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Maatschappelijke effecten 

Alle kinderen in Gooise Meren groeien kansrijk op. 
De gemeente Gooise Meren faciliteert de onderwijsinstanties in het uitvoeren van hun taak. 
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2.1. Jeugdbeleid 

Doelstellingen 

2.1.1. Wat willen we bereiken? 

Gooise Meren is met haar ligging en voorzieningen een prachtige gemeente om in op te groeien. Als 
gemeente willen wij dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen dit kansrijk te doen, waarbij wij 
voorwaardenscheppend, stimulerend en toegankelijk zijn. We dragen bij aan de brede ontwikkeling van 
jeugdigen door een breed en inclusief aanbod aan onderwijs, opvang, sport, speelgelegenheid en cultuur. Zo is 
het staand beleid dat we speelplekken op verzoek inclusief toegankelijk maken, dat we jongeren 
ondersteunen bij initiatieven en de toegang tot sport en cultuur stimuleren. 

Daarom geven we extra aandacht aan: 
• We stellen de nota integraal jeugdbeleid vast en voeren deze uit. 
• We betrekken jeugd steeds bij ons beleid en de keuze voor voorzieningen. 

 

Wat gaan we ervoor doen in 2023? 

2.1.1.1. Doorontwikkelen jeugdbeleid 

Het jeugdbeleid draagt eraan bij dat de jeugd kansrijk opgroeit. De opgroei- en opvoedproblematiek wordt in 
onze samenleving helaas ingewikkelder. Wij willen daarom het jeugdbeleid verder ontwikkelen. Onder andere 
uit het onderzoek van de rekenkamer van de gemeenteraad blijkt dat verder ontwikkeld moet worden. 
Daarom maken we samen met de jeugd en de gemeenteraad een nota integraal jeugdbeleid. Daarin komen 
de visie, uitgangspunten en het uitvoeringsprogramma voor de opgaven voor de komende jaren, die er zijn om 
onze jeugd zo kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Hierin verwerken we ook de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie ‘Onderzoek processen jeugdzorg’ uit 2022 en we houden rekening met landelijke 
ontwikkelingen, zoals de hervormingsagenda jeugd.  
Het budget is nodig voor participatietrajecten, publiekscampagnes, vormgeving nota’s en ontwikkeling 
regelgeving. 

 

2.1.1.2. Jeugd betrekken 

We betrekken de jeugd meer bij de ontwikkeling van voorzieningen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij de 
ontwikkeling of herinrichting van ontmoetings- en speelplekken voor de jeugd. 
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2.2. Jeugdzorg 

Doelstellingen 

2.2.1. Wat willen we bereiken? 

In ons aandeel voor de zorg voor onze jeugd stimuleren we een snelle en adequate hulpverlening. Door 
instroom te verlagen en doorstroom en uitstroom te bevorderen willen we dat er minder kinderen in de 
jeugdzorg zitten. We investeren gericht in preventie en zetten in op normaliseren en de-medicaliseren. Zo 
waarborgen wij dat zorg beschikbaar blijft voor die kinderen die het echt nodig hebben. 

Daarom geven we extra aandacht aan: 
• We investeren in collectieve voorzieningen die preventief werken, zoals bijvoorbeeld zorg voor passende 
hulp voor jeugdigen bij ingrijpende keuzes. 
• We staan stil bij vanzelfsprekende verlengingen van jeugdzorg en kijken steeds kritisch of jeugdzorg de 
oplossing moet zijn van door jeugdigen en gezinnen ervaren zorgen. 
• We zorgen voor versterking van het gemeentelijk jeugdteam, zodat er meer tijd is om tot een op maat 
gesneden toeleiding te komen en de hulptrajecten te kunnen volgen. 

 

Wat gaan we ervoor doen in 2023? 

