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Inleiding
Sinds een aantal jaren is de politieke belangstelling voor de jeugd steeds toegenomen. De behoefte om
ook op gemeentelijk niveau beleidsuitgangspunten te formuleren heeft er toe geleid dat de Gemeente
De Marne een notitie getiteld “Over Jeugd gesproken-Beleidskader Onderwijs-Jeugd
2001-2004” heeft vastgesteld.
Om dit verder vorm te geven is in genoemde notitie een algemene doelstelling geformuleerd, te weten:
“wij willen de mogelijkheden van jongeren (0-23 jaar) om actief deel te kunnen nemen aan hun
leefomgeving vergroten. We willen de jeugd een herkenbare plek geven in ons beleid en daartoe
meer richten naar hun vraag” .
Het aanbod moet zich in hoofdlijnen richten op het vergroten van mogelijkheden van in jongeren zelf
gelegen capaciteiten als wel in het scheppen van fysieke voorzieningen in de (nabije) leefomgeving.
Daarnaast is het van belang dat de eigen verantwoordelijkheid van de jongere voor zijn maatschappelijk succes en zijn (nabije() leefomgeving wordt gestimuleerd.
Als nadere verfijning hierop is de nota “Onderwijs-Jeugd 2003-2006” door de raad vastgesteld.
Geconcludeerd kan worden dat een groot aantal zaken zijn opgepakt en in uitvoering genomen. Beide
notities vonden hun grondslag voor een groot deel vanuit het onderwijs.
Inmiddels is gebleken dat voor een succesvolle aanpak een integrale benadering wenselijk is. Hierbij
moet worden gedacht aan taakvelden als bijv. openbare orde en veiligheid, onderwijs, volksgezondheid, sport. De aandacht moet zich niet alleen focussen op de “probleemaanpak” maar belangrijker is
aandacht te hebben voor “preventie” en “het investeren in voorzieningen”.
Het is de bedoeling om in 2007 een vervolgnotitie te presenteren waarin de integrale aanpak verder
vorm wordt gegeven.
Een eerste inventarisatie van activiteiten en doelstellingen voor een integrale aanpak is als bijlage 2
opgenomen in deze notitie.
Hierbij zal dan ook kunnen worden aangesloten bij de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. In de door de raad vastgestelde beleidsnota Wet Maatschappelijke Ondersteuning
2007-2010 “Meer Doen en Mee Doen” wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de jeugd.
In de prestatievelden 13.1 en 13.2 (bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten, alsmede het geven van preventieve ondersteuning van jeugdigen met problemen
met opgroeien en van ouders met problemen van opvoeden) komt dit met name tot uitdrukking.
Voor de jeugd is het van belang om eigen ontmoetingsplekken te hebben waarin verschillende
vaardigheden en verantwoordelijkheden kunnen worden ontwikkeld.
De situatie in De Marne is dat in diverse dorpen een ontmoetingsplek is of er initiatieven zijn deze op
te zetten, maar dat bijv. de bestuursstructuur en/of activiteiten ontbreken. Om de jeugd hierbij
behulpzaam te zijn hebben wij sinds 1 april 2005 professionele ondersteuning ingehuurd via
Jongerenwerk Barkema&De Haan uit Baflo.
Er is behoefte om een aantal zaken te regelen en een visie te geven op deze ontmoetingsplekken.
Derhalve is vooruitlopend op een integrale nota over jeugdbeleid deze aparte notitie voor de
ontmoetingsplekken gemaakt.
In onderhavige notitie wordt de visie over de rol van de gemeente De Marne gegeven, alsmede de
werkwijze en functie die deze ontmoetingsplekken in de dorpen zouden moeten krijgen. Eveneens
geven wij aan op welke wijze “jeugdparticipatie” vorm zou kunnen krijgen.
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\Hoofdstuk 1 Visie en probleemstelling
In dit hoofdstuk wordt de visie van de gemeente De Marne ten opzichte van de ontmoetingsplekken
(jeugdsoos en Jongeren OntmoetingsPlek=JOP) beschreven.
