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II - Inleiding 
 
Op 11 januari 2011 heeft de Algemene Vergadering van de Adviescommissie Jeugd- en 
Jongerenbeleid ingestemd met het voorstel een secretarieel jaarverslag te schrijven. In het 
secretariële jaarverslag wil de JAC haar leden, het College van B&W, de Gemeenteraad en 
overigen geïnteresseerden op de hoogte brengen van de activiteiten die de JAC in het 
afgelopen jaar heeft ontplooid en vervolgens ook de speerpunten van het nieuwe jaar 
benoemen.  
 
In dit jaarverslag zal een aantal punten aan de orde komen. De functie van de JAC wordt in 
hoofdstuk 1 kort toegelicht. Hoofdstuk 2 is een overzicht van de vergaderdata van het 
afgelopen jaar. Na de vergaderdata worden de veranderingen in de samenstelling van het 
algemeen en dagelijks bestuur van de JAC uiteengezet in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 is een 
overzicht van de adviezen die de JAC in 2010 heeft uitgebracht.  
 
In de bijlage vindt u de complete adviezen, nota’s, rapporten, etc. die in dit jaarverslag aan 
de orde komen. Dit secretariële jaarverslag sluit af met een aantal speerpunten voor 2011.  
 
De JAC hoopt met dit jaarverslag kort en krachtig duidelijk te maken op welke manier de JAC 
haar activiteiten binnen de gemeente heeft ontplooid in het jaar 2010. 
 
Vincent Veenenberg 
 
Voorzitter van de Adviescommissie Jeugd- en Jongerenbeleid (JAC) 
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Hoofdstuk 1: De functie van de JAC 
 
Ten opzichte van voorgaande jaren is de functie van de JAC binnen de gemeente niet 
veranderd. Met ingang van 2004 mag de JAC naast het College van B&W ook gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeenteraad van de Ronde Venen.  
 
Deze adviezen komen tot stand naar aanleiding van gebeurtenissen in de 
raadsvergaderingen en in onze gemeente. De JAC wordt ook regelmatig benaderd door 
jongeren met vragen of bepaalde zaken kunnen worden aangekaart bij het College van B&W 
en de gemeenteraad. Tevens geven wij adviezen op verzoek van de ambtenaren op de 
verschillende afdelingen van het gemeentehuis.  
 
De JAC heeft evenals in vorige jaren haar adviesrecht behouden. Dit houdt in dat de JAC 
een adviesorgaan binnen de gemeente is en dat het College de adviezen van de JAC niet 
zomaar – zonder een met reden omklede motivatie - naast zich neer mag en kan leggen.  
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Hoofdstuk 2: Vergaderdata 2010 
 
In 2010 heeft de JAC als geheel tien vergaderingen gehouden, te weten op de volgende 
data: 
 

 14 januari 
 11 februari 
 11 maart 
 8 april 
 19 mei 
 10 juni 
 23 september 
 21 oktober 
 18 november 
 15 december 

 
De vergaderdata voor het eerste half jaar van 2011 staan hieronder, het betreffen de 
volgende data: 
 

 11 januari 
 8 februari 
 8 maart 
 5 april 
 17 mei 
 21 juni 

 
De notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van onze commissie. 
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Hoofdstuk 3: Samenstelling van de JAC 
 
In het jaar 2010 heeft een aantal leden de JAC moeten verlaten. Hiervoor zijn verscheidene 
redenen aan te voeren. Hieronder vind u in een kort schema de namen van de vertrokken 
leden en de reden van hun vertrek. U weet dat u hen dan ook vanaf nu niet meer kan 
aanspreken als lid van de JAC. 
 
Naam: Reden: 
Stefanie van Zijtveld Verhuizing buiten onze gemeente 
Lindi Barla Verhuizing buiten onze gemeente 
Danielle Vellinga Verhuizing buiten onze gemeente 
Tim Baaten Verhuizing buiten onze gemeente 
Maarten van der Greft Tijdgebrek 
Robert Kannekens Verhuizing buiten onze gemeente 
Nortbert Hesselman Tijdgebrek 
 
Ter vervanging heeft de JAC de volgende nieuwe leden geworven in 2010: Annika 
Borgstede, Nienke Bosman, Freek Böhm, Norbert Hesselman, Robert Kannekens, Manouk 
Meilof en Laura Schomaker. 
 
De JAC heeft in mei 2011 tien leden. De invulling van het dagelijks bestuur van de JAC is in 
het jaar 2010 gewijzigd. De functie van voorzitter heeft Vincent Veenenberg van Maarten van 
der Greft overgenomen. Het vicevoorzitterschap is van Tim Baaten naar Nienke Bosman 
gegaan en de functie van vicesecretaris is nog niet vervuld. De JAC heeft het voornemen het 
komende jaar het ledenaantal weer uit te breiden naar het maximum aantal van 12 leden en 
ook het dagelijks bestuur te completeren. Wij spreken vooral de wens uit dat ook jongeren uit 
de gemeente Abcoude en Baambrugge zich bij ons zullen aansluiten.  
 
