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NOTULEN VERGADERING 19-04-2012 
  

  

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

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

Datum 19 april 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 
 WK opent de vergadering om 20.05.  
 
2. Vaststellen notulen 
 De notulen van de laatste worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 
 LS komt later. 
 De volgende JAC vergadering is in verband met eindexamens verschoven naar 10 mei. RR zal dit op de 

website vermelden.   
 
4. Spreektijd voor toeschouwers & jongerenwerkers 
 Aanwezige toeschouwers: de heer Pieter Koopmans (WMO-raad), de heer Hans Niehe 

(programmaraad), Stefan Bunschoten (leerling VLC voor schoolopdracht over de JAC), de heer Jan 
Dulfer (WMO-raad), Nienke Bosman (voormalig JAC-lid), mevrouw Mirjam Verbruggen (raadslid RVB), 
mevrouw Petra Verschoor (beleidsmedewerker welzijn), de heer Thijmen Klinkhamer (jongerenwerker), 
mevrouw Laura Valentijn (stagiaire Thijmen), mevrouw Rowina Koek (vrijwilliger De Fabriek), Isabelle 
Veerhof (leerling VLC naar aanleiding van de JAC-presentaties), Xuee Lont (leerling VLC naar 
aanleiding van de JAC-presentaties).  

 Er is geen spreektijd aangevraagd buiten de agenda om.  
  
5. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 
 Ingekomen: griffiebrieven (voor JAC-leden staan die in dropbox), conceptvisie jongerenwerk, uitnodiging 

voor een bijeenkomst van De Baat op 10 mei (thema: omgaan met agressieve klanten en jongeren).  
 Uitgegaan: agenda huidige vergadering, brief naar VLC om onder de ouders van leerlingen te 

verspreiden en hen zo te informeren over de JAC-presentaties. Helaas is deze brief niet verspreid door 
het VLC. Waarom dit niet is gebeurd zal nog worden nagevraagd. 

 De inmiddels vastgestelde notulen van afgelopen vergadering worden zo spoedig mogelijk verstuurd 
door RR.  
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6. Programmaraad  
 De heer Niehe is aanwezig om zijn e-mail (ontvangen op 5 maart) toe te lichten. Omdat de 

programmaraad nu geen jongeren heeft, willen ze graag een jongere uit de JAC om meer representatief 
te zijn en zo de gehele doelgroep beter te kunnen vertegenwoordigen.  

 De eerst volgende vergadering van de programmaraad is op 25 mei. 
 De JAC is het met de heer Niehe eens dat het belangrijk is dat er ook een jongere in de programmaraad 

plaatsneemt, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een jongere uit de JAC te zijn. Omdat de JAC nog 
steeds niet op volle kracht is en omdat zij bezig is met het inwerken van de nieuwe JAC-leden, zal zij zelf 
geen afgevaardigde leveren.  

 De JAC biedt aan een advertentie te plaatsen op de JAC-website om jongeren te vragen die het 
interessant vinden om plaats te nemen in de programmaraad in het kader van een multimediastudie. 
Ook wordt de heer Niehe geadviseerd om in het kader van de maatschappelijke stage een plek aan te 
bieden in de programmaraad. In dat geval is overleg met het VLC wenselijk. Op die manier wordt ook 
continuïteit gewaarborgd; het VLC zal dan immers elk jaar een nieuwe leerling leveren (of zelfs meer 
dan één).  

 
7. Bezoek Tumult 
 Alle JAC-leden, afgezien van LS, hebben woensdag 18 april een bezoek gebracht aan de Tumult in 

Abcoude. Daar waren op dat moment ongeveer twintig jongeren aanwezig. De JAC wilde graag weten 
op welke manier het jongerenwerk daar is georganiseerd en ze wilde graag contact leggen met de 
jongeren in de hoop dat één van de jongeren in de JAC zou willen plaatsnemen. 

 RR heeft geprobeerd stichting Tumult uit te nodigen (per e-mail) voor deze avond, maar daar is helaas 
niet op gereageerd. Jildou wordt gevraagd naar een telefoonnummer van de stichting in de hoop dat op 
die manier wel contact te krijgen is. RR nodigt de stichting bij een volgend bezoek aan de Tumult 
wederom uit.  

 De JAC is van plan om dit soort bezoeken frequenter te laten plaatsvinden omdat ze het zeer zinvol 
vond. Er werd door de jongeren uit Abcoude ook positief op gereageerd.   

 
8. Afspraak wethouder Moolenburgh 
 Het gesprek tussen de wethouder en WK en RR heeft inmiddels plaatsgevonden op 12 april.  
 De wethouder heeft gemeld dat er een woonvisie aankomt. De JAC is hierbij uitgenodigd mee te 

denken. De woonvisie is 18 april in de raad besproken.  
      
