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Een oordeel vormen over Beleidsplan Jeugd 2018-2021
De lokale nota jeugdbeleid loopt af. Daarnaast vragen de nieuwe
inzichten en veranderingen sinds de decentralisatie van de jeugdhulp
om een integrale jeugdnota. Deze nota vervangt daarom ook het
IJmondiale beleidsplan ‘Jeugd, onze zorg’. De gemeenteraad wordt
gevraagd het beleidsplan jeugd 2018 - 2021 "opgroeien in de IJmond"
vast te stellen. Het beleidsplan is IJmondiaal opgesteld en aangevuld
met lokale paragrafen. Het beleidsplan beschrijft wat de gemeente
Velsen en de IJmond doet voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot
preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. Door te
investeren in vroegsignalering en preventie wil men voorkomen dat
problemen van jeugdigen en gezinnen erger worden en zij
specialistische jeugdhulp nodig hebben. Als er specialistische
ondersteuning nodig is, wordt dit zo snel mogelijk en passend ingezet.
 De voorzitter inventariseert wie (raadslid/steunfractielid/collegelid)
gebruik wil maken van de rondvraag aan het eind van de sessie en
wat het onderwerp is.
 Insprekers krijgen het woord (indien zij zich gemeld hebben).
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere
fracties.
 Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de geuite
meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn) .
 Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
 Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of de
bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het concept
raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad vast te leggen.
 Voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het raadsvoorstel
en concept raadsbesluit voldoende is behandeld en naar de raad
kan, zo ja of het een hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec) of
een debatstuk is.
 De rondvraag wordt gehouden.
 De voorzitter sluit de sessie.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Max. 3 minuten per inspreker
Ja
Besluitrijp als hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec) of als
debatstuk voor de raadsvergadering op 5 oktober 2017

