren en instanties die kunnen worden opgezet of gestimuleerd. Hier liggen wat betreft 

de Jongerenraad grote mogelijkheden tot mooie samenwerkingsverbanden – allemaal omtrent het 

meer betrekken en actief maken van de jongere Harenaars. 

Eind 2018 is een methodiek geïmplementeerd om cliënt- en burgerparticipatie duurzaam vorm 

te geven 2 

Wij zouden graag zien dat jongeren hier actiever bij betrokken worden. Wij zijn van mening dat er 

te weinig wordt gekeken naar eventuele jongerenparticipatie – los van het genoemde voorstel in 

hoofdstuk 3 – in de Harense maatschappij. Zeker daar het gaat om een duurzame vorm achten wij 

de betrokkenheid van de jeugd noodzakelijk. Wij denken bijvoorbeeld aan (het opzetten van) 

initiatieven als het samenwerkingsverband tussen (middelbare) scholen en bijvoorbeeld AMA’s of 

ouderen. 

Eind 2020 is het aantal sporters met 1% toegenomen. 

Dit kunnen wij als Jongerenraad alleen maar onderstrepen. Het aantal sportende jongeren in 

Haren is al van een acceptabele omvang. Wel zou er gekeken kunnen worden naar de categorie 

jongeren, waarbij sprake is van een thuissituatie met een klein budget. Door met scholen, 

sportverenigingen en gemeente samen te werken en met elkaar mee te denken, kan getracht 

worden voor deze doelgroep sport financieel toegankelijker te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 3 Meer jongeren zijn betrokken bij de samenleving 

 
Allereerst moet worden gezegd dat wij zijn verheugd dat er een hoofdstuk aan de jongeren in 
Haren is gewijd. Dat gezegd hebbende, hebben wij wel het een en ander aan te merken. Als een 
percentage genoemd wordt, lijkt het ons raadzaam dat hier ook een concreet getal mee gepaard 
gaat. Er worden in hoofdstuk 3 een aantal percentages genoemd zonder te vermelden op welke 
cijfers deze percentages gebaseerd zijn. Dit is voor ons niet duidelijk en vragen derhalve dus bij 
deze om opheldering. Tevens vinden wij het doel van “Ten minste 1 jongerenparticipatie project” 
te makkelijk gevonden. Wij als Jongerenraad zijn immers al een jongerenparticipatie project, en 
deo volente bestaan wij in 2020 nog steeds; op deze manier is dit doel makkelijk bereikt en blijft 
echte stimulatie van jongerenparticipatie binnen de Harense samenleving uit. 
 
Eind 2020 zijn er 1% meer sportende kinderen. 
Hier zijn wij als Jongerenraad roerend mee eens, met de kanttekening dat wij graag exacte cijfers 
zien van waar en hoe. Onze suggestie, kinderen uit gezinnen met een klein budget en gevallen die 
binnen de bestaande regelingen tussen wal en schip vallen. Denk aan jongeren met een 
psychische aandoening. 
 
Er is tenminste 1 project voor bewegen en sporten voor jong volwassen psychiatrisch patiënten. 
Ook dit vinden wij een zeer nobel streven, en zouden graag onder de aandacht brengen dat ook 
hier wel mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden zijn. Binnen de huidige omstandigheden en 
leefklimaat is het moeilijk om voor deze jongeren enerzijds een veilige omgeving te vinden en 
anderzijds hen niet te veel in een hoek met een stempeltje te drukken. Hiervoor zouden 
sportclubs, scholen en gemeenten kunnen kijken of er binnen de huidige omstandigheden al dan 
niet met of zonder aparte begeleiding sportief actief te zijn. Dit leidt natuurlijk voor deze 
doelgroep tot een grotere betrokkenheid en groei van het welzijn en de ontwikkeling. 
 
Eind 2020 is beleid ontwikkeld inzake preventie schoolverlaters. 
Lijkt ons een bijzonder goed plan. Hierbij is de Jongerenraad benieuwd naar wat nu de officiële 
beleid is en wat daar aan ontbreekt. 
 
Eind 2020 maken 10% meer jongeren gebruik van het jeugd- en sportfonds en Stichting Leergeld. 
Met het oog op de jongeren uit gezinnen met weinig budget is zijn deze fondsen een uitkomst. 
Meer bekendheid en laagdrempeligheid voor deze middelen zou moeten leiden tot meer gebruik 
hiervan. Nu is er soms bijvoorbeeld nog een drempel van schaamte voor armoede. Door op een 
discrete wijze deze middelen aan te bieden, kan het gebruik ervan gestimuleerd worden. 
 
Eind 2018 kunnen alle peuters met geen en één verdienende ouder(s), 2 dagdelen gratis gebruik 
maken van het peuter speelzaalwerk. 
 

 
Eind 2020 is er tenminste 1 project jongerenparticipatie. 
Zoals eerder genoemd vinden wij dit doel te makkelijk gevonden. Wij als Jongerenraad zijn 
namelijk al een jongerenparticipatie project. Hiermee is aan dit doel al voldaan en dit vormt 
zodoende geen extra stimulatie om nog meer projecten te starten, hetgeen wij betreuren. 
 