2.2.1.1. Verder ontwikkelen collectieve jeugdzorg 

 Onderzoek naar nieuw preventief collectieve jeugdzorg aanbod in directe leefomgeving:     
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen en jongeren in zware zorg terecht komen. 
Daarom willen we verder onderzoeken wat we in de directe leefomgeving (wijk, school, 
kinderopvang) collectief kunnen aanbieden, waardoor die zorg wellicht niet meer, of in mindere mate 
nodig is. Om dit te kunnen onderzoeken willen we ook de komende jaren pilots en experimenten 
kunnen uitvoeren. Het budget wordt uitgegeven aan het uitvoeren en evalueren van dergelijke 
voorzieningen om te kunnen ervaren leren wat effectief is; 

 Voortzetten succesvolle pilots: In de afgelopen 4 jaar hebben we ervaring opgedaan met 
verschillende pilots.  

Uit de evaluatie is gebleken dat een aantal van deze activiteiten zinvol effectief is . Deze willen we dan 
ook  voortzetten. Dat zijn:  

 Stevig ouderschap: Twee jaar opvoedondersteuning van een jeugdverpleegkundige voor kwetsbare 
ouders. Ouders worden hierdoor in hun kracht gezet en kinderen hebben een stabielere en veiligere 
leefomgeving.; 

 Workshop aanstaand ouderschap: Ouders worden voorbereid op de veranderingen die er aankomen 
in hun leven en relatie.  Door de samenwerking tussen verloskundigen en Jeugd & Gezin is vroegtijdig 
signalering beter en het bevordert een warme overdracht als dat noodzakelijk is; 

 Join us door jongerenwerk: Bevorderen dat eenzame jongeren in een groep met elkaar activiteiten 
gaan doen, zowel online als in het wijkcentrum. Jongeren komen hierdoor uit hun isolement en ze 
vergroten hun sociale netwerk. 

 

2.2.1.2. Versterken jeugdteam Uitvoeringsdienst Sociaal domein 

We vinden het belangrijk om jeugd te ondersteunen en kansen te bieden. Het Jeugdteam van de gemeente 
draagt daaraan bij. De afgelopen periode is gebleken dat het wenselijk is het Jeugdteam te versterken. 
Hiervoor is een verbeterplan vastgesteld, het Verbeterplan Versterkte procesregie ‘Eigenaarschap en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Dit Verbeterplan sluit aan op de aanbevelingen van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid over de regievoering door de gemeente van 
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19 juli 2022.  
Uit dit plan blijkt dat het nodig is dat de jeugdconsulent meer rust, tijd en ondersteuning nodig heeft bij de 
toeleiding naar jeugdhulp. Dit om samen met gezin en jeugdigen de juiste oplossing te vinden.  Ook is het 
nodig om de kwaliteit te borgen van het voeren van (versterkte) procesregie. Om dit te realiseren is budget 
nodig voor: 

 scholing en training van vaardigheden van ons jeugdteam voor uitvoering van procesregie; 

 het tijdelijk versterken van de dienstverlening van en voor het team.  

Dit moet o.a. leiden tot een beter inzicht of jeugdzorg de oplossing moet zijn en bijvoorbeeld tot meer 
verbinding met huisartsen voor advisering op indiceren van passende zorg. 
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2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting 

Doelstellingen 

2.3.1. Wat willen we bereiken? 

We willen dat kinderen vrije keuzes en gelijke kansen en behandeling krijgen in het onderwijs. We werken 

hierbij actief samen met de onderwijsinstanties. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het 
richtsnoer voor onderwijshuisvesting. De arbeidskrapte en de stijging van de bouwkosten vragen om 
scherpere prioritering in de tijd. We kijken naar multifunctioneel gebruik van de huisvesting voor zowel 
onderwijs als voor activiteiten buiten schooltijd. 

