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

Datum 21 juni 2012 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 
 WK opent de vergadering om 20.08.  
 
2. Vaststellen notulen 
 De reactie van de JAC op de woonvisie was niet bedoeld als formeel advies aan de raad en het college, 

maar als interne vastlegging van het JAC-standpunt. Het klopt dus dat er geen formeel advies is 
uitgegaan want dat was nooit de bedoeling.   

 Groene Vener moet zijn Groene Venen.  
 Met deze wijzigingen zijn de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 
 AB, CK en LS hebben zich afgemeld voor deze vergadering.  
 Agendapunt toevoegen: nieuwe vergaderdata voor na de vakantie vaststellen.  
 
4. Spreektijd voor toeschouwers & jongerenwerkers 
 Aanwezig zijn: de heer Thijmen Klinkhamer (jongerenwerker), Mevrouw van der Meulen (lid WMO-raad), 

Mevrouw Rowina  Koek (JAC-geïnteresseerde), Mevrouw Manouk Meilof (voormalig JAC-lid) en de heer 
Thomas Bogaard (geïnteresseerde). 

 Thijmen meldt dat de visie jongerenwerk is teruggenomen en deze waarschijnlijk in een nieuwe vorm 
terugkomt als visie jeugd. Deze zal dan in oktober worden behandeld. De twee documenten worden dan 
min of meer samengevoegd. Hij adviseert de JAC om haar eigen visie op het jeugd- en jongerenbeleid 
helder op papier te zetten omdat de visie jongerenwerk wordt samengevoegd met de visie jeugd en er 
dan misschien minder aandacht is voor het jongerenwerk sec.  

 Donderdag 28 juni wordt er een occupy de Fabriek actie ondernomen door vrijwilligers. Ze willen 
aandacht vragen voor de kwestie rond de Fabriek en vragen zich af waarom iets dat succesvol is toch 
gesloten wordt. 

 Mevrouw van der Meulen van de WMO-raad is aanwezig om te vertellen dat ze de JAC graag namens 
de WMO-raad wil ondersteunen in het uitbrengen van een advies over de bestemming van De Fabriek. 
Ze spreekt haar waardering uit voor de JAC vanwege haar betrokkenheid bij De Fabriek en is van 
mening dat het ook tot de taken van de WMO-raad behoort om hierover advies uit te brengen. Ze zal 
zich hierin laten raden door de JAC. De JAC waardeert deze steun zeer.  
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5. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 
 Ingekomen: gespreksverslag bijeenkomst WK en Mark Koetsier. 

o WK is het niet geheel eens met de verslaggeving (…). Wat was de strekking van je kritiek op het 
verslag? Lijkt me handig ook hier iets te zeggen over wat er niet in klopt, want anders blijft 
misschien alleen dat foute gespreksverslag in de rondte gaan…  

 Ingekomen: mail van de Ronde Venen Dialoog om te vragen of de JAC weer wil deelnemen aan de Dag 
van de Dialoog in november 2012 en welke dag dan de voorkeur heeft. 

o De JAC is graag weer aanwezig op de Dag van de Dialoog. Er is geen voorkeur voor een dag. 
RR zal de organisatie hiervan op de hoogte brengen. 

 Ingekomen: reactie college op het advies over het onderhoud van de skatebaan. 
o Reactie wordt opgenomen in het secretarieel jaarverslag. De JAC is zeer tevreden over deze 

constructieve en snelle samenwerking.  
 Uitgegaan: agenda vergadering 21-06-2012, notulen vorige vergadering en de nieuwe nieuwsbrief.  

o Helaas zijn er geen reacties op de nieuwsbrief binnengekomen. De JAC zoekt naar 
mogelijkheden de nieuwsbrief onder nog meer (jonge) mensen te verspreiden. Hierover wordt 
door CK contact opgenomen met het Veenlanden College te Mijdrecht.  

 
6. Bezoek Tumult 
 Yildou (jongerenwerker Abcoude) is elke woensdagavond aanwezig in de Tumult en het maakt voor haar 

niet uit op welke dag de JAC langskomt. Er wordt besloten om vlak voor de volgende JAC-vergadering 
(in september) naar de Tumult te gaan zodat jongeren uit Abcoude ook direct – naar aanleiding van de 
bezoek aan de Tumult – uitgenodigd kunnen worden eens een JAC-vergadering bij te wonen. WF regelt 
de praktische zaken van dit bezoek zodra de datum van de volgende JAC-vergadering bekend is. 

