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UITNODIGING VERGADERING   
  

  

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

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

Datum 31 oktober 2012 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Mijdrecht 

 
Agenda 
 
1. Opening 
 WK opent de vergadering om 20.02. 
 
2. Vaststellen notulen 
 In de actielijst staan wat dubbele taken vermeld. Deze worden verwijderd. 
 Leoni Bissit moet worden Leoni Bisset.  
 De notulen worden – met bovenstaande wijzigingen – goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen 
 LS, SZ, WF en RK zijn afwezig, voornamelijk in verband met school verplichtingen.  
 
4. Spreektijd voor toeschouwers & jongerenwerkers  
 De jongerenwerkers zijn afwezig. WK vindt dat erg jammer want hij had graag willen informeren naar de 

samenwerking tussen AJOC met het jongerenwerk. Hij gaat hem dat nu per mail vragen.  
 
5. Ingekomen en uitgegane post, persberichten 
 Ingekomen: uitnodiging nieuwjaarsreceptie/ kramenmarkt in de Boei (wordt toegevoegd aan de agenda), 

informatie over project ‘Bedacht voor Middernacht’ (wordt ook toegevoegd aan de agenda), uitnodiging 
vergadering WMO-raad 14 november (agenda is onbekend).  

 Uitgegaan: advies concept woonvisie, uitnodiging JAC-vergadering 30 oktober.  
 
6. Afronden Concept Woonvisie 
 RR, LS en WK hebben een afspraak gehad met wethouder Moolenburgh en de heer Buiting. Het advies 

van de JAC vormde in dat gesprek de leidraad. Wat betreft de kwaliteit van het woonwensenonderzoek 
– die de JAC ter discussie stelde – werd geantwoord dat de resultaten niet afweken van het landelijk 
gemiddelde en dat de kwaliteit dus voldoende was. De JAC is nog steeds een andere mening 
toegedaan, zeker daar bepaalde antwoordmogelijkheden ook gemist werden in de enquête.  

 De vraag naar waarom de subsidies/ starterslening niet aangevuld worden werd beantwoord met dat het 
geld gewoonweg op is. De JAC vindt dat dat een kwestie is van prioriteiten stellen. Als de gemeente 
echt prioriteit wil geven aan de verkoop van huizen aan jongeren, zal hiervoor geld beschikbaar gesteld 
moeten worden.   

 De JAC heeft uit het gesprek twee vragen meegekregen van de wethouder: 
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o Wat kan de gemeente doen om jongeren in onze gemeente te behouden? 
o Nu het crisis is, en er niet zomaar meer huizen worden verkocht/gekocht is de tijd dat 

projectontwikkelaars/banken luisteren naar de specifieke wensen van de diverse doelgroepen. 
Ook naar die van jongeren. Daarom is de vraag of jongeren zich kunnen verenigen bij 
bijvoorbeeld GroenWest/Rabobank o.i.d.. Hoe kunnen we de trend beïnvloeden zodat er genoeg 
jongeren in onze gemeente blijven en hoe kunnen we een brug slaan tussen jongeren en 
ontwikkelaars?  

 De JAC wil een digitale enquête afnemen onder jongeren om inzicht te krijgen in deze problematiek. WK 
maakt hiervan een opzet en de JAC leden zullen door middel van de diverse media en reclame op 
openbare plekken aan jongeren vragen om die enquête in te vullen. Eventueel kan een digitale enquête 
afgenomen worden waarbij een prijs wordt uitgeloofd. Misschien wil Rendez Vous dat sponseren? 

 WK mailt de heer Buiting en wethouder Moolenburgh om hen hiervan op de hoogte te brengen en om te 
vragen op welke termijn zij een antwoord willen op de gestelde vragen.  

 Ook vraagt WK in deze mail of de wethouder alsnog schriftelijk wil reageren op het advies over de 
concept woonvisie.  

 De WMO raad heeft laten weten dat ze het advies over de concept woonvisie van de JAC erg goed vond 
en ook zelf nog advies zal uitbrengen.  

 
7. Afspraak wethouder Spil 
 De afspraak wordt verplaatst naar 21 november om 16.00. CK, RR en WK zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
8. VLC Presentaties 
 CK heeft mevrouw Verschure (contactpersoon VLC Mijdrecht) gemaild, maar kreeg de e-mail 

teruggestuurd; kennelijk is het e-mail adres niet meer in gebruik. CK zal haar dus bellen om een 
afspraak te maken om de VLC-presentaties te plannen.  

 
9. Contact Abcoude  
 WF heeft toegezegd dat Jildou volgende vergadering weer aanwezig zal zijn. Dan zal – naar aanleiding 

van het gesprek met wethouder Spil – een datum gekozen worden waarop de JAC zal langsgaan in 
Abcoude om actuele zaken te bespreken met de jongeren aldaar.  