9. Concept Visie Jongerenwerk 
 Mevrouw Verschoor is aanwezig om te inventariseren wat de JAC is opgevallen na het lezen van de 

concept visie jongerenwerk. Het volgende is de JAC opgevallen:  
o Het belang van jongerenwerk staat in geen geval ter discussie. Dat onderschrijft de JAC 

uiteraard, maar zij is ook blij dat dit zo expliciet duidelijk wordt in deze visie.  
o De JAC vraagt zich af wat de WMO-raad heeft gezegd over de visie jongerenwerk. Mevrouw 

Verschoor antwoordt dat van de WMO-raad nog geen reactie is ontvangen.   
o RR constateert dat het accommodatie vraagstuk lastig blijft. RR vraagt naar wanneer hier een 

antwoord op komt. Mevrouw Verschoor licht toe dat de visie jongerenwerk daar geen antwoord 
op geeft en dat dit een lastig vraagstuk blijft.  

o In de visie wordt gesproken over ‘prestatieafspraken’. Vraag van de JAC is; welke 
prestatieafspraken zijn er op dit moment? Mevrouw Verschoor antwoordt dat die er niet of 
nauwelijks zijn op dit moment; er zijn veel verschillende partijen met elk een eigen insteek. De 
visie heeft tot doel nu wel prestatieafspraken vast te leggen. In dat kader vraagt RR zich af hoe 
de lokale wensen van de kernen en het gemeente breed organiseren van het jongerenwerk zich 
tot elkaar verhouden. 

o In de lijst met activiteiten van de Tumult mist RR de inloopavonden die georganiseerd worden.  
o Thijmen meldt dat ook de Fabriek inloopavonden organiseert. Daar zijn tussen de 20 en 60 bij 

aanwezig. Dit zijn vaste avonden in plaats van incidentele momenten.  
o WK merkt op dat het kostenoverzicht in de visie niet inzichtelijk is. Mevrouw Verschoor beaamt 

dit.  
o RR zet vraagtekens bij de sterke scheiding van behoeftes in de verschillende dorpskernen. 

Mevrouw Verschoor ligt toe dat ze op zoek is naar het kenmerkende van het jongerenwerk per 
dorpskern en benadrukt dat er keuzes gemaakt moeten worden in verband met de beperkte 
financiële middelen. Daarom probeert ze een scherpere scheiding aan te brengen dan 
misschien recht doet aan de realiteit. In de praktijk hoopt ze hiermee alle dorpskernen zo veel 
mogelijk tot hun recht te laten komen.  
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o Er wordt nog een gevraagd gesteld over het contact tussen het jongerenwerk en het centrum 
voor jeugd en gezin. Mevrouw Verschoor geeft aan dat dat contact minimaal is.  

 Complimenten aan mevrouw Verschoor voor het stuk en veel lof voor de discussie avonden die er aan 
vooraf zijn gegaan. De JAC vond ze zeer informatief en heeft er graag aan deelgenomen.  

 WK vraagt naar wat het verschil is tussen de nota jeugd en de visie jongerenwerk. Mevrouw Verschoor 
legt in het kort uit dat de nota veel breder is dan de visie. Het plan van aanpak blijft echter gehandhaafd; 
er worden weer informatieavonden georganiseerd waarbij zo veel mogelijk betrokkenen bij elkaar komen 
en hun visies en ideeën uitwisselen.   

 RR en MK zetten de hier boven genoemde punten nog even op papier voor mevrouw Verschoor bij wijze 
van schriftelijke reactie van de JAC.   

 
10. Externe begeleiding JAC (WMO)   

 Eén van de prestatievelden waarover wordt gesproken binnen de WMO-raad is dat van jeugd en 
jongerenbeleid. In dat kader vindt de WMO het wenselijk dat er jongeren plaatsnemen in hun raad.  

 De WMO-raad heeft een nieuwe website waarop alle actuele stukken te vinden zijn. 
www.wmoraadderondevenen.nl  

 De JAC bespreekt intern wie er plaats neemt in de WMO-raad. Mocht het niet lukken iemand die vaste 
taak te geven, zal om de beurt een ander JAC-lid aanwezig zijn op de WMO-vergadering. 

 De WMO-raad zal een uitnodiging sturen naar de JAC als een specifiek jongeren onderwerp wordt 
besproken.  
 

De vergadering wordt een moment onderbroken voor koffie en thee.  
 