1.1 Huidige visie
Sinds een groot aantal jaren vormen jeugdsozen een begrip op het platteland. De behoefte van groepen
dorpsjongeren (12-23 jaar) om een eigen ontmoetingsplek te realiseren heeft vorm gekregen in de
vorm van jeugdsoos of JOP.
Kenmerken hiervan zijn:
* de ongedwongen sfeer, waarbij een bestuur en vrijwilligers zorgen voor de organisatie en uitvoering
van diverse activiteiten.
* de ontmoeting met leeftijdsgenoten, waarbij het luisteren van muziek belang-rijk is. In veel mindere
mate worden andere activiteiten georganiseerd zoals thema en voorlichtingsbijeenkomsten, activiteiten
voor de jongere kinderen (kinderdisco, knutselmiddagen, filmmiddag o.i.d.)
* de huisvesting van de jeugdsozen is uiteenlopend en variërend van (nood)lokaal, keetgebouwen, of
kerkgebouwen;
* de gemeente De Marne kent vaste ontmoetingsplaatsen voor de jeugd een belangrijke plaats toe in de
uitvoering van het jeugdbeleid.
In onze visie kunnen deze ontmoetingsplekken een belangrijke functie vervullen:
1. voor de participatie
Jongeren worden in staat gesteld om vorm te geven aan een eigen ontmoetingsplek en een eigen wijze
van vrijetijdsbesteding. Bestuursleden en vrijwilligers zijn hierbij actief en kunnen zich oefenen in
sociale en organisatorische vaardigheden.
2. als ontmoetingsplek en vrije tijdsbesteding.
Het is een belangrijke voorziening waarbij de jeugd de gelegenheid wordt geboden elkaar te ontmoeten in een eigen sfeer en dicht bij huis. Het biedt de mogelijkheid om actief/passief bezig te zijn en om
leeftijdsgenoten te ontmoeten
Een eigen plek in het dorp is belangrijk en voorkomt o.a. het rondhangen op straat.
3. als contactpunt
Ontmoetingsplaatsen zijn eveneens een belangrijke plaats om in contact te komen met de jeugd,
activiteiten te organiseren of om informatie over te dragen.
In de grotere kernen Eenrum, Wehe-den Hoorn, Kloosterburen, Leens, Ulrum en Zoutkamp kan een
dergelijke plek worden ingevuld met een eigen ruimte. In de overige kernen zou, indien daar behoefte
aan is en onder bepaalde voorwaarden, een zog. (JOP) kunnen worden ingericht. (Zie Hoofdstuk 4)
1.2 Probleemstelling
Uit regelmatige contacten met burgers, dorpsverenigingen en politie signaleren wij sinds een aantal
jaren een toenemende overlast van de jongeren in de diverse dorpen en tegelijkertijd een afname van
de betrokkenheid van de jeugd bij de jeugdsozen. Dit is zichtbaar door o.a. incomplete besturen, een
terugloop in bezoekersaantallen, het ontbreken van (nieuwe)activiteiten, financiële problemen, sluiting
van sozen en een stijging van jongeren op straat die zorgen voor overlast in de vorm van kleine
vernielingen, achterlaten van zwerfafval, een onveilig gevoel van dorpelingen, veroorzaken van
geluidsoverlast, overmatig alcoholgebruik etc.
Op grond van deze signalering hebben wij de volgende probleemstelling geformuleerd:

- Op welke wijze kunnen we de jeugdsozen een centrale functie geven in de leefwereld
van de jongeren?
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Hoofdstuk 2 De huidige situatie
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie in de verschillende dorpen.
Algemeen
De gemeente De Marne kent 5 dorpen die over een soos beschikken, alsmede 2 kernen met een JOP.
De situatie in de verschillende dorpen is als volgt:
> Zoutkamp
De jeugdsoos in Zoutkamp heeft bestuurlijk een herstart gemaakt. Het bestaand gebouw aan de
Reitdiepskade is gerenoveerd en functioneert sinds januari 2007 weer als jeugdsoos. Met ondersteuning van de Jongerenwerker wordt de bestuurlijke structuur vorm gegeven.
