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NOTULEN VERGADERING 26-03-2012   
  

  

Leden Adviescommissie voor Jeugd- en 
Jongerenbeleid:  
 
Wouter Kroese (Voorzitter) 
Richard Reurings (Secretaris) 
Annika Borgstede 
Christian Kievits 
Vincent Venenberg 
Laura Schomaker 
Madeleine Kievits (notulist)  
 

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

 

Datum 26 maart 2012 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 
 WK opent de vergadering om 20.05.  
 
2. Naar aanleiding van de notulen van vorige vergadering… 
 CK zal het op zich nemen om het plan van mevrouw Raats door te nemen en tips te formuleren.  
 RR zal verder het contact met de jongeren uit Abcoude en jongerenwerkers Jildou en Abdel 

onderhouden.  
 WK vraagt bij de griffier op wanneer de startnotitie duurzaamheid besproken wordt in de raad. Naar 

aanleiding van de VLC presentaties - waarbij dit onderwerp ter sprake wordt gebracht - zal de JAC 
proberen in te spreken tijdens de raadsvergadering.  
 

3. Mededelingen 
 Er zijn geen mededelingen.  
 
4. Spreektijd voor toeschouwers & jongerenwerkers  
 Vincent Veenenberg (oud-voorzitter JAC) is aanwezig en bedankt de JAC namens al skaters in de 

gemeente voor het advies dat is uitgebracht over het onderhoud van de skatebanen in onze gemeente. 
Alle voorgestelde aanpassingen zijn op zeer korte termijn uitgevoerd. RR zal de raad hiervoor een 
informeel bedankbriefje sturen. Er wordt opgemerkt dat er nog niet officieel gereageerd is op het advies, 
maar dat de voorgestelde aanpassingen al wel zijn uitgevoerd. De vraagt die de JAC zich stelt; waren de 
aanpassingen al gepland of is dit gebeurd naar aanleiding van het advies?   

 De heer Melkman en mevrouw Guggenheim zijn aanwezig en hebben geen specifieke vragen.  
 Pim Isaacs en Serap Zengin – JAC geïnteresseerden - zijn aanwezig. Met hen zijn inmiddels 

gesprekken gevoerd en over hun toetreden tot de JAC wordt aan het eind van deze vergadering in 
beslotenheid gestemd.  

 
5. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 
 Verzonden: agenda vergadering 26 maart en het advies over het onderhoud van de skatebanen in onze 

gemeente.  
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 Ingekomen: jaarverslag Woon Advies Commissie (WAC), plan van aanpak inwonergericht werken, 
jaarplan WMO-raad, mail Hans Niehe over de programmaraad, uitnodiging discussiebijeenkomst visie 
jongerenwerk, plan van Marja Raats met De Fabriek.  

 
6. Afspraak wethouder Moolenburgh 
 De datum is nog niet vastgelegd, maar het contact met het secretariaat om een afspraak te maken is 

gaande.  
 
7. Visie Jongerenwerk 
 In Abcoude en in Mijdrecht zijn twee discussieavonden over het jongerenwerk binnen onze gemeente 

gehouden. Op beide avonden was iemand van de JAC aanwezig. WK was op de avond in Mijdrecht 
aanwezig en vond het een informatieve avond omdat er veel verschillende partijen vertegenwoordigd 
waren die zich met jongeren(werk) bezig houden binnen onze gemeente. RR was op de avond in 
Abcoude aanwezig. Hij was verrast hierbij een groot aantal jongeren te zien en was blij met deze grote 
betrokkenheid. Ook heeft RR op deze avond de jongerenwerkers Jildou en Abdel gesproken over de 
samenwerking met de JAC. Tot op heden zijn Jildou en Abdel slechts één keer langs geweest en de 
JAC denkt dat de samenwerking niet alleen heel belangrijk is, maar ook veel beter kan. RR heeft 
daarom voorgesteld om met een aantal JAC-leden eens langs te gaan bij de Tumult op een avond 
waarbij er veel jongeren aanwezig zijn (zie verder punt 8).  

 Mevrouw Verschoor komt de kernvisie jongerenwerk presenteren op de volgende JAC-vergadering.  
 
8. Bezoek Tumult 
 Woensdag 18 april zullen alle JAC-leden – met uitzondering van LS -  naar Abcoude gaan om daar 

contact te maken met de jongerenwerkers en de jongeren uit Abcoude. De JAC doet dit om de 
behoeften van de jongeren uit Abcoude te onderzoeken, om meer naamsbekendheid te geven aan de 
JAC in die omstreken en om jongeren uit Abcoude te werven voor de JAC.  

 De heer Melkman onderschrijft dat het belangrijk is dat ook jongeren uit Abcoude plaatsnemen in de 
JAC en hoopt dat er nieuwe leden uit het bezoek aan de Tumult zullen volgen. 

 RR kondigt het bezoek aan de Tumult bij de jongerenwerkers aan.  
 RR nodigt de bestuursleden van stichting Tumult ook uit om op 18 april aanwezig te zijn in de Tumult.   
 
9. Presentaties VLC Scholengemeenschap 
 Dinsdag 3 (WK en RR) en woensdag 4 (WK en VV) april worden de presentaties gegeven op het VLC. 