 
7. Voortgang Woonvisie   
 RR en SZ waren aanwezig op de stakeholdersbijeenkomst om daar de voortgang van de woonvisie te 

bespreken. De gesprekken van die avond zullen gebruikt worden als input voor de woonvisie. RR en SZ 
waren zeer tevreden over het verloop van de avond; er werd goed geluisterd naar wat iedere partij te 
zeggen had.  

 Het gespreksverslag van die avond wordt opgevraagd.  
 Er wordt besloten een advies te schrijven met daarin nogmaals kort wat de standpunten zijn van de JAC 

met betrekking tot de woonvisie. Hiervoor zal gebruikt gemaakt worden van eerder verstuurde adviezen 
en de tekst die reeds ingesproken is op de stakeholdersbijeenkomst. RR en SZ zullen het advies samen 
schrijven en wordt uiterlijk in de eerste week van juli verstuurd.   

 Op de stakeholdersbijeenkomst bleek dat diverse partijen de kernpunten van de JAC ondersteunen 
(bijvoorbeeld het belang van meer starterswoningen binnen onze gemeente). De JAC hoopt meer 
gewicht te geven aan haar advies door ook hun ondersteunende visies op papier te zetten en mee te 
sturen als bijlage. RR en SZ zullen deze partijen hiervoor benaderen om te vragen of ze bereid zijn mee 
te werken.  

 WK gaat nazoeken welk starterspercentage is vastgesteld en waar dat is vastgelegd.   
   
8. Toekomst Fabriek 
 De stukken voor de commissievergadering over De Fabriek zijn in een informele vergadering besproken 

binnen de JAC. Het is belangrijk dat ook de JAC nu haar eigen visie over de toekomst van De Fabriek 
op papier zet. 

 Naar aanleiding van deze besloten vergadering en naar aanleiding van wat is ingesproken op de 
commissievergadering van 16 juli wordt een advies geschreven door WK.  
 

9. Initiatief: Zijkamer 
 Thema van De Zijkamer op 28 juni is: uitgaansgelegenheden voor jongeren in onze gemeente. De 

avond begint om 19.30 en WK en WF zullen hierbij namens de JAC aanwezig zijn. De initiatiefnemers 
van de Zijkamer vragen of de JAC een stukje over deze avond wil schrijven op hun blog. RR zal dit 
schrijven en aanleveren. De JAC besluit naar de Zijkamer te gaan omdat ze wisselende berichten 
ontvangt over de behoefte aan uitgaansgelegenheden en daarin wil ze graag duidelijkheid krijgen. Dat is 
uiteraard van groot belang vanwege de adviserende rol die de JAC heeft op het gebied van 
jongerenbeleid.    

 
10. Visie Jongerenwerk  
 RR heeft op 16-6-2012 ingesproken tijdens de commissievergadering. 
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 Het is de JAC niet in dankbaarheid afgenomen dat zij geen officieel advies heeft geschreven over de 
visie jongerenwerk. De visie is in de vergadering van april met Petra Verschoor doorgenomen en tijdens 
die vergadering heeft de JAC haar suggesties voor verbeteringen gegeven. Het leek de JAC niet eerlijk, 
maar ook niet zinvol, daar direct een advies achteraan te sturen. Nu de visie is teruggenomen kan er ook 
geen advies meer uitgebracht worden. De JAC zal daarmee dus wachten tot er een nieuw document op 
tafel ligt waarop advies uitgebracht kan worden.  

 Ondertussen schrijft de JAC een eigen visie op het jongerenwerk.   
 LS en AB gaan de oude nota jeugd opvragen bij Petra Verschoor en inventariseren aan de hand van de 

genoemde onderwerpen in deze nota wat de standpunten zijn van de JAC. Zij schrijven aan de hand van 
dit inventariseren een eigen visie jongerenwerk namens de JAC. WK zal LS en AB hiervoor vragen.  

  
11. Nieuwsbrief 
 De nieuwsbrief is in mei verstuurd. 
 Met Thijmen wordt afgesproken dat hij de nieuwsbrieven die naar hem verstuurd worden zal ophangen 

in De Fabriek. WF vraagt of Abdel en Yildou hetzelfde willen doen in De Tumult.  
 Items voor de volgende nieuwsbrief (juli): woonvisie, zijkamer met blogbericht, eigen nota jeugd, reces 

maar niet onbereikbaar!, data vergaderingen najaar, dag dialoog 2012, Rabobank ondernemingsplan 
sponseren jongeren. WF zal de nieuwe nieuwsbrief schrijven.  
 