- In het dorp bevinden zich enkele “losse”groepjes jongeren die enig overlast veroorzaken. Er zijn
contacten met de jongerenwerker en getracht wordt deze jeugd ook naar de jeugdsoos te trekken.
>Ulrum
De jeugdsoos in Ulrum is momenteel nog gehuisvest in een tijdelijk gebouw aan de Tilweg. De
procedures zijn afgerond en met de bouw aan de Leensterweg kan worden begonnen.
-Er bevindt zich nog een groepje “straatjongeren” die voor veel overlast hebben gezorgd. Er zijn
contacten gelegd met de jongerenwerker en met Dorpsbelangen. Dit heeft ertoe geleid dat de overlast
is afgenomen.
> Leens
De jeugdsoos in Leens functioneert al een aantal jaren goed en heeft een goede naam opgebouwd. Er
is een goede bestuurlijke structuur en ook financieel zijn er weinig problemen. Het activiteitenaanbod
om ook andere doelgroepen binnen te halen kan verbeterd worden
> Wehe-den Hoorn
De jeugdsoos heeft in 2006 een herstart gemaakt. Het huidig onderkomen heeft een opknapbeurt
ondergaan. In samenwerking met ouders en dorpsbelangen is een goede structuur opgezet en is de soos
sinds september 2006 weer geopend.
> Kloosterburen
De jeugdsoos in Kloosterburen heeft een aantal jaren buiten ons gezichtsveld gefunctioneerd. De
gemeentelijke bemoeienis was beperkt. Zij vervulden een goede functie binnen het dorpsleven en
waren actief met dorpsactiviteiten. In de zomer van 2006 werden wij geconfronteerd met ernstige
financiële problemen van de soos. De jongerenwerker en het bestuur zijn bezig deze problemen op te
lossen.
> Eenrum
In samenspraak met enkele ouders en dorpsbelangen zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een
nieuwe jeugdsoos in Eenrum. Een principebesluit is genomen om deze te situeren aan de Aagtsweg.
De plannen kunnen verder worden ontwikkeld (planologische procedure en dekkingsplan). Het bestuur
van de jeugdsoos houden wij op de hoogte.
- Aan de Aagtsweg bevindt zich een JOP (zeecontainer), die helaas regelmatig aan vandalisme
onderhevig is. Er is een enthousiaste groep jongeren die de JOP weer opknappen. Zodra het gebouw is
zal de JOP verdwijnen.
> Kruisweg
In juli 2006 is een JOP gerealiseerd, en hiermee is het uiteindelijk gelukt om de ontmoetingsplek van
de jeugd van de kruising Leensterweg/Hoogeweg te verplaatsen naar het speelterrein aan de
Leensterweg. Zowel de jeugd als dorpsbelangen hadden voorkeur voor deze nieuwe plek
Met betrokken partijen, dorpsbelangen, gemeente, jeugd wordt een convenant getekend waarin
afspraken zijn opgenomen over o.a. het gebruik, onderhoud en het beheer.
In de overige kernen van de gemeente bevinden zich ook vaste ontmoetingsplekken voor de jeugd,
doch zonder specifieke voorzieningen.
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Hoofdstuk 3

Het Jongerenwerk

Er zijn verschillende vormen van jongerenwerk en onderstaand wordt een nadere beschrijving
gegeven.
Voor een goede begeleiding van de jeugd is een specifieke deskundigheid benodigd. Deze kennis
hebben wij niet in huis en derhalve is sinds 2005 weer gezocht naar professionele ondersteuning.
Na enkele jaren zonder te hebben gezeten beschikt De Marne sinds 1 april 2005 weer over professionele ondersteuning via Jongerenwerk Barkema&De Haan uit Baflo.
Voor de periode 1 april 2005-1 april 2006 is dit ingevuld voor 18 uur per week. Omdat de eerste
resultaten positief waren en aangetoond kon worden dat, gezien de problematiek in de verschillende
kernen, 18 uur te weinig is, is voorlopig tot 1 april 2007 36 uur ingezet.