De huidige samenstellingvan de JAC, anno mei 2011, is als volgt: 
 

 Vincent Veenenberg (Voorzitter) 
 Richard Reurings (Secretaris) 
 Nienke Bosman  (Vicevoorzitter) 
 Annika Borgstede 
 Freek Böhm 
 Laura Schomaker 
 Manouk Meilof 
 Christian Kievits 
 Wouter Kroese 

 
Daarnaast krijgt de JAC externe hulp van voormalig JAC-lid Madeleine Kievits die tijdens de 
algemene ledenvergadering notuleert.  
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Hoofdstuk 4: Adviezen 
 
De JAC heeft in 2010 één officieel advies uitgebracht. Naast het uitbrengen van adviezen 
heeft de JAC ook op andere wijzen getracht de positie van jongeren in gemeente De Ronde 
Venen te verbeteren door bijvoorbeeld te zoeken naar nieuwe communicatiemiddelen en 
door meer naamsbekendheid te geven aan de JAC.  
 
Hieronder ziet u een overzicht met de adviezen, nota’s, rapporten en brieven die de JAC het 
afgelopen jaar heeft uitgebracht. 
 
Februari: 

 Brief namens het college voor nieuwe leden 
  
Maart: 

 Secretarieel Jaarverslag 2009 
 Persbericht nieuwe voorzitter 

 
Mei: 

 Nieuwsbrief 
 
November: 

 Nieuwsbrief 
 
December: 

 Advies startersleningen (hier heeft de JAC tot op heden helaas nog geen reactie op 
ontvangen) 

 
In de bijlagen vindt u de adviezen en persberichten. 
  
De JAC streeft ernaar elk advies in een algemene vergadering te bespreken en vast te 
stellen, zodat de gehele JAC hierachter staat. Soms is dit door tijdgebrek niet mogelijk en 
worden adviezen met zogenoemde DB-goedkeuring uitgebracht. Dit houdt in dat het 
Dagelijkse Bestuur van de JAC (Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, Vicesecretaris) haar 
goedkeuring heeft gegeven. De andere leden worden hiervan wel op de hoogte gebracht. 
Deze maatregel is goedgekeurd en is ook vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de 
JAC. Dit jaar is hier geen gebruik van gemaakt. 
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Hoofdstuk 5: Terugblik op 2010 
 
In het secretarieel jaarverslag van 2009 gaf de JAC een aantal speerpunten voor 2010.  
Te weten:  
 

 Nieuwe JAC leden werven 
 Straatverlichting / verkeersveiligheid verbeteren 
 Bekendheid JAC vergroten 
 Discotheek 
 Voortbestaan JAC in de nieuwe gemeente 
 Jongerenhuisvesting 
 Activiteitenaanbod voetbalkooi 

 
Het meest urgente speerpunt was het vergroten van het aantal leden omdat een aantal leden 
had laten weten in de toekomst te stoppen. Om meer leden te werven zijn verschillende 
stappen gezet. Zo zijn er persberichten verstuurd naar diverse media, heeft de JAC zich 
meer laten zien door o.a. presentaties op het Veenlanden College in Mijdrecht en Vinkeveen 
en was zij aanwezig op de jaarmarkt. Daarnaast is er een brief gestuurd naar alle jongeren in 
de gemeente namens het college. Deze acties hebben er toe geleid dat de JAC het 
afgelopen jaar maar liefst zes nieuwe leden heeft mogen verwelkomen. 
 
Het speerpunt over straatverlichting is in 2010 actueel gebleven. In 2009 waren hierover 
meerdere adviezen geschreven maar helaas hebben die niet meer gedaan dan het 
onderwerp onder de aandacht te brengen. Er is naar aanleiding van de adviezen en de 
dringende vragen van jongeren en ouders geen actie ondernomen. In 2010 heeft de JAC 
daarom een actie opgezet om dit probleem zelf aan te pakken. Een fietslampenactie is 
hiermee van de grond gekomen waarmee naast aandacht voor de straatverlichting ook 
naamsbekendheid aan de JAC gegeven werd. De lampjes kunnen in 2011 verspreid worden.  
 
De naamsbekendheid van de JAC vergroten is erg belangrijke omdat jongeren de JAC dan 
beter weten te vinden wanneer ze ergens mee zitten. De JAC wil bekend en bereikbaar zijn 
zodat ze optimaal gebruikt kant worden: de JAC zet in op tweerichtingsverkeer. De JAC 
heeft zich meer laten zien en ook is actie ondernomen om een nieuwe website te maken die 
in 2011 online geplaatst wordt. De site moet dit tweerichtingsverkeer bevorderen.  
 
Het voortbestaan van de JAC is in 2010 een actueel onderwerp geweest. De herindeling is 
per 2011 een feit waardoor de JAC zou komen te vervallen. Op dit punt is actie ondernomen 
zodat de JAC op dezelfde voet kon doorgaan na de herindeling en daarom is ze opnieuw 
aangesteld.  
 