 
10. Nieuwjaarsreceptie/ Kramenmarkt 
 Besloten wordt dat het belangrijk is hierbij aanwezig te zijn als JAC. Niet zozeer om contact met 

jongeren te leggen, maar om zichtbaar én aanspreekbaar te blijven voor maatschappelijke organisaties 
en de gemeentelijke politiek. RR meldt de JAC hiervoor aan. De volgende vergadering wordt besproken 
hoe de kraam ingericht zal worden en wie de JAC zullen vertegenwoordigen.  

 
11. Project ‘Bedacht voor Middernacht’ 
 De JAC is erg enthousiast over het project, maar is geschrokken van de prijs; 2500,- euro. Het project 

vindt plaats op 31 januari 2013. RR zal een contactpersoon uitnodigen voor een verkennend gesprek om 
te zien hoe dit project van de grond kan komen in onze gemeente. De JAC wil hier echt haar schouders 
onderzetten om meer jongeren politiek en maatschappelijk betrokken te krijgen; jongerenparticipatie is 
het sleutelwoord van het project. Ook schrijft RR mevrouw Bisset, de jongerenwerkers, de raad en 
Rabodichtbij Fonds aan om fondsen te werven om het project te kunnen bekostigen en om actuele 
maatschappelijke vraagstukken te verzamelen die spelen in onze gemeente.  

    
12. Nieuwsbrief 
 PI maakt de oude nieuwsbrief van WF af en verstuurt deze zo snel mogelijk. Ook wordt deze op de 

website geplaatst.  
 Nieuwe nieuwsitems voor een volgende nieuwsbrief in december; project ‘Bedacht voor Middernacht’, 

kramenmarkt de Boei, vragen van wethouder Moolenburgh en de woonwensen van jongeren uit onze 
gemeente en het contact met wethouder Spil met het bezoek aan de Tumult dat hierop zal volgen.   

 
13. Promotie JAC 
 Het promotiemateriaal kan met een week naar de drukker. LS heeft het ontwerp bijna af.  
 
14. Samenstelling JAC 
 RR wordt 5 januari 24 en zal dan na zes maanden de JAC moeten verlaten. Hij wil daarom zijn taken als 

secretaris alvast overdragen. Alle JAC-leden laten op de volgende vergadering weten of zij zich 
beschikbaar willen stellen als secretaris of niet.  
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 Er kunnen nog altijd leden bij, maar er wordt niet langer actief gezocht. Het gevaar bestaat dat de vraag 
om nieuwe leden te vaak herhaald wordt en dan z’n kracht verliest.  

 
15. Rondvraag / nalopen actielijst vorige keer 
 Het financieel overzicht is nog steeds niet compleet. De kosten zijn inmiddels duidelijk, maar het huidige 

budget is nog onbekend. CK zorgt dat dit de volgende vergadering in orde is en neemt hierover contact 
op met mevrouw Bisset.  

 WK mailt de voorzitter van de WMO-raad om te vragen wat er op de agenda staat en zal aan de hand 
daarvan beslissen of het nuttig is hierbij aanwezig te zijn. De vergadering vindt plaats op 14 november.  

 WK maakt een concept agenda voor de volgende vergadering volgens de nieuwe portefeuilles. Aan alle 
JAC-leden het verzoek hierop te reageren.  

 
16. Afsluiting 
 WK sluit de vergadering om 22.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actielijst 
 
Wat Wie 
Nieuwe nieuwsbrief schrijven (wordt doorgeschoven naar de vergadering van 
december) 

WF 

Financieel overzicht compleet maken (contact mevrouw Bisset) CK 
Contact onderhouden met de jongerenwerkers uit Abcoude om hen te blijven 
betrekken bij JAC-werkzaamheden 

RR 

Contact leggen met VLC voor nieuwe presentaties/ bellen CK 
Verticaal ontwerp maken voor op de banner/promotiemateriaal LS 
Nieuwsbrief online plaatsen LS 
Volgende vergadering nieuwe groepsfoto maken (blijft staan omdat niet alle leden 
aanwezig zijn) 

LS 

RR zet een link op de JAC-site naar de nieuwe Venig nieuwsbrief (wordt verstuurd 
via mailchimp) 

RR 

WF legt contact met Kees Water van de Tumult uit Abcoude  WF 
CK legt contact met het VLC over de maatschappelijke stage CK 
Thijmen mailen om te vragen naar de samenwerking tussen AJOC en jongerenwerk 
en over zijn ondersteuning van de JAC 

WK 

Redactioneel nalopen notulen één na laatste vergadering (RR heeft genotuleerd) MK 
Afspraak wethouder Spil CK, RR en 

WK 
Aanmelden JAC voor de kramenmarkt in de Boei RR 
Contact leggen met contactpersoon project Bedacht rond Middernacht RR 
Afmaken oude nieuwsbrief van WF PI 
Maken enquête om de vragen van de wethouder te peilen onder jongeren en contact 
leggen over de termijn (zie punt 6) 

WK 

Contact WMO-raad  WK 
Concept agenda volgende vergadering met nieuwe portefeuilles WK 
Datumprikker rondsturen voor een teambuildingsactiviteit  PI 
 
 