Met het jongerenwerk zijn afspraken gemaakt over de werkwijze, zijn prioriteiten gesteld, en zijn de
door ons uitgesproken doelstellingen door hen onderstreept.
Vormen van jongerenwerk
Er zijn verschillende vormen van jongerenwerk te onderscheiden. Gezien de lokale situatie hebben wij
gekozen voor zowel ambulante als accommodatiegebonden ondersteuning.
De derde vorm, het randgroepjongerenwerk richt zich met name op individuele probleemjongeren.
Het verdient echter aanbeveling om in het kader van Wet op de Jeugdzorg en de WMO eerst de keten
rond jeugd goed te beschrijven en hierin keuzes te maken. Deze vorm van jongerenwerk wordt dan
ook voorlopig buiten beschouwing gelaten.
* Het ambulant jeugdwerk richt zich op de “loshangende” groepjes jongeren die zich vooral op straat
begeven, en weinig of geen behoefte tonen deel te nemen aan activiteiten in een jeugdsoos. Dit kan op
de navolgende wijze vorm worden gegeven:
1.in samenwerking met anderen bijv. jeugdagent, dorpsbelangen het bevorderen van de communicatie
tussen deze jongeren en omwonenden bij overlastsituaties.
2.het verstrekken van informatie aan de jongeren.
3.het voorbereiden en organiseren van activiteiten met deze groepen.
* Voor wat betreft de accommodatiegebonden ondersteuning kan gedacht worden aan de volgende
werkwijze:
1.het praktisch ondersteunen van vrijwilligers en besturen bij hun dagelijkse werkzaamheden in
de organisatie maar ook bij het opzetten en initiëren van activiteiten in de sozen;
2.ondersteuning geven aan beleidsontwikkeling over samenwerking tussen de jeugdsozen met als
einddoel komen tot overkoepelende organisatiestructuur.
3.ondersteuning bij de ontwikkeling van een inhoudelijk beleid voor jeugdsozen
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Hoofdstuk 4 Jeugdsozen/JOP
In dit hoofdstuk wordt een nadere beschrijving gegeven van de eisen waaraan een jeugdsoos en
een JOP moeten voldoen.
Zoals onder 1.1. is beschreven hechten wij veel waarde aan eigen ontmoetingsplekken voor de jeugd.
In de kernen Eenrum, Wehe-den Hoorn, Kloosterburen, Leens, Ulrum en Zoutkamp kiezen wij voor
de realisatie van een eigen gebouw omdat hier voldoende potentie aan jeugdigen is voor een eigen
onderkomen. In de overige kernen kan volstaan worden met een JOP of de bestaande plek.
Een van de prioriteiten voor het jongerenwerk was om voor de jeugdsozen weer een structuur op te
zetten. De opzet, bestuursafspraken, werkwijze, activiteiten, financiën, doelgroepen en verwachtingen
van een jeugdsoosbestuur zouden moeten worden vastgelegd in een Plan van Aanpak.
Enkele sozen hebben inmiddels een Plan van Aanpak of is dit in voorbereiding.
4.1 Vergunningen
Een jeugdsoos dient volledig te voldoen aan de wettelijke eisen die voor een dergelijke inrichting
gelden. Voor het open houden van een jeugsoos dienen zij te beschikken over:
- een exploitatievergunning o.g.v. de Algemene Plaatselijke Verordening;
- een gebruiksvergunning t.b.v. de brandveiligheid voor het gebouw en gebruikers;
- een geldige vergunning o.g.v. de Drank- en Horecawetgeving.
Voorts dienen zij te voldoen aan de regelgeving van de Tabakswet (rookverbod binnen het gebouw),
en zijn er beperkingen voor het schenken van alcohol, en stellen wij de openingstijden vast.
4.2 Openingstijden
De jeugdsoos moet de ontmoetingsplek worden voor de jeugd van 12-23 jaar en de bedoeling is om dit
aantrekkelijk te maken voor verschillende leeftijdsgroepen. Dit betekent dat de mogelijkheid aanwezig
is om gedurende een aantal dagen per week geopend te zijn.
