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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 20 oktober 2011 verscheen in de Botlek een artikel waarin een aantal zaken 
rondom het jongerenwerk en het Jongerencentrum Albrandswaard negatief werden 
belicht. In het artikel staan veel als feiten gesuggereerde zaken niet correct 
beschreven en worden aantijgingen gedaan die het vertrouwen in het jongerenwerk 
kunnen beschadigen. In deze memo gaan wij op deze aantijgingen in en verschaffen 
wij u helderheid over het jongerenwerk. 
 
De samenwerking met Stichting JONG Rotterdam 
De drie jongerenwerkers zijn in dienst van Stichting JONG Rotterdam. Het contract 
met Stichting JONG Rotterdam loopt op 1 januari 2012 af en wordt niet verlengd. De 
reden hiervoor is het gebrek aan sturing en coördinatie vanuit de stichting richting de 
jongerenwerkers. Tevens is er sprake van slechte informatievoorziening richting onze 
gemeente. De jongerenwerkers verrichten daarentegen goed werk. Zij voeren hun 
taken met veel overtuiging en enthousiasme uit. Gezien het belang van continuïteit in 
het jongerenwerk zouden wij graag met de huidige medewerkers een doorstart willen 
maken. Niets is belangrijker dan een bekend gezicht voor de jeugd en stabiliteit in hun 
ondersteuning.  
 
De toekomst met Stichting Welzijn Albrandswaard 
Op dit moment wordt gewerkt aan een doorstart met de huidige jongerenwerkers onder 
Stichting Welzijn Albrandswaard. SWA is gezien hun contacten met vrijwilligers, 
expertise en huidige samenwerking met de gemeente een logische keuze voor de over 
te nemen taak. Het versterkt de lokale welzijnsorganisatie en zal tegelijkertijd het team 
met jongerenwerkers ondersteunen. Op dit moment worden afspraken gemaakt over 
financiën, prestaties en verantwoording waarna per 1 januari 2012 het jongerenwerk 
onder SWA actief zal zijn.  
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Financiën rondom het jongerenwerk en centrum 
In het artikel wordt gesproken over drie ton gemeenschapsgeld die in het jongerenwerk 
zou worden ‘verbruikt’. Het geld wordt echter voor vele doeleinden ingezet en 
doelbewust besteed. Onder andere salariskosten van de jongerenwerkers en subsidies 
voor Sordino, Foekepot, JCA, de sport- en spelweek, de huttenbouwweek, Stichting 
Dynamo en Griendpop worden uit dit budget gefinancierd. Tevens worden de kosten 
voor het jongerencentrum als huur, energie en verzekeringen hieruit bekostigd.  
Voor wat betreft de waarderingssubsidie aan de vereniging JCA zijn in het verleden 
geen nadere afspraken gemaakt over de verantwoording. Voor de vereniging JCA 
gelden daarbij dezelfde regels als voor de sociëteiten Sordino en de Foekepot. Dat 
houdt in dat inkomsten als bar omzet en uitgaven van ontvangen subsidiegelden niet 
verantwoord hoeven te worden. In de geplande herstructurering binnen het 
jongerenwerk worden vanaf 1 januari 2012 nieuwe afspraken gemaakt waardoor 
transparant moet worden wat de kosten en baten zijn van het JCA.  
 
Het jongerencentrum in de praktijk 
Er is tevens de nodige onduidelijkheid ontstaan over de openingstijden van het 
jongerencentrum en de verhuur aan andere organisaties. Het JCA is doordeweeks 
open tussen 09:00 en 17:00. Op verzoek en in overleg kunnen jongeren zelf 
activiteiten organiseren buiten de vastgestelde dagen en openingstijden. Daarnaast 
kunnen stichtingen als Griendpop, de scouting en scholen het JCA afhuren om 
bijvoorbeeld te vergaderen of activiteiten te organiseren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


