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NOTULEN VERGADERING 23 JANUARI 2013   
  

  

Leden Adviescommissie voor Jeugd- en 
Jongerenbeleid:  
 
Wouter Kroese (Voorzitter) 
Richard Reurings (Secretaris) 
Christian Kievits 
Pim Isaacs 
Serap Zengin 
Laura Schomaker 
Rowina Koek 
Madeleine Kievits (notulist)  
 

Ter Kennisname: 
 
 
Wethouder (E. Spil)  
Raad (Raadsgriffier, M. de Graaf) 
College ( Secretaris)  
Media 
 
Jongerenwerkers: 
Thijmen Klinkhamer 
Jildou Douma 

Datum 23 januari 2013 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 

  WK opent de vergadering om 20.00. 
 
2. Mededelingen 

  RR en LS hebben zich afgemeld voor de vergadering. Ook WF is afwezig.  
 
3. Vaststellen notulen 

 Afspraak wethouder Spil staat twee maal op de actielijst.  
 Met bovenstaande wijziging zijn de notulen vastgesteld. 

 
4. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 

Ingekomen:  
 Nieuwjaarswensen gemeente Wageningen. 
 Informatie van Stichting de Baatvrijwilliger over de vrijwilliger van het jaar verkiezing.   
 Antwoord College op het JAC-advies woonvisie. 
 Mail Pieter Kroon uit Baambrugge die geïnteresseerd is in JAC-lidmaatschap. Hij wordt uitgenodigd 

op de volgende vergadering. 
Uitgegaan: 

 Agenda en uitnodiging huidige vergadering.  
 
5. Spreektijd voor jongerenwerkers / toeschouwers 

 Aanwezigen: De heer J. Rouwenhorst en Thijmen Klinkhamer.  
 De verwarming in de jongerenbus wordt op dit moment gemaakt en de bus wordt op dit moment dus 

nog niet gebruikt.  
 Op het moment is er in Abcoude geen jongerenwerk.   
 Thijmen biedt aan de JAC te helpen bij het inventariseren van diverse behoeften onder jongeren uit 

onze gemeente. Er wordt nagedacht over de vraag: hoe kunnen we wensen van de jongeren 
inventariseren? Opties zijn: met de jongeren bus rondrijden en spreekuur houden? Een enquête 
verspreiden via de diverse social media en tijdens de VLC-presentaties.  

 Thijmen is enthousiast over het idee om jongeren te begeleiden in het organisatorische aspect van 
feesten. Die begeleiding wordt op dit moment al aangeboden aan jongeren, maar Thijmen gaat niet 
actief op zoek naar jongeren die dit willen; het is vraag gestuurd.  
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6. Portefeuilles JAC-Leden 
a.  Politieke betrokkenheid 

  Aankomende raadsvergadering 31 januari.  
 Gesprek met wethouder Spil heeft plaatsgevonden (zie gespreksverslag).  
 Verzoek om presentatie JAC tijdens de lunch van het college.  

 
b. Sportvoorzieningen 

 Het budget dat was gereserveerd voor het Estafetteproject is geoormerkt geld en wordt uitsluitend 
aan achterstallig onderhoud uitgegeven.  

 Raad heeft uitgesproken te streven naar het harmoniseren van voorzieningen op 
sportaccommodaties.  

 Openbare sportvoorzieningen verdienen daarnaast nog extra aandacht en de JAC wil zich hier sterk 
voor maken omdat deze voorzieningen vaak vergeten worden. Er kan misschien geld uit het 
kernbeleid voor vrijgemaakt worden. CK en PI zullen hiervoor contact opnemen met de wijkcomités 
en zullen inventariseren hoe het is gesteld met de openbare sportvoorzieningen in onze gemeente. 