 
 
 



Hoofdstuk 4 Er is meer private betrokkenheid bij het sociale domein 

 
Eind 2018 is de keten zorg (0 en 1e lijn) ouderen en psychiatrie met lokale aanbieder van cure en 
care georganiseerd 

Het idee van de gemeente om de zorgverlening te gaan regelen vanuit één centraal punt lijkt ons 
een goed idee. Hiermee voorkomt men dat hulpverlening langs elkaar heen loopt en negatieve of 
positieve ontwikkelingen niet tijdig worden gesignaleerd. De zorg wordt geregeld vanuit een 
persoonlijk contact en één punt. Wat voorkomt dat er conflicterende besluiten worden genomen 
over dezelfde persoon. 
 
Voor 2020 voeren wij 2 informatiecampagnes over de gevolgen van middelengebruik 
De Jongerenraad is content met het feit dat de Harense jongeren lager dan het provinciaal 
gemiddelde scoren op het punt van alcohol, tabak en drugs. Dit geeft aan dat wij afgezien van de 
excessen die zich in de jonge levensfase altijd voor kunnen doen, geen probleemgroepen op dit 
gebied hebben. Preventie is dan ook een belangrijk middel om eventuele negatieve 
ontwikkelingen vroegtijdig de kop in te drukken. De enkele keren, door ons ook wel eens 
gesignaleerd, dat het zich voordoet, dient er wat ons betreft goed opgetreden te worden.  Niet 
door enkel justitie in te schakelen, maar door een drietrapsraket. Voorlichting en het gebruik van 
middelen bespreekbaar maken in de klas. Bij ontwikkelingen of probleemgevallen, het betrekken 
van ouders. En mocht het grensoverschrijdend zijn dient de politie in te grijpen. 
 
 
Gemeente Haren faciliteert jaarlijks 3 innovatieve projecten die bijdragen aan versterking van 
de sociale cohesie 
Met de insteek van de gemeente om bij te dragen aan innovatieve projecten ter versterking van 
de sociale cohesie, toont zij zich betrokken bij de Harense samenleving. Om nu daadwerkelijk het 
getal 3 voor het aantal projecten te nemen, lijkt ons niet nodig als doel in beton gegoten. Er moet 
goed gekeken worden naar verschillende doelgroepen zoals jongeren. Wat zijn de behoeften en 
waaraan kan vanuit de belastingbetaler een bijdrage geleverd worden. Een goede gespreide 
verantwoordelijkheid is essentieel en bij projecten die wel een goede voedingsbodem, maar prijzig 
zijn kan de gemeente bijdragen. Met name de projecten die wat minder aandacht generen, maar 
op langer termijn wel van invloed zijn. Zoals het integreren van statushouders in onze gemeenten. 
Het uiteindelijke effect van de keuzes in dit beleid merken wij allemaal. De weg erna toe krijgt niet 
altijd volle steun en zou vanuit overheidswege versterkt kunnen worden. Opdat de statushouders 
sneller en beter integreren in de Harense samenleving en de sociale cohesie verbeterd. 
 
 
Eind 2017 is 'het Harense Taalhuys' gerealiseerd 
De realiseren van het Harense Taalhuys is een goed en noodzakelijk initiatief. Dit vanwege de 
steeds mindere beheersing van de taal door jongeren als gevolg van sociale media, smartphone en 
games. Daarnaast hebben wij in de gemeente Haren, net als in de rest van Nederland, een groep 
nieuwkomers te laten integreren. Om onder andere deze punten aan te pakken is de Jongerenraad 
van mening dat dit initiatief kan bijdragen aan het verbeteren van de taalvaardigheid van jonge 
mensen en draagt het bij aan de duurzaamheid van onze Nederlandse taal voor de toekomst.  
 
 
 
 
 



Eind 2017 is er notitie burgerparticipatie 
De Jongerenraad steunt het idee voor een opstellen van een notie burgerparticipatie. Om zo 
inzichtelijk te maken en te houden wat de Harense burgers beweegt. Waar behoefte aan is en wat 
de burger op eigen kracht kan of waar overheidssteun van waarde zou kunnen zijn. 
 
 
De gemeente onderzoekt vanaf 2017 alle signalen van burgers inzake toegankelijkheid van 
voorzieningen en lost deze zo mogelijk op 
De Jongerenraad ondersteunt het onderzoek naar de toegankelijkheid van voorzieningen, voor 
zover dit in het verleden al niet een noodzakelijke analyse wat ons betreft was. Zeker openbare 
voorzieningen, maar ook winkels en horeca moeten voor iedereen toegankelijk kunnen zijn. En 
zeker de openbare voorzieningen op kosten van de belastingbetaler, moeten toegankelijk zijn voor 
diezelfde belastingbetaler. Ookal heeft deze burger een beperking. De publieke ruimte is van 
iedereen. 
 