Het aantal avonden kan variëren en is mede afhankelijk van de vraag, het aanbod van activiteiten en de
beschikbaarheid van vrijwilligers.
Wel vinden wij het van belang om eensluidende openingstijden vast te stellen. Voor alle sozen hebben
wij de volgende openingstijden vastgesteld:
- op maandag t/m donderdag tot uiterlijk 22.00 uur
- op vrijdag sluiten bar om 0.30 uur en sluiten om 01.00 uur;
- op zaterdag sluiten bar om 01.30 uur en sluiten om 02.00 uur.
Op maandag t/m donderdag mag geen alcohol worden geschonken.

> Jongeren Ontmoetings Plek (JOP)
Jongeren in kleinere kernen hebben ook behoefte hebben aan een eigen ontmoetingsplek. Gelet op het
aantal jongeren zou volstaan kunnen worden met een eenvoudige plek zoals bijv. een bushokje of kan
de bestaande situatie gehandhaafd blijven.
De wijze van invulling is afhankelijk van de plaatselijke situatie en de behoefte. Betrokken bij realisatie zijn in ieder geval de plaatselijke jeugd, jongernewerk, de dorpsvereniging en aanwonenden.
De aanvraag voor een JOP moet voldoen aan:
- een aanvraag moet worden ondersteund door min. 10 jongeren > 12 jaar;
- een aanvraag moet worden ondersteund door de desbetreffende Vereniging dorpsbelangen;
- voor het gebruik moet een convenant worden ondertekend door betrokken partijen;
(Het convenant is als bijlage opgenomen)
- de jeugd is verantwoordelijk voor een goed en ordelijk gebruik van de JOP en de omgeving;
- voor zover gemeentelijke middelen toereikend zijn, is voor de inrichting van een JOP een bedrag
van € 2.500,- beschikbaar.
In de kleinere kernen kan eveneens gedacht worden aan het opzetten van activiteiten die gehouden
kunnen worden in bijv. het dorpshuis. Hiervoor kan een subsidie worden aangevraagd.
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Hoofdstuk 5 Doelstellingen tot 2010
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen tot 2010 nader beschreven.
Om de jeugdsozen/JOP de centrale functie te kunnen geven hebben wij de navolgende doelstellingen
geformuleerd voor de periode 2006-2010. Een aantal veranderingen vergen een langere tijd voordat
resultaten merkbaar worden.
De geformuleerde doelstellingen zijn:
1 het verbreden, uitbreiden van het activiteitenaanbod voor de jeugd al dan niet in de jeugdsoos
en voor verschillende leeftijdsgroepen.
2. het opzetten van een vorm van jeugdparticipatie in deze gemeente.
3. door goeddraaien ontmoetingsplekken de aanwezige overlast te beperken.
4. bijstelling van de beeldvorming over de jeugd.
5. te komen tot een overkoepelende organisatiestructuur voor de jeugdsozen.
> Activiteiten
Het beeld dat veel inwoners van de jeugd hebben is veelal negatief. De jeugd is lastig, ze maken teveel
lawaai, hangen maar rond, maken rommel, drinken veel alcohol etc. Het is echter maar een kleine
groep die hiervoor verantwoordelijk is. De overgrote meerderheid van de jeugd is wel positief
ingesteld.
Sinds de start in 2005 heeft het jongerenwerk vele contacten gelegd met de verschillende groepen
jeugd, en gebleken is dat er behoefte is aan ondersteuning. Besturen denken positief over de functie
van een ontmoetingsplek met meerdere en diverse activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.
Gedacht kan worden aan bijv. themabijeenkomsten, workshops, jongerencultuurvormen, sport- en
spelactiviteiten. Er wordt meer aandacht geschonken aan activiteiten voor de basisschool jeugd door
hiervoor een aantal middagen per jaar open te staan.
Jongerenwerk heeft speciaal voor de jongeren een informatieboekje en een eigen website ontwikkeld.
www.jongerendemarne.nl . Allerlei wetenswaardigheden, een activiteitenkalender, foto’s, belangrijke
informatie, tips etc. zijn terug te vinden.