12. Promotie JAC 
 De bestelling van het promotiemateriaal is nog steeds niet definitief omdat het verticale ontwerp nog niet 

af is. WK gaat LS vragen of zij dit verder wil oppakken. Het streven is om het promotiemateriaal vóór de 
volgende vergadering klaar te hebben. 

 
13. Samenstelling JAC 
 SZ zal het DB versterken als vice-voorzitter. 
 CK zal het DB versterken als vice-secretaris. 
 Xuee en Rowina hebben aangegeven dat ze graag lid willen worden van de JAC en zullen op gesprek 

uitgenodigd worden. WK zal hen hiervoor uitnodigen.   
 

14. Vaststellen nieuwe vergaderdata 
Woensdag heeft de voorkeur voor de meeste JAC-leden en het streven is één week voor de 
commissievergadering te vergaderen zodat inbreng nog mogelijk is. De nieuwe vergaderdata van de 
JAC zijn vastgesteld op:  
29 augustus 
26 september 
31 oktober  
28 november 
19 december   

 CK zal deze nieuwe data op de website plaatsen.  
 

15. Rondvraag 
 PI zoekt uit hoe de JAC betrokken is bij de financiering van het jongeren ondernemingsplan van de 

Rabobank. Als ondernemingsplannen van jongeren inderdaad vanuit de Rabobank gefinancierd worden, 
dan kan de JAC aan dit mooie initiatief misschien meer ruchtbaarheid geven via via de social-media en 
de nieuwsbrief.  

 Nieuw idee om de politieke betrokkenheid van jongeren te vergroten en meer naamsbekendheid te 
geven aan de JAC: organiseren van een discussiemiddag voor jongeren (zie gescand artikel). Wie pakt 
dit verder op? 

 WK merkt op dat de nabespreking van de VLC-presentaties nog steeds moet plaatsvinden op het VLC. 
CK moet hiervoor een afspraak maken.  

 Vraag van WK: moeten er ook nog presentaties gegeven worden op het VLC in Vinkeveen? Wie pakt dit 
nu verder op? 
 

16. Afsluiting 
 De vergadering wordt gesloten om 22.35.  
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17. Actielijst 
 
Wat Wie 
Nieuwe nieuwsbrief schrijven  WF 
Flyertekst aanleveren bij WK AB 
Foto’s uitreiking Anna bij de nieuwsbrief item plaatsen en op de website zetten LS 
Brengen promotiemateriaal bij VLC CK 
Financieel overzicht compleet maken met gegevens over de website (Dik van Vliet) CK 
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).  

WF 

Contact opnemen met VLC om de presentaties na te bespreken en om te vragen of 
het nieuwe promotiemateriaal in het VLC opgehangen mag worden 

CK 

Afspraak maken met Jildou voor een tweede bezoek aan de Tumult WF 
Afspraak maken met Thijmen voor een bezoek aan De Fabriek WK 
Contact opnemen met Dik van Vliet over de mogelijkheid van een mailinglist op de 
JAC-site en om te vragen welke kosten nog betaald moeten worden en wat de 
lopende kosten zijn 

CK 

Verticaal ontwerp maken voor op de banner/promotiemateriaal WK 
Afspraak maken met Jildou voor een tweede bezoek aan de Tumult WF 
Organiseren van teambuildings activiteit en vaststellen van datum CK 
Poll dag van de dialoog online plaatsen over of jongeren een voorkeuravond hebben 
voor de Dag van de Dialoog 

CK 

Nazoeken welk starterspercentage er is vastgesteld en waar dat staat WK 
Schrijven advies woonvisie RR en SZ 
Advies schrijven over de toekomst van De Fabriek WK 
Schrijven blogtekst voor de Zijkamer RR 
Aanwezig zijn bij de zijkamer WK en WF 
LS en AB inlichten over hun taken  WK 
Schrijven visie jeugd namens de JAC LS en AB 
Xuee en Rowina uitnodigen voor een gesprek als toekomstig JAC-lid WK 
Nieuwsbrief online plaatsen CK 
 
 
 


