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NOTULEN VERGADERING 11 JANUARI 2001 
  

  

Leden Adviescommissie voor Jeugd- en 
Jongerenbeleid:  
 
Vincent Veenenberg (Voorzitter) 
Richard Reurings (Secretaris) 
Annika Borgstede 
Nienke Bosman 
Norbert Hesselman 
Freek Böhm 
Laura Schomaker 
Manouk Meilof 
Madeleine Kievits (notulist)  
 

Ter Kennisname: 
 
J.M van Breukelen 
Raad (Raadsgriffier, M. de Graaf) 
College ( Secretaris , E. de Lange)  
Media 

Datum 11 januari 2010 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
1. Opening 

- VV opent de vergadering om 20.00 
 
2. Mededelingen 

- LS is afwezig.  
 
3. Spreektijd voor toeschouwers  

- Er is geen spreektijd aangevraagd.  
 
4. Spreektijd voor de jongerenwerkers 

- Er zijn geen jongerenwerkers aanwezig. Volgende vergadering komen de jongerenwerkers uit 
Abcoude om kennis te maken met de JAC. VV heeft al contact gehad met hen en zij hebben gezegd 
dat ze denken dat de jongeren uit Abcoude het waarschijnlijk te ver weg vinden om lid te worden van 
de JAC. De twee jongerenwerkers stellen daarom voor om elke vergadering om de beurt aanwezig 
te zijn zodat de JAC-leden uit Abcoude met hen kunnen meerijden.  

 
5. Ingekomen en uitgegane post  

- Ingekomen: mail Dewi: ze nodigt de JAC uit om een vergadering bij te wonen over een 
informatieavond die ze organiseren. De informatieavond heeft tot doel jongeren bij de politiek te 
betrekken. FB zal op deze vergadering aanwezig zijn namens de JAC.  

- Uitgegaan: notulen vorige vergadering en uitnodiging deze vergadering 
 
6. Vaststellen agenda 

- De JAC was aanwezig op de Nieuwjaarsmarkt met een kraampje. Op deze avond werd duidelijk dat 
de JAC veel te weinig promotiemateriaal heeft. Zo had Lijst 8 het heel goed voor elkaar. We maken 
iemand verantwoordelijk voor het promotiemateriaal: NB. Zij onderzoekt welke mogelijkheden er zijn 
om de JAC de volgende keer nadrukkelijker aanwezig te kunnen laten zijn. Tim Baaten (oud-lid) is 
op de vergadering aanwezig en geeft een aantal tips: pennen, condooms, banner, vlag, stickers.  

- NB haalt het cadeau voor Jan van Breukelen op. Via het gemeentehuis wordt dit verstuurd naar Jan 
van Breukelen.  

 
7. Fietslampenactie 

- 19 januari verwacht FB de fietslampjes binnen te krijgen. Op de nieuwjaarsmarkt heeft FB contact 
gelegd met iemand van het Rabo-dichtbij fonds. Dat is een maatschappelijk betrokken ondernemer 
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die locale initiatieven steunt. FB zal een aanvraag indienen voor subsidie op de fietslampjes en mailt 
het concept van die aanvraag rond binnen de JAC. RR vraagt hiervoor een financieel overzicht op bij 
Petra Verschoor (dat moet bijgeleverd worden).  

- De fietslampjes worden verspreid in alle centra binnen de gemeente en na afloop van de JAC-
presentaties op het VLC. Als optie wordt het weekend voor de Voorjaarsvakantie genoemd omdat er 
dan veel mensen in het dorp zijn.  

 
8. Verordening JAC 

- In de verordening staat dat JAC-leden ontslagen kunnen worden en dat het college daarover geen 
besluit neemt. Klopt het dat de JAC dan zelfstandig mensen kan ontslaan? 

- Doorsturen verordening naar MK door VV.  
- De JAC heeft nu geen inspraak in het budget. Zou het geen verbetering zijn als het budget in 

samenspraak met de JAC wordt vastgesteld? Nu is het budget namelijk soms te hoog en soms te 
laag: afhankelijk van de plannen die op het programma staan voor dat jaar.  

- Termijn instellen reactie college en raad van 6 weken op schriftelijk advies van de JAC (gevraagd 
dan wel ongevraagd).  

- Presentiegelden voor JAC-leden lijken soms wat vreemd: je krijgt toch immers betaald voor al het 
werk dat je doet van vergadering tot vergadering in plaats van dat je betaald krijgt voor je 
aanwezigheid? 

- Notuliste of externe professionals inhuren op eigen initiatief tegen de gebruikelijke vergoeding.  
- VV schrijft een voorstel tot wijziging en mailt dat rond. Ook zal hij deze punten en vragen meenemen 

in het gesprek met Petra Verschoor.  
 
9. Communicatie     

a. Nieuwsbrief  
- Mogelijke onderwerpen: fietslampenactie, Nieuwjaarsmarkt en JAC-uitje.  
- we maken één persoon verantwoordelijk die foto’s maakt bij alles wat de JAC doet. Dit ook in 

verband met de nieuwe website. LS, die nu niet aanwezig is, zal hiervoor gevraagd worden. We 
willen hier echt graag werk van gaan maken! 

b. Social media (hyves, facebook, twitter) 
- MM gaat facebook updaten (voornamelijk ook de actuele vergaderingen updaten). 
- RR probeert de Twitter aan de facebook te koppelen. Ook Hyves wordt aan Twitter gekoppeld.  
- We worden inmiddels goed gevolgd op Twitter.  