11. Evaluatie Presentaties VLC Scholengemeenschap 
 Er zijn enquêtes afgenomen onder 310 leerlingen van het VLC in Mijdrecht. Deze enquêtes zijn verwerkt 

en worden op dropbox voor JAC-leden ter beschikking gesteld. WK zal de achterkanten van de 
enquêtes, waarop mensen nog tips konden schrijven of een andersoortige boodschap voor de JAC 
konden achterlaten, nalopen en hiervan verslag doen op de volgende vergadering.  

 Tijdens de presentaties waren er twee klassen tegelijk gepland in de collegezaal. Dat was niet wenselijk 
want daardoor bleef het gedurende de hele presentatie erg onrustig. Ook de VLC-leerlingen die er 
vanavond zijn naar aanleiding van de presentaties beamen dat. De leerlingen wordt gevraagd naar tips 
en tops om de presentaties volgend jaar weer te verbeteren.   

 CK en WK gaan in gesprek met Mevrouw Ter Punt en mevrouw Verschuren van het VLC om te vragen 
waarom de brief aan de ouders niet is verspreid (het VLC had hier zelf om gevraagd en heeft de brief 
vervolgens niet verspreid tot grote teleurstelling van de JAC), om de presentaties na te bespreken en om 
te bespreken of het niet toch mogelijk is via de VLC-mail een nieuwsbrief te verspreiden. 
  

12. Nieuwsbrief 
 De nieuwsbrief wordt vóór de volgende vergadering van 10 mei verstuurd (voor items; zie notulen vorige 

vergadering).  
 Er wordt een foto gemaakt van de nieuwe samenstelling van de JAC en die zal dienen als coverfoto voor 

op de homepage.  
 
13. Promotie JAC 
 De hoeveelheden voor het promotiemateriaal worden vastgesteld en WK zal de bestelling plaatsen. 
 LS zal het ontwerp maken voor de banner en stuurt dit naar WK.  
 
14. Samenstelling JAC 
 WK zal controleren of SZ en PI inmiddels officieel benoemd zijn. Van harte welkom in de JAC!  
 CK is benoemd tot vice-secretaris.  
 WK en SZ gaan samen nogmaals naar Abcoude om leden te werven.  

 
15. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 
 Er wordt een lijst gemaakt met terugkerende activiteiten zodat die kunnen worden verdeeld. Ook krijgen 

de JAC-leden een eigen onderwerp toegewezen waarover ze elke vergadering verslag moeten 
uitbrengen. Deze maatregelen moeten het DB ontlasten.  

 
16. Afsluiting 
 WK sluit de vergadering om 22.30. 
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Actielijst 
 
Wat Wie 
Nieuwe nieuwsbrief schrijven LS 
Nieuwe flyertekst maken AB 
Flyer tekst versturen naar MK AB 
Online plaatsen internetbericht dromenboek RR 
Brengen promotiemateriaal bij VLC CK 
Tekst voor op de website schrijven over de prijs die Anne Hoekstra ontvangen heeft en 
welk kauwgumpakje ze heeft ontworpen.  

AB 

Op de site zetten van nieuwe vergaderdata RR 
Financieel overzicht compleet maken met gegevens over de website CK 
Mevrouw Raats mailen om te vragen hoe ver ze zijn gevorderd met hun plannen voor De 
Fabriek.  

CK 

E-mail adres mevrouw Raadts mailen naar CK RR 
Informeel bedankbriefje sturen naar Raad voor de verbeteringen aan de skatebanen RR 
Lijst maken met vaste activiteiten om DB te ontlasten. WK en MK 
Contact onderhouden met de jongerenwerkers uit Abcoude om hen te blijven betrekken 
bij JAC-werkzaamheden 

RR 

Bestuursleden stichting tumult mailen om hen uit te nodigen (telefoonnummer vragen aan 
Jildou).  

RR 

Nieuwe naambordjes maken voor de vergadering (ook voor de nieuwe leden) RR 
Kranten lezen om te zien of er nieuwsitems zijn waarop de JAC moet inspringen PI 
Totdat iemand de website onder zijn hoede neemt werkt RR de website bij RR 
Stukje schrijven om iemand te werven voor de programmaraad MK 
RR onderhoudt het contact met Ron Buiting over de woonvisie RR 
JAC-commentaar op visie jongerenwerk op schrift stellen RR en MK 
Stukje schrijven over het bezoek aan de Tumult voor op de website en (observatie?) SZ 
JAC-ontwerp maken voor de banner LS 
Plaatsen definitieve bestelling promotiemateriaal WK 
Bezoek aan de Tumult SZ en WK 
Nalopen achterkanten VLC-enquêtes  WK 
 
  