 
c. Wonen en werken 

 De JAC is al zeer lange tijd bezig met helder te krijgen wat nu precies een starter is. Daarover blijft – 
na twee adviezen/ vragen aan het College en de Raad – onduidelijkheid bestaan. De JAC besluit 
zelf te gaan inventariseren hoe diverse betrokken partijen het begrip ‘starter’ definiëren en zal met 
die kennis een concept advies schrijven waarin ze definieert hoe de JAC het begrip ‘strater’ wil 
hanteren. Hiertoe zal contact opgenomen worden met diverse banken om te vragen wat voor 
hypotheek de gemiddelde jongere nu kan krijgen en welke woonlasten zij kunnen dragen. Ook de 
woningbouw vereniging zal gevraagd worden hoe zij het begrip ‘jongerenwoning’ definiëren. WK zal 
dit onderzoeken en legt een concept voorstel aan de JAC voor dat volgend vergadering besproken 
wordt.  

 Opgemerkt wordt dat de vergunning voor de containerwoningen in Vinkeveen gaat verlopen op korte 
termijn. Vraag is nu; wat gebeurt er met de woningen? Was het een succes en moet dit misschien 
doorgang vinden (eventueel op een andere locatie)?  LS zal dit uitzoeken.  

 Thijmen noemt het succes van ‘The Key’, een project van 1100 containerwoningen in Amsterdam.  
 Ook stichting Timpaan biedt veel jongerenwoningen aan. Ook bij hen zou geïnformeerd kunnen 

worden hoe zij dat doen en wat precies een ‘jongerenwoning’ is. 
 Het college stelt in haar reactie op de vragen van de JAC over de woonvisie dat ze niet van plan is 

de woningbehoefte te peilen onder jongeren. De JAC wordt geadviseerd om het inventarissen van 
woningbehoeften onder jongeren ook onder de aandacht te brengen bij de Raad; misschien dat de 
Raad hiervan wel de noodzaak inziet. WK maakt hiertoe een opzet.  

 WK en LS maken een enquête om de woningbehoeften onder jongeren te peilen. Dat voorstel wordt 
de volgende vergadering besproken. Thijmen wil graag helpen met het verspreiden van de enquête.  

 
d. Jongerenactiviteiten en uitgaansgelegenheden 

 Enquête maken om behoefte naar jongerenactiviteiten te peilen. Die kan verspreid worden via 
Facebook, de VLC presentaties en via de Venig nieuwsbrief.  

 Thijmen adviseert om niet langer de term ‘uitgaansgelegenheden’ te hanteren. Dat is een te 
commerciële term.  

 Ben de Bruin, stagiaire jongerenwerker, helpt RK bij het maken van een enquête  
 Het zwembad in Vinkeveen zal sowieso tot 2016 open blijven. Dan wordt bekeken hoe reëel de 

bouwplannen zijn en wordt het zwembad misschien gesloten.  
 

e. Dorpskernen, samenwerking (nieuwe) dorpskernen 
 Hierop is nog geen actie ondernomen en daarom blijft dit staan op de actielijst.  

 
f. Nieuws uit de media 

 Bibliotheken organiseren veel activiteiten voor jongeren en studenten. Misschien is er behoefte aan 
stilteruimtes om te studeren in de bibliotheken. SZ gaat dit onderzoeken. In die ruimtes kan 
eventueel ook bijles aangeboden worden.   

 
g.  Promotie  

 De JAC levert iedere maand een stukje aan voor in de Venig nieuwsbrief. Aanleveren voor de 23ste 

van de maand. WK levert het stuk aan voor februari.  
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 LS heeft de bestelling nog steeds niet geplaatst. Waar het precies misgaat is onduidelijk. RK pakt dit 
verder op en zal de bestelling zo snel mogelijk plaatsen. Thijmen wil haar hierbij helpen.   