 
Alle nieuw- en verbouw van openbare gebouwen en voorzieningen voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen van het bouwbesluit 
De gemeente moet uiteraard voldoen aan de wettelijke eisen. Verschillende andere keurmerken 
die niet in strijd zijn met wet en regelgeving of een nuttige aanvulling kunnen zijn, dienen in de 
visie van de Jongerenraad altijd gewogen te worden op basis van kosten en baten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 5 Inwoners worden adequater geholpen 

 
De gemeente ondersteund jaarlijks één project om de bekendheid van financiële ondersteuning 
te bevorderen 

De Jongerenraad is van mening dat los van de hoeveelheid projecten, het onder de aandacht 
brengen van financiële ondersteuning goed is. Dit zorgt ervoor dat mensen die in aanmerking 
komen voor deze middelen de weg weten hoe deze te krijgen. Daar uit voort komt dat de 
gemeente kan voorkomen dat er bij probleemgevallen achteraf geconstateerd wordt dat er 
ondersteuning mogelijk was. En dat achteraf dingen als deze ondersteuning het probleem of deel 
hadden kunnen voorkomen. 
 
 
Het aantal huisverboden bedraagt niet meer van 10 per jaarlijks 
Als wij spreken over huisverboden zoals bij huiselijk geweld, praten wij over zeer ernstige kwesties 
met harde maatregelen en vergaande consequenties. Zeker waar het jongeren betreft. Daarom 
kan dit getal dan ook niet laag genoeg zijn. Niet dat er in onhoudbare situaties niet ingegrepen 
moet worden, maar dat het proces om dit soort probleemgevallen te doen de-escaleren moet 
worden gecontinueerd dan wel bevorderd. Wij geloven in het voorkomen van deze huisverboden 
door tijdig signaleren van probleemgevallen, goed contact met instanties, scholen en huisarts. 
Alleen dan kan dit getal laag blijven dan wel dalen. In een tijd waarin verharding en een gebrek 
aan directe communicatie steeds meer voorkomt, kan op bijvoorbeeld scholen hier voorlichting 
over gegeven worden of aandacht besteed worden in het lesmateriaal. 
 
 
Eind 2017 is de jeugdhulp wettelijk, organisatorisch en financieel binnen de kaders 
georganiseerd 
De Jongerenraad is content om te vernemen dat deze zeer belangrijke post in de zorg goed 
geregeld is. De onduidelijkheid die hier nu soms over is en onzekerheid in verband met de zorg 
transitie dien wat ons betreft zo zorgvuldig mogelijk, maar met spoed geregeld te worden. 
 
 
Eind 2017  zijn de werkprocessen voor het WIJZ-team  beschreven en geïmplementeerd 

De taak van het team Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg is een zeer belangrijke en het lijkt ons dan 
ook een goede zaak dat deze zo spoedige mogelijk vast komt te staan. Het uitgangspunt 1 gezin, 1 
plan, 1 regisseur lijkt ons een goede. Daarbij zijn wij wel benieuwd naar de precieze 
taakomschrijving en werkwijze van het WIJZ-team en of hierover nog met ons van gedachten kan 
worden gewisseld. Ook vanuit jongerenperspectief zien wij bij deze thema's mogelijkheden, 
vraagstukken en oplossingen voor de aanpak. Mochten de processen wat concreter worden, zou 
wellicht onze kijk gevraagd kunnen worden. Wij denken dan graag mee aan de invulling. 
 
 
Eind 2017 werkt het WIJZ-team integraal samen met partijen in het Sociaal Domein en zorgt het 
voor warme overdracht, ook waar het gaat om beschermd wonen en opvang 
Bij de zogenaamde warme overdracht is het zeker van belang dat deze gebeurd op zorgvuldige 
wijze en met een duidelijk perspectief. Door integraal samen te werken in het sociaal domein 
voorkomen wij als gemeente en samenleving dat probleemgevallen na hun 18e levensjaar in de 
problemen geraken door gebrekkige of onduidelijke regelingen. 
Verder door samen integraal samen te werken houden wij in het sociaal domein zicht op 
ontwikkelingen om op in te spelen of om bij aan te passen.  



De gemeente evalueert jaarlijks met Veilig Thuis de afspraken en samenwerking inzake huiselijk 
geweld en kindermishandeling  
Een evaluatie met partijen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling omtrent de afspraken 
en de samenwerking, lijkt de Jongerenraad een logisch gevolg van het uit voeren van diezelfde 
afspraken. Door met de partijen ontwikkelingen te signaleren en de effecten van de afspraken te 
bespreken kan er periodiek gekeken worden of deze aanpassingen nodig hebben. 
 
 
De waardering voor de uitvoering van het Sociaal Domein bedraagt minimaal een 75% score 
gemiddeld volgens het jaarlijkse CEO 
De Jongerenraad Haren is van mening dat een gemeente als Haren met een goed sociaal domein 
zeker een 75% of terwijl in schoolcijfers een 7,5 moet kunnen halen. Hoewel de waardering 
natuurlijk niet altijd in cijfers is uit te drukken, met alle middelen, expertise, kwaliteit aan scholen 
en zorg, en korte lijnen met instanties en overheid moet dit een realistisch en mooi doel zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