WK stuurt hiervoor het klassen/lokalen schema rond.  
 Het VLC vraagt om een informerende brief die aan de leerlingen meegegeven kunnen worden om 

ouders en docenten te informeren. RR en MK zullen deze brief maken.  
 WK stuurt de PowerPoint presentatie rond naar degenen die de presentaties zullen geven. Ook zal WK 

naar aanleiding hiervan contact opnemen met Thijmen om te vragen of hij nog tips heeft voor de 
presentaties.  

 
10. Externe begeleiding JAC (WMO)      (tussentijdse bespreking) 
 WK heeft contact gehad met mevrouw Heeg en zij zal de volgende JAC-vergadering aanwezig zijn om 

de JAC advies te geven over de manier van werken en vergaderen teneinde de effectiviteit te verhogen.  
 
11. Programmaraad De Ronde Venen 
 Hans Niehe vraagt de JAC per mail om een lid te leveren voor de programmaraad. In het verleden 

hebben Maarten van der Greft en Manouk Meilhof namens de JAC in de programmaraad 
plaatsgenomen. RR nodigt hem uit voor de volgende JAC-vergadering om bespreekbaar te maken wat 
een JAC-lid concreet zou kunnen betekenen voor de programmaraad. Dit werd uit de mail nog niet 
duidelijk.  

 
12. Nieuwsbrief 
 De nieuwsbrief voor de maand maart is af en wordt zo spoedig mogelijk verzonden door LS en online 

geplaatst op de website.   
 Nieuwe onderwerpen voor de volgende nieuwsbrief voor de maand april: visie jongerenwerk 

bijeenkomsten uit Abcoude en Mijdrecht, afspraak wethouder Moolenburgh over het 
woonwensenonderzoek, afloop van de VLC-presentaties, afloop van het bezoek aan de Tumult en de 
resultaten van het advies over de skatebaan en de twee nieuwe leden. Deze nieuwsbrief wordt eind april 
verstuurd. 
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13. Promotie JAC 
 WK heeft contact gehad met de Handling Company Mijdrecht (HCM) en kan daar op kosten van de 

Rabobank voor 500,- euro aan promotiemateriaal bestellen. WK vraagt de prijzen op van het 
promotiemateriaal waar de JAC behoefte aan heeft; grote vlaggen, pennen, visitekaartjes, posters, 
ballonnen en flyers.  
 

14. Samenstelling JAC 
 In besloten kring wordt gestemd over het JAC-lidmaatschap van Pim Isaacs en Serap Zengin; zij worden 

unaniem aangenomen. De JAC is heel blij met deze twee nieuwe krachten en vertrouwt op een goede 
samenwerking. Met de nieuwe club wordt teambuildingsactiviteit gepland door CK.  

 Chaja Heidepol – de JAC geïnteresseerde uit Abcoude die vorige vergadering aanwezig was - wordt 
uitgenodigd voor de volgende vergadering. Helaas kon zij op deze vergadering niet aanwezig zijn. WK 
heeft echter in de tussentijd nog wel een interview aan haar afgegeven voor haar schoolopdracht.  

 
15. Rondvraag 
 Er is niets voor de rondvraag.  
 
16. Afsluiting 

Om 21.56 sluit WK de vergadering.  
 
 
Actielijst 
 
Wat Wie 
Nieuwe nieuwsbrief schrijven LS 
Oude nieuwsbrief online plaatsen  LS 
Nieuwe flyertekst maken AB 
Flyer tekst versturen naar MK AB 
Internetbericht Dag van de dialoog schrijven  MK 
Brengen promotiemateriaal bij VLC CK 
Datum vastleggen teambuildingsactiviteit en organiseren ervan CK 
Dropbox uitnodiging doorsturen naar MK RR 
Tekst voor op de website schrijven over de prijs die Anne Hoekstra ontvangen heeft en 
welk kauwgumpakje ze heeft ontworpen.  

AB 

Nieuwe afspraak maken met wethouder Moolenburgh.  RR 
Op de site zetten van vergaderdata RR 
Financieel overzicht compleet maken met gegevens over de website CK 
Businessplan van mevrouw Raats doornemen en tips formuleren CK 
Informeer bedankbriefje sturen naar Raad voor de verbeteringen aan de skatebanen RR 
Opvragen bij de griffier wanneer de startnotitie wordt WK 
Contact onderhouden met de jongerenwerkers uit Abcoude om hen te blijven betrekken 
bij JAC-werkzaamheden. 

RR 

Bezoek JAC aan de Tumult aankondigen (18 april)  
Chaja Heidepol uitnodigen voor de volgende vergadering RR 
Bestuursleden stichting tumult mailen om hen uit te nodigen voor 18 april  RR 
Informerende brief naar leerlingen en ouders maken RR (en MK) 
Rondsturen PPP en contact opnemen met Thijmen over tips presentaties WK 
Klassen/lokalen schema VLC presentaties rondmailen WK 
Hans Niehe uitnodigen om te laten toelichten wat de JAC voor de programmaraad zou 
kunnen betekenen 

RR 

Afspraak maken promotiemateriaal HCM WK 
Nieuwe naambordjes maken voor de vergadering (ook voor de nieuwe leden) RR 
 
 