Buurt, Onderwijs, Sport (BOS)
Het ministerie van VWS heeft in 2004 de tijdelijke stimulereringsmaatregel BOS-impuls afgekondigd.
Het doel van deze regeling is om kwetsbare jongeren in de leeftijd van 4-19 jaar gezond(er) te laten
leven en daarmee problematisch gedrag terug te dringen.
Hiervoor worden in samenwerking met organisaties uit de buurt, onderwijs en verenigingen sport- en
beweegactiviteiten opgezet.
In samenwerking met het Huis voor de Sport Groningen is een projectaanvraag, getiteld “BOS in de
Marne: Sportief, Gezond en meer!” ingediend en is een beschikking ontvangen waarbij wij voor de
periode t/m 2010 een totale subsidie kunnen ontvangen van € 200.000,-. Ingaande 2007 wordt
uitvoering gegeven aan de projecten.
> jeugdparticipatie, bijstelling beeldvorming
Bij het woord “participatie” wordt in eerste instantie vaak alleen gedacht aan het vragen van advies of
meebeslissen door de jeugd.
Vanuit de politiek wordt gepleit voor het instellen van een jeugdraad, platform etc. Een aantal jaren
geleden is hier het bekende TV-programma “Het Lagerhuis” nagebootst door jongeren. Dit was een
succesvolle activiteit en getracht is de deelnemende jongeren te interesseren voor een jeugdraad.
Hiervoor bleek men echter niet te voelen, zodat dit idee weer naar de achtergrond is geschoven.
De motivatie bij de jongeren verdwijnt snel of zijn er omstandigheden waardoor men stopt (studie,
verhuizing).
Ook vergelijkbare initiatieven in andere gemeenten blijken niet erg succesvol. Derhalve zijn wij geen
voorstander van een dergelijke opzet. Bovendien blijkt een dergelijke opzet verouderd.
Wel blijven wij de ontwikkelingen met bijv. meningspeiling via internet volgen en indien gewenst
worden de mogelijkheden nagegaan dit ook in De Marne toe te passen.
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Participatie is echter meer en betekent tevens meewerken aan de organisatie van activiteiten, fungeren
als vrijwilliger, meedoen, nieuwe interesses ontwikkelen etc. Dit zou gestimuleerd kunnen worden via
bijv. workshops.
-Om de mening van de jeugd over “dorpse activiteiten”toch mee te kunnen wegen zien wij hierin een
rol voor de dorpsverenigingen. Het bestuur zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de
jeugd binnen de eigen kern of zaken die de jeugd aangaan. Recente ervaringen met de dorpsverenigingen van o.a. Ulrum, Leens en Eenrum over hun betrokkenheid bij de jeugd en de plannen tot
realisatie van een onderkomen waren positief. Wellicht kan dit ook voor de andere dorpen worden
toegepast.
Belangrijke voordelen zijn:
- de jongeren zijn bekend en daardoor zijn er mogelijkheden de mening van jongeren te peilen;
- dit kan op zowel formele als informele wijze (Ons-kent-ons);
- positieve leereffecten voor o.a. jongeren door meningsvorming, discussie, inzicht in procedures,
leren omgaan met een overwinning, maar ook met teleurstellingen etc.
- vergroten wederzijds begrip hetgeen kan leiden tot positieve bijstelling van de beeldvorming;
- vergroten van de betrokkenheid met als mogelijk positief gevolg minder overlast.
Met de dorpsverenigingen van gedachten kunnen worden gewisseld.
Het is belang om niet alleen over de jeugd te spreken maar ze betrekken bij allerlei zaken die hen
direct raken. In overleg met Jongerwerk kiezen voor onderstaande organisatieopzet.

Hoofdstuk 6 Organisatieopzet
In dit hoofdstuk wordt een nadere beschrijving gegeven van de voorgestelde organisatie.
structuurwijziging jeugdsozen
De ene jeugdsoos blijkt professioneler te draaien dan de andere. Veel is afhankelijk van de kennis en
ervaring van het bestuur/vrijwilligers. In de meest gunstige situatie is er een natuurlijke overdracht van
oudere bestuursleden naar nieuwe aanwas.