 
10. Presentaties VLC scholengemeenschap  

- De presentatie is afgemaakt door VV. Ook zijn er actuele stellingen aan toegevoegd.  
- VV loopt woensdag langs bij het VLC om de concrete data vast te leggen.  

 
11. Website   

- Dik van Vliet heeft drie systemen doorgestuurd waaruit de JAC de voorkeur geeft aan het eerste 
systeem. Het is een systeem dat voornamelijk werkt via foto’s. RR mailt deze voorkeur door naar Dik 
van Vliet.  

    
12. Samenstelling JAC / nieuwe leden / nieuwe vicesecretaris / abcoude nieuwe leden? 

- Simone Tielrooij; Stichting Tympaan zal jongeren doorverwijzen die geïnteresseerd zijn in de JAC.  
- Directeur Westhoek Wonen uitnodigen voor vergadering. Hij heeft aangegeven dat hij graag eens 

zou langskomen om te kijken wat hij voor ons kan betekenen.  
- Er is een aspirant lid. VV krijgt zijn e-mail adres voor een persoonlijk sollicitatiegesprek.  
 

13. Speerpunten 2011 
- De JAC maakt een schema waarin staat opgenomen welk JAC-lid op welke datum op een 

raadsvergadering aanwezig zal zijn. De JAC hoopt van harte dat dit wederkerig zal zijn. Het JAC-lid 
zal verslag uitbrengen op de JAC-vergadering van de raadvergadering.  

o 3 feb. NH 
o 3 maart VV 
o 31 maart RR (NB)  
o 28 april AB & LS  
o 26 mei FB  
o 30 juni MM 

- Meer zichtbaarheid JAC (naamsbekendheid en actief betrokken bij stichting de Baat/ politiek café  
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- Stimuleren dat de JAC niet alleen jongeren probeert te bereiken, maar ook werken aan de 
toegankelijkheid van de JAC zodat ook jongeren naar de JAC kunnen stappen. Daar komen 
verschillende mogelijkheden voor op de website.  

- We willen gaan peilen in hoeverre er behoefte is aan culturele vorming onder jongeren.   
- Welke culturele activiteiten zijn er binnen onze gemeente en welke rol kan de JAC hierin spelen?  
- Onderzoeken mogelijkheden OV verbetering: voornamelijk tussen de kernen binnen onze gemeente. 

Ook wordt een Pendelnachtbus van de Bright genoemd als idee. Verschillende JAC-leden menen 
dat hier behoefte aan is.  

- Peilen hoe sportvoorzieningen verbeterd kunnen worden en hoe meer activiteiten gegenereerd 
kunnen worden in de bestaande sportvoorzieningen.  

o basketvelden verbeteren, in de voetbalkooi hangen de baskets te laag etc.  
- Straatverlichting/ verkeersveiligheid 
- Achterban creëren voor de JAC zodat we hen af en toe bepaalde kwesties kunnen voorleggen.  
- Interne communicatie hoog in het vaandel houden: gaat al veel beter! 

 
14. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 

- Debatteams/debatwedstrijden benaderen voor nieuwe leden: VLC benaderen (VV) of ze het 
debatteren kunnen implementeren in hun onderwijs. De JAC zou hier graag een actieve rol in 
spelen.  

- Secretarieel jaarverslag maken (RR).  
- FB stelt voor om op de Beursvloer aanwezig te zijn op 19 mei. Iedereen gaat thuis bedenken welke 

initiatieven we kunnen opperen op deze dag. Dit komt terug op de volgende vergadering. 
- Rondsturen huishoudelijk reglement door RR aan iedereen.  
- MM wil zitting nemen in de programmaraad.  

 
15. Actielijst 
 
Wat Wie Wanneer 
Mailen nieuw logo naar iedereen VV  
Nieuw JAC-logo doormailen naar Dik van Vliet RR  
Doorsturen stellingen presentatie naar VV NB  
Contact opnemen met meneer Kip VV  
Persbericht schrijven voor de fietslampjes MM  
Jaarverslag JAC maken RR  
Huishoudelijk reglement  RR  
Doorsturen verordening naar MK VV  
Opvragen financieel jaaroverzicht JAC RR  
Ophalen kado Jan van Breukelen en doorsturen NB  
Kijken naar promotiemateriaal  NB  
Aanvraag Rabo-dichtbij fonds rondsturen binnen de JAC FB  
Voorstel tot wijziging verordening schrijven en bespreken VV  
Update facebook (JAC-uitje + vergaderingen) MM  
Foto’s maken tijdens activiteiten (heel belangrijk voor nieuwe site!!) LS  
Twitter, Hyves en Facebook aan elkaar linken RR  
Voorkeur doormailen naar Dik van Vliet RR  
Contact opnemen met Westhoek wonen directeur VV  
Gesprekje aspirant lid JAC VV  
Onderzoeken of het cultuurplatform nog werkzaam is en in hoeverre zij 
behoefte hebben aan iemand vanuit de JAC 

NH  

Mogelijkheden OV verbetering AB  
Mogelijkheden sportvoorzieningen verbeteren FB  
VLC Debatteam benaderen VV  
Beursvloer initiatieven bedenken Iedereen  
Hans Niehe e-mail adres doorsturen naar MM VV  
Mailen programmaraad MM  
 
 
13. Afsluiting 
- De vergadering wordt gesloten om 22.15. 