Jongerenhuisvesting blijft een speerpunt omdat op dit gebied nog veel kan verbeteren 
binnen onze gemeente. In 2010 zijn er geen nieuwbouwprojecten gestart waar de JAC voor 
jongerenwoningen kon pleiten. Om meer startersleningen heeft de JAC echter wel gevraagd 
omdat zij dit een goed initiatief vindt. De JAC blijft echter van mening dat dit niet de enige 
oplossing mag zijn, nog een structurele oplossing is. Helaas heeft de JAC tot op heden nog 
geen reactie ontvangen op het advies over de startersleningen.  
 
Het onderwerp activiteitenaanbod in de voetbalkooi is blijven staan. Op dit vlak zijn er geen 
concrete stappen ondernomen. In 2009 is hierover het laatste advies geschreven.  



JAC – Secretarieel jaarverslag 2010 Pagina: 8

 
Hoofdstuk 6: Speerpunten 2011 
 
Ook voor 2011 hebben we onze speerpunten bepaald. 
 
In 2011 wil de JAC zich voor de volgende punten inzetten: 

 Meer politieke betrokkenheid door bijvoorbeeld meer raadsvergaderingen te 
bezoeken (de JAC hoopt overigens van harte dat dit wederkerig zal zijn!) 

 Naamsbekendheid van de JAC verder verbeteren.  
 Stimuleren van jongeren om de JAC te benaderen (o.a. website toegankelijker 

maken). Inzetten op tweerichtingsverkeer. 
 Peilen van de behoefte voor culturele vorming onder jongeren. 
 Onderzoeken van mogelijkheden voor verbetering OV, de bereikbaarheid kernen 

onderling maar ook bereikbaarheid van uitgaansgelegenheden. 
 Peilen hoe de sportvoorzieningen zijn en eventueel verbeterd kunnen worden. 
 Verkeersveiligheid in de gemeente (straatverlichting). 
 Creëren van een achterban die een goede weerspiegeling is van onze doelgroep in 

de samenleving, om meer jongeren te kunnen vertegenwoordigen. 
 Interne (en externe) communicatie hoog in het vaandel houden. 
 Met het oog op de nieuwe gemeente Abcoude en Baambrugge zo veel mogelijk gaan 

betrekken bij onze activiteiten. 
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Hoofdstuk 7: Actualisatie 
 
Omdat het jaar 2011 al ver gevorderd is, willen we in dit jaarverslag ook bekend maken wat 
tot nu toe is bereikt.  
 

 De JAC is er succesvol in geslaagd de fietslampenactie af te ronden. De lampjes zijn 
ondertussen verspreid en waren een groot succes. Ze zijn uitgedeeld tijdens onze 
jaarlijkse presentaties op het VLC scholengemeenschap (dit jaar voor het eerst ook 
op het VLC Vinkeveen). De leerlingen waren enthousiast en we hebben een betere 
samenwerking met het VLC opgezet.  

 De JAC kampte met het probleem dat de jongeren uit de gemeente nog niet genoeg 
mogelijkheden hadden om ons te bereiken. Om dit te verbeteren maakt de JAC nu 
meer gebruik van social media zoals: Facebook, Hyves en Twitter. Ook de website is 
vernieuwd en verjongd en de JAC hoopt dat dit de communicatie met jongeren zal 
verbeteren.  

 De contacten van de JAC zijn voor verbetering vatbaar. We hebben nu actief contact 
met Groen West en we zijn ook beter bekend bij de verschillende media in onze 
gemeente. Ook heeft de JAC momenteel goed contact met beide jongerenwerkers uit 
de gemeente (Thijmen Klinkhamer & Jildou Douma). 

 Abcoude hoort er helemaal bij! Dat vindt de JAC een goede zaak en ook een zaak 
waar aandacht aan dient te worden besteed. Zoals bij het vorige punt al vermeld 
heeft de JAC goed contact met de jongerenwerker uit Abcoude (Jildou Douma). Als 
JAC hebben we inmiddels door dat een commissielid afkomstig uit Abcoude tijd en 
veel moeite gaat kosten in verband met de afstand. We gaan hier echter ons uiterste 
best voor doen! 



JAC – Secretarieel jaarverslag 2010 Pagina: 10

  
Hoofdstuk 8: Nawoord 
 
De JAC kijkt terug op een jaar waarin we plannen hebben gemaakt om de JAC als 
commissie een beter fundament te geven om vanuit te werken. In 2011 zijn al veel van die 
plannen uitgevoerd en we hebben dan ook veel zin in de komende termijn. 
 
Wij hopen u van harte een keer te zien op één van onze vergaderingen. Voor meer 
informatie kunt u ook onze (nieuwe) website bezoeken: www.jac-derondevenen.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De JAC 
 

 
 
Foto begin 2011, samenstelling inmiddels veranderd. V.l.n.r.  Boven: N. Hesselman (vertrokken eind maart 2011), 
M. Meilof, R. Reurings, M. Kievits, N. Bosman. Onder: L. Schomaker, F. Böhm, A. Borgstede & V. Veenenberg.
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Bijlage: Uitgebrachte adviezen 2010 
 

 Advies startersleningen 
 Twee maal nieuwsbrief 
 Persbericht nieuwe voorzitter 
 Brief JAC namens college 
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