In de praktijk gaat dit om diverse redenen niet altijd op. In de huidige situatie heeft iedere jeugdsoos
een eigen bestuur met hun eigen bestuurs- en gebruiksregels.
Uit de contacten blijkt dat allen te maken hebben met gelijksoortige problemen, zoals bestuursvacatures, gebrekkig financieel beheer, beperkte kennis, onvoldoende verantwoordelijkheidsgevoel en de
toenemende regelgeving op allerlei terreinen.
Wij hebben ervaringen gehad met het te laat informeren van problemen, waardoor het moeilijker
wordt hieraan adequaat aandacht te besteden. Jeugdsozen moeten een serieuze gesprekspartner
worden.
In samenspraak met Jongerenwerk is een model ontwikkeld bestaande uit een ‘Werkgroep Jeugdsozen’ en een ‘Platform Jeugdsoosbeleid’.
De ‘Werkgroep Jeugdsozen’ bestaat uit de voorzitters en een tweede bestuurslid van alle jeugdsozen
(12 pers.). De jongerenwerker fungeert als voorzitter en is tevens initiatiefnemer richting het platform.
In periodiek overleg worden ervaringen en kennis uitgewisseld, bepalen welke verwachtingen ze van
de gemeente hebben, hoe ze naar buiten willen treden, wat voor adviezen ze aan derden willen geven
etc.
Samengevat wil de werkgroep afstemming, kennisuitwisseling, uniformiteit, organisatie
(gezamenlijke) activiteiten voor alle jeugdsozen bewerkstelligen.
Daarnaast wordt een ‘Platform Jeugdbeleid’ ingesteld, bestaande uit 3 leden van de Werkgroep
Jeugdsozen, aangevuld met 6 leden vanuit de dorpsverenigingen. Hierdoor kan vanuit elke kern waar
een jeugdsoos aanwezig is een vertegenwoordiging zitting nemen en de belangen van deze kern
vertegenwoordigden.
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Het platform wordt aangevuld met de portefeuillehouder Welzijn & Zorg. De beleidsambtenaar
Welzijn, Zorg en Onderwijs is belast met ondersteuning het platform.
Voorzitter van dit Platform is de jongerenwerker.
Taken van het platform zijn o.a. adviseren over de inzet van jongerenwerk, de beheerstaken, implementatie van nieuw beleid, inzet van activiteitensubsidies en realisering van beleid. Daarnaast kan het
platform jongeren, maar ook bijv. gemeente, dorpsbelangen etc. adviseren over voorkomende zaken.
Afhankelijk van het onderwerp kunnen op ad hoc basis overige partijen worden uitgenodigd. Hierbij
kan gedacht worden aan politie, dorpsbelangen, maatschappelijk werk, gezondheidszorg.
Voordelen voor een dergelijk opzet zijn:
- er kunnen verwachtingen worden gesteld over de eindresultaten. (Sommige zaken kunnen snel tot
resultaat leiden, maar andere zullen een langere tijd in beslag nemen).
- het ‘Platform Jeugdsoosbeleid’ kan op de langere termijn uitgroeien tot een overkoepelend orgaan
om ondersteunende taken binnen een jeugdsoos over te nemen. Hierbij wordt gedacht aan de
financiën, aanvragen van subsidies en het afstemmen van beheerstaken en activiteiten.
- het vergroot de samenwerking tussen gemeente en jeugd. Er kan duidelijker, sneller en doelgerichter
worden gehandeld, omdat de partijen op de hoogte zijn van elkaars standpunten. Problemen worden
sneller gesignaleerd en ondervangen en er worden betere afspraken gemaakt.
- er ontstaat eenduidigheid in het beleid en de resultaten zullen verbeteren.
- de gemeente heeft hierdoor één gesprekspartner naar de jeugdsozen;
- er kan efficiënt en doelgericht overleg plaatsvinden;
- de jeugdparticipatie wordt bevorderd.
