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Geachte dames en heren,
Aanleiding
In het college uitvoeringsprogramma hebben wij de toekomst van het jongerenwerk
opgenomen als een van de speerpunten van het programma Kennis en Welzijn.
Voortvloeiend uit de vastgestelde nota jeugdbeleid stellen we een actieagenda
jeugdbeleid op.
Een belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid is het jongerenwerk. Om uiteenlopende
redenen wil het college inzoomen op de toekomst van het jongerenwerk:
1. In het licht van de financiële ombuigingen kijken we ook kritisch naar deze
post.
2. Het contract met de huidige aanbieder St. Jong Rotterdam loopt per 1-1-2012
af.
3. De gemeenteraad heeft gevraagd om een discussie over het welzijnsbeleid in
Albrandswaard. Hier is het jongerenwerk een belangrijk onderdeel van.
In deze notitie formuleren we - opnieuw - onze doelstelling van het jongerenwerk.
We proberen een helder beeld te geven van de huidige organisatie, werkwijze en de
kosten van het jongerenwerk.
Vervolgens schetsen we de dilemma’s waar we voor staan aan en leggen u de keuzes
voor, die wij op dit moment zien.
Deze notitie moet leiden tot een goede discussie hoe een andere inzet een beter
resultaat oplevert.
Doel en randvoorwaarden jongerenwerk.
In de nota jeugdbeleid staat als doelstelling geformuleerd: “Het bevorderen van de
persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jongeren. Interventie in
situaties waarbij jongeren overlast veroorzaken rekenen we ook tot deze doelstelling”.
Om bovenstaande doelstelling te realiseren gaan wij er van uit dat
1. Het jongerenwerk gericht is op het ondersteunen van de jeugd en het versterken
van het zelforganiserend vermogen van de jeugd;
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2. het organiseren van activiteiten voor de jongere kinderen, dan wel het faciliteren
van vrijwilligers;
3. het ondersteunen in overlastgevende situaties door het jongerenwerk;
4. het jongerenwerk actief deel neemt aan de overleggen in de keten van zorg en
veiligheid.
Huidige organisatie en werkwijze / overeenkomst jongerenwerk
De gemeente heeft voor de periode 2009 tot en met 2011 een overeenkomst met
Stichting Jong Rotterdam voor het uitvoeren van het jongerenwerk.
Op grond van deze overeenkomst huren wij in
 Een ambulant jongerenwerker (32 uur), die zich richt op de doelgroep vanaf
16 jaar. Hij heeft een vaste plek in de werkgroep sociale veiligheid.
 Een sociaal cultureel werker (36 uur), verantwoordelijk voor de jongere jeugd
tot 16 jaar en kinderen met een beperking. Zij neemt deel aan het
(jeugd)ketenpartneroverleg.
 Een zakelijk leider / beheerder jongerencentrum (36 uur), verantwoordelijk
voor de openingstelling van het jongerencentrum. Tevens faciliteert hij de
overige jeugd- en jongerenactiviteiten binnen de gemeente.
 Een coördinator voor 2 uur per week, die een inhoudelijke beleidsinbreng bij
onze jeugdprojecten levert.
De totale salariskosten bedragen € 220.322,54 per jaar.
In het prestatiecontract staan de activiteiten en reikwijdte van de werkzaamheden
beschreven. Deze overeenkomst is in 2010 van kracht geworden.
Het contract met Stichting Jong Rotterdam is in december 2010 formeel opgezegd. We
willen 2011 gebruiken voor het onderzoek naar de plaatsbepaling van het
jongerenwerk / sociaal cultureel werk in het brede kader van het welzijnsbeleid.
Tevredenheid
Wat betreft het personeel zien wij geen problemen in het functioneren. Zowel de
jongerenwerker als de sociaal cultureel werker nemen deel aan verschillende
overleggen met andere disciplines en dit werkt naar tevredenheid van een ieder.
De continuïteit en overdracht van kennis is wel een aandachtspunt, waar de Stichting
diverse malen van op de hoogte is gebracht. Toch moesten wij begin maart
constateren, dat met ingang van april 2011 de vijfde jongerenwerker in vier jaar tijd
ingezet werd. In de memo van maart jongstleden hebben wij deze kwestie bij u
aangekaart. We constateren verder dat het sociaal cultureel werk en het jongerenwerk
veelal los van elkaar functioneren, waarbij de sociaal cultureel werker vooral werkt
vanuit de accommodatie JCA en de jongerenwerker vooral op straat te vinden is. Er is
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weinig tot geen interactie tussen deze groepen jeugd, maar ook niet tussen de twee
werkers.
De afgelopen periode constateren we een grotere behoefte aan ambulant
jongerenwerk. De huidige formatie is erg kwetsbaar, qua ureninzet en omvang. Ook
krijgt de problematiek qua overlastsituaties een steeds urgenter karakter.
Activiteitenbudget / financiële verantwoording
Het activiteitenbudget van rond € 8.000,- kennen wij momenteel toe aan VJCA