 
7. Projecten 

a.  Bedacht voor middernacht 
 Helaas is de deadline voor het project verstreken. Er wordt besloten dat in navolging op dit project 

aandacht besteed zal worden aan de verkiezingen. De JAC wil de verkiezingen aangrijpen om 
jongeren meer politiek betrokken te krijgen en om de politieke partijen te verleiden meer werk te 
maken van de jongerenagenda. SZ zal een concept brief maken die naar alle fracties wordt gestuurd 
met daarin de vragen: wat hebben jullie afgelopen periode voor jongeren kunnen betekenen en wat 
zouden jullie in willen doen voor jongeren wanneer jullie in de raad komen?  

 
b.  Woonvisie 

 Er is een reactie ontvangen op het JAC-advies, maar dat roept alleen maar meer vragen op. De 
reactie wordt online geplaatst zodat de JAC-leden dat allemaal kunnen lezen.  

 
c.  Visie Jongerenwerk 

 Er is een nieuwe visie jongerenwerk. Deze wordt de volgende vergadering besproken zodat alle 
JAC-leden deze goed kunnen bestuderen. Betrokken ambtenaren – Leonie Biset en Petra 
Verschoor – worden hierbij uitgenodigd aan tafel plaats te nemen. Ook de raadsleden wordt expliciet 
uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn!!! RR zal hen hiertoe extra oproepen.   

 
d.  Nieuwjaarsreceptie 

 Het was goed om zichtbaar te zijn voor de verschillende verenigingen. Er waren helaas weinig 
jongeren.  
 

e. VLC presentaties 
 CK meldt dat de docent waarmee overleg was over de presentaties inmiddels niet meer op het VLC 

werkt. Hij gaat nu contact leggen met een nieuwe contactpersoon en concrete data vragen waarop 
de presentaties kunnen plaatsvinden.  

 
8. Vaststellen nieuwe vergaderdata 

 Voorlopige data: woensdag 6 februari, woensdag 6 maart, woensdag 3 april, woensdag 8 mei.  
 
9. Rondvraag 

 Thijmen benadrukt dat de enquêtes die gemaakt worden met hem overlegd kunnen worden. De JAC 
dankt Thijmen voor zijn betrokkenheid en ondersteuning.  

 Op 23 februari gaan de JAC-leden met elkaar uit eten.  
 
10. Afsluiting 
  
Actielijst 
 
Wat Wie 
Contact onderhouden met het VLC (wordt een project op de nieuwe 
vergaderingagenda) 

CK 

RR zet een link op de JAC-site naar de nieuwe Venig nieuwsbrief (wordt verstuurd 
via mailchimp) 

RR 

Startersleningen advies formuleren RR 
Uitzoeken: Wat gaat er met de container woningen in Vinkeveen gebeuren? LS 
Presentatie JAC lunchpauze college WIE? 
Denken na over hoe ze de twee vragen over jongerenhuisvesting kunnen toetsen/ 
beantwoorden die wethouder Moolenburgh de JAC heeft voorgelegd.  

WK en LS 

Brief fractievoorzitters verkiezingsprogramma en jongerenagenda SZ 
In kaart brengen behoefte jongeren wat betreft uitgaansgelegenheden en andere 
activiteiten / maken enquête met Ben de Bruin 

RK 

Speciaal uitnodigen volgende JAC- vergadering Petra, Leonie, Pieter (+ raadsleden 
RR) 

RR en WK 

Inventariseren overlastplekken en behoeften dorpskernen bij wijkagenten WF en CK 
Schrijven krantenartikel met nieuw streven om uit elke dorpskern een JAC-lid te CK 
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werven  
Mogelijkheden Mailchimp bekijken  PI 
Openbare sportvoorzieningen inventariseren (Thijmen heeft hiervoor al wat 
informatie) 

CK en PI 

Vragen enquête woningbehoeften onderzoek maken LS en WK 
Inventariseren wat een starter is bij diverse instanties en maken concept voorstel WK 
Bibliotheken inventariseren stilteruimte om te studeren SZ 
Bestelling plaatsen met Thijmen reclame materiaal RK 
Aanleveren nieuwsitem Venig voor 23 februari over de woonvisie en de visie 
jongerenwerk 

WK 

Rondmailen en iedereen voorbereiden visie jongerenwerk WK 
Uitje JAC organiseren 23 februari PI 
Peilen woonbehoeften jongeren is belangrijk, Raad vragen om ondersteuning WK 
Verder houden alle JAC-leden zich bezig met het signaleren van belangrijke zaken 
binnen hun eigen portefeuille. 

 

 
 