Wij beseffen dat deze werkwijze afwijkt van de huidige waarbij alle jeugdsozen min of meer
zelfstandig functioneren. Wij hebben goede hoop dat de voorgestelde werkwijze positief zal werken
voor de jeugdsozen. Het voorstel zal met betrokkenen besproken moeten worden, zodat het in 2008
kan worden opgestart.

Hoofdstuk 7 Financiën
Voor de uitvoering van de uitgangspunten uit deze notitie kan het volgende overzicht worden
gemaakt:
- inhuur inzet jongerenwerk 36 uur per week
€ 75.000,- activiteitenbudget voor o.a. workshops etc.
5.000,- gemeentelijke bijdrage in cursuskosten
3.000,- kosten realisatie JOP per jaar
5.000,- onvoorzien
2.000,Totaal
€
90.000,-

Hoofdstuk 8 Evaluatie
Met Jongerenwerk Barkema&De Haan is de afspraak gemaakt dat zij per kwartaal een tussentijds
verslag over de stand van zaken aan ons college overleggen.
Eens per jaar maken zij een jaarverslag dat ter kennis kan worden gebracht van de gemeenteraad.
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Hoofdstuk 9 Samenvatting
In de notitie hebben wij een aantal actiepunten genoemd. Hieronder zijn ze in een samenvatting
weergegeven.
1. Jeugdsoos Eenrum.
Eenrum is de enige grote kern die nog niet beschikt over een vast onderkomen voor de jeugd. Gezien
het aantal aanwezige jongeren willen we hier een vast onderkomen realiseren.
2. Ontmoetingsplekken in kleine kernen.
Voor de grotere kernen kiezen wij voor een vast onderkomen. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat
de jeugd in kleinere kernen ook behoefte heeft aan een ontmoetingsplek willen wij, onder bepaalde
voorwaarden, hiervoor een mogelijkheid creëren.
3. Plan van Aanpak.
De werkwijze, bestuursafspraken, activiteitenprogramma etc. dienen te worden opgenomen in een
Plan van Aanpak. Een dergelijk plan vormt de basis voor een structureel bestaan van een jeugdsoos.
4. Alcoholgebruik.
Wij willen geen algemeen alcoholverbod in de jeugdsozen, en staan daarom alcoholgebruik toe tijdens
de openingstijden op de vrijdag- en zaterdagavond. Op andere dagen dat er gebruik wordt gemaakt van
de jeugdsoos mag er geen alcohol worden geschonken.
5.Openingstijden.
In het verleden zijn afspraken gemaakt met de individuele jeugdsozen over de openingstijden. Wij
hebben behoefte om deze tijden in deze notitie vast te leggen. Op deze wijze zijn de tijden ook
controleerbaar.
6.Stimuleren participatieactiviteiten
Wij vinden het belangrijk dat de jeugd participeert. Een belangrijke rol hierin zien wij bij de
dorpsverenigingen, die meer het besef moeten krijgen dat jongeren onderdeel vormen van de
dorpsgemeenschap.
7. Organisatie jeugd
Wij vinden het van belang om in gesprek te blijven met de jeugd en samen verder beleid te
formuleren. Derhalve wordt een model voorgesteld voor het starten van een overleg met een
“werkgroep jeugdsozen” en een “platform jeugdsoosbeleid”.
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Tot Slot
In deze notitie is een aanzet gegeven over de voorgestelde aanpak om de jeugdsozen een centrale
functie te geven in de leefwereld van de jongeren. Het realiseren van een “stenen gebouw” is relatief
eenvoudig. De grote uitdaging is om in de toekomst ook een goed draaiende jeugdsoos te houden, die
een “spilfunctie” houdt als ontmoetingsplek voor de jeugd in de kernen.
Lukt dit dan zal dit positieve invloed hebben op de beeldvorming voor de jeugd.
De politiek is bereid om de middelen beschikbaar te stellen. Het is nu aan anderen om gezamenlijk de
ideeën verder uit te werken en te realiseren.
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