Daarom geven we extra aandacht aan: 
• We willen onze ambities bij de verduurzaming en het circulair bouwen van scholen verhogen van BENG naar 
ENG - volledige circulariteit en energieneutraliteit - als de daartoe benodigde hogere investeringen hiervoor 
zich binnen hun levensduur (gemiddeld 25 jaar) terugverdienen. 
• We stimuleren gelijke kansen voor alle kinderen bij de aanmeldprocedures voor scholen (PO & VO). 
• Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting. 

 

Wat gaan we ervoor doen in 2023? 

2.3.1.2. Update IHP en ontwikkelen programma-aanpak 

We werken de programma-aanpak onderwijshuisvesting voor de lange termijn verder uit en stellen een 
update van het Integraal Huisvestings Plan (IHP) onderwijshuisvesting op. Hierin verwerken wij de ambities op 
het gebied van circulariteit en duurzaamheid. De ervaring leert dat sommige keuzes uit het IHP uit 2018 
achterhaald zijn, samen met de scholen onderzoeken we nieuwe inzichten en nemen deze mee in de update 
van het IHP. Ondertussen houden we toezicht op (de voorbereidingen van) de bouw van de Tweemaster, de 
Vondelschool, de Calsschool en het Montessori Lyceum. Voor het project KC de Meerstroom (Muiderberg) zijn 
we zelf als bouwheer verantwoordelijk.  

 

2.3.1.1. Vergroten gelijke kansen in het onderwijs 

•    Om kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven gaan we in 2023 het onderwijskansenbeleid 
actualiseren. Hierbij gaat het vooral om de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de Sociaal 
Medische Indicaties (SMI). Voor beide voorzieningen geldt dat er de afgelopen jaren steeds meer gebruik van 
wordt gemaakt. Aan de ene kant is dit positief omdat dit kansen biedt aan kinderen om zich breed te 
ontwikkelen, aan de andere kant betekent dit ook dat er meer kosten zijn. Tot nu toe kunnen we de kosten 
nog dekken uit de onderwijsbegroting, mede door de incidentele NPO-middelen.  
•    De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is met twee jaar verlengd, namelijk tot juli 
2025. In 2022 hebben we het actieplan NPO Gooise Meren hierop aangepast.  In 2023 voeren we het actieplan 
NPO Gooise Meren verder uit.  
•    Samen met scholen gaan we onderzoeken hoe we de gelijke kansen voor alle kinderen bij de 
aanmeldprocedures voor scholen (PO & VO) kunnen stimuleren. We gaan met de schoolbesturen in gesprek 
over de kansen en mogelijkheden die zij zien, welke belemmeringen hierin zijn en wat de rol van de gemeente 
hierin kan zijn.  

 

2.3.1.3. Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs uitwerken 

We stellen het integraal plan lokalen bewegingsonderwijs op. Dit plan biedt een meerjarenperspectief op de 
lokalen, vergelijkbaar met het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP). Het integraal plan 
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lokalen bewegingsonderwijs geeft inzicht in de capaciteit en kwaliteit van onze gymzalen. Ook de 
gymmaterialen nemen we hierin mee. 

 

2.3.1.4. Ruimte voor het Goois Lyceum 

Het huidige integraal huisvestingsplan (IHP) gaat uit van renovatie van het Goois Lyceum (GL) in 2020. Er was 
geen tijdelijke huisvesting meegenomen in de plannen. Met de optie om een nieuw VO-schoolgebouw neer te 
zetten op het Hocras-terrein ontstaat de mogelijkheid het Willem de Zwijgercollege en de Vitusmavo als 
tijdelijke huisvesting voor het GL in te zetten. Dat betekent dat het gebouw van het GL langer in stand 
gehouden moet worden dan gepland. Daarnaast groeit het GL de afgelopen jaren en is het genoodzaakt 
leerlingen uit te loten in verband met de te kleine huisvesting (tekort is 1000-1500m2). In 2022 is het 
minimumaantal leerlingen ingeloot voor een gezonde bedrijfsvoering over de jaren heen. Hiervoor zijn 2 
noodlokalen noodzakelijk. De noodzakelijke investeringen (optimalisatie indeling en aanpassingen wetgeving) 
worden niet over 10 jaar maar over ca. 5 jaar afgeschreven, zodat er geen restboekwaarde overblijft bij de start 
van de renovatie. De afschrijving is daardoor 50% hoger en kan niet volledig door het schoolbestuur gedragen 
worden. De gemeente draagt 50% bij in de kosten voor extra m2 en 100% voor de eerste inrichting, omdat de 
vertraging verband houdt met de veranderende IHP-planning.  

