Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Het college verzoekt de raad de jeugdagenda 2021-2022 vast te stellen.
Aanleiding
In 2019 hebben de (onderwijs)partners en de gemeente Roosendaal besloten de LEA (lokaal
Educatieve Agenda) te vervangen door een jeugdagenda.
De eerste conceptversie was vrij snel gereed, echter gaven de partners aan graag meer data
gestuurd te willen werken. ‘Wat maakt de agenda Roosendaals.’
In 2020 is Rijnconsult, extern bureau, ingevlogen om met alle partners in gesprek te gaan
waar de verwachtingen liggen ten aanzien van de jeugdagenda. In november 2020 hebben
zij hiervan een presentatie aan alle partners en ons laten zien.
Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met onze partners en hebben we data bij elkaar
verzameld zodat de agenda toegespitst kon worden op de gemeente Roosendaal.
Nu is het document gereed en hebben alle partners zich hieraan geconformeerd.
Beoogd effect
De jeugdagenda dient als leidraad voor de (onderwijs)partners en gemeente Roosendaal om
vanuit vijf leidende principes ons gezamenlijke doel na te streven:
De jeugdigen (0-23 jaar) in Roosendaal zo gelukkig en zelfstandig mogelijk te laten
opgroeien.
Argumenten
1.1 De jeugdagenda is een kapstok met leidende principes/ambities
De jeugdagenda sluit aan bij het bestuursakkoord en de transformatie agenda. Daarnaast
vormt het een leidraad voor de ambities die de gemeente Roosendaal samen met haar
(onderwijs)partners nastreeft. Door het document vast te stellen kunnen we elkaar alert
houden op de gemaakte afspraken en ons gezamenlijke doel.
1.2 De jeugdagenda is een gezamenlijk gedragen document
De jeugdagenda is samen met onze (onderwijs)partners opgesteld. Mede hierdoor is het een
gedragen stuk waar alle partners zich aan kunnen conformeren.
Kanttekeningen
1.1 De looptijd is te kort om een jeugdagenda vast te stellen
De looptijd van de jeugdagenda is relatief kort 2021- 2022. Vanaf 2022 is er een nieuwe
bestuursperiode en het is onbekend of de jeugdagenda dan overgenomen wordt door een
eventueel nieuwe bestuurder. Door de agenda niet vast te stellen houd je dit open. De
jeugdagenda is de uitkomst van een lange en intensieve periode van overleggen en inzet
van gemeente en partners. De agenda vormt ook voor de langere termijn een bruikbare
kapstok van onze gezamenlijke doelen en ambities en biedt op deze manier voldoende basis
én ruimte voor doorontwikkeling in de volgende bestuursperiode.
.
1.2 De jeugdagenda vanuit alleen het gemeente perspectief had sneller en makkelijker
geweest.
We hebben ervoor gekozen om de jeugdagenda vorm te geven samen met onze
(onderwijs)partners. Hierdoor zijn er bredere doelstellingen en activiteiten opgenomen dan
alleen vanuit het gemeentelijk perspectief aan de orde zijn. We vinden het namelijk
belangrijk om als partners samen te werken om zo het grootste resultaat te bereiken voor
onze jeugdigen. Dit betekent wel dat we met veel verschillende mensen samenwerken en we
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met veel verschillende meningen en belangen te maken hebben. Hierdoor kan het proces
soms wat stroperig zijn en langer duren. Echter weegt dit ons inziens niet op tegen het
resultaat wat we met de samenwerking kunnen bereiken.
Financiën
Het vaststellen van de jeugdagenda heeft geen financiële gevolgen.
Voor de jeugdagenda is reeds eerder jaarlijks 200.000 gereserveerd uit het budget jeugd en
onderwijsagenda.
Dit budget is beschikbaar voor eventuele nieuwe projecten die aansluiten bij de doelen van
de jeugdagenda.
Voor de bestaande projecten en activiteiten zijn er geen extra middelen nodig. Deze kosten
worden al gedekt vanuit bestaande middelen.
Communicatie
Als de jeugdagenda medio september ’21 is vastgesteld zullen we medio oktober/november
’21 een kick- off organiseren voor alle betrokkenen en geïnteresseerde van de jeugdagenda.
Vanuit daar zullen we uitvoering geven aan de jeugdagenda. Aan ieder leidend principe is
een sterkhouder gekoppeld. Dit is zijn personen uit het werkveld, (onderwijs)partners en
gemeente, die zich sterk maken voor het leidend principe/ ambitie.
Ze zorgen ervoor dat de leidende principes/ ambities onder de aandacht blijven bij een ieder.
Daarnaast is per leidende principe/ ambitie benoemd bij welke overlegvormen deze zijn
onder gebracht zodat er uitvoering gegeven kan worden aan de doelen. Ook wordt er een
routekaart gemaakt met wanneer we welke doelen willen bereiken.
Twee keer per jaar is het bestuurlijk overleg onderwijs- jeugd ook hiervoor zal de
jeugdagenda een leidraad zijn.
Vervolg
De voortgang van de jeugdagenda zal aan het einde van de bestuursperiode worden
geëvalueerd.
Bijlagen
1. Jeugdagenda 2021-2022