 

2.3.1.5. Onvoorziene kleine investeringen onderwijshuisvesting 

In het IHP is geen rekening gehouden met financiële ruimte voor kleine onvoorziene investeringen. 
Vooruitlopend op de programma-aanpak onderwijshuisvesting waarin deze flexibiliteit wordt meegenomen, 
reserveren wij in 2023 een uitvoeringsbudget van € 150.000,- zodat er snelheid en flexibiliteit ontstaat in de 
uitvoering. Dit budget kan bijvoorbeeld ingezet worden om: benodigde mutaties te bekostigen, eventueel toe 
te voegen aan lopende investeringen als de bouwkosten stijgen of aanpassingen te doen vanuit veranderende 
wet- en regelgeving.  

 

Wat mag het kosten? 

Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (na 

wijziging) 

Prim. Begroting 

2023 

MB 2024 MB 2025 MB 2026 

Lasten       

626 

Onderwijshuisvesting 

3.712 4.524 3.592 3.778 4.316 5.097 

627 Overige onderwijs 1.837 2.857 2.187 2.188 2.188 2.185 

630 

Maatwerkvoorzieningen 

jeugd 

13.018 12.629 14.175 13.186 12.528 12.531 

Totaal Lasten 18.567 20.010 19.954 19.152 19.032 19.813 

Baten       

626 

Onderwijshuisvesting 

-25 0 0 0 0 0 

627 Overige onderwijs -325 -1.095 -230 -230 -230 -230 

630 

Maatwerkvoorzieningen 

jeugd 

-40 0 0 0 0 0 

Totaal Baten -389 -1.095 -230 -230 -230 -230 

Resultaat voor 

bestemming 

18.178 18.915 19.724 18.923 18.803 19.584 

Toevoegingen       

627 Overige onderwijs 0 103 0 0 0 0 

Onttrekkingen       

626 

Onderwijshuisvesting 

-708 -264 -65 -65 -65 -65 

627 Overige onderwijs -1 -2 -26 -26 -26 -26 

Totaal Onttrekkingen -709 -266 -91 -91 -91 -91 

Saldo reserves -709 -163 -91 -91 -91 -91 

Resultaat na 

bestemming 

17.469 18.752 19.634 18.832 18.712 19.493 

 

Toelichting financiële verschillen 

Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022     

Onderdeel programma 2 
Verschil 
(x € 
1.000)  

V/N  

(V= 
voordeel, N= 
nadeel) 

Onderwijshuisvesting 
In 2022 zijn incidentele lasten opgenomen als gevolg van de sloop van de 
Tweemaster en de Emmaschool. Voor 2023 zijn hiervoor geen lasten 
geraamd. 

  

-819 

  

V 

Overig Onderwijs 
In 2022 zijn de middelen voor Nationaal Programma Onderwijs geraamd 
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(€ 865k, baten en lasten) geraamd . Voor 2023 zijn hiervoor geen baten 
en lasten geraamd. In 2022 is investeringskrediet verhoogd met 103.000 
dotatie voor dak zeezicht door bijkomende kosten overschrijding. 

-67 V 

Jeugd 
Via de meicirculaire zijn de lasten voor jeugd voor 2023 met 850k 
verhoogd. Daarnaast wordt er in 2023 in totaal voor 627k  extra ingezet 
op de versterking van het jeugdteam. 

  

1.477 

  

N 

Overige verschillen <€ 70.000 290 N 

Totaal 881 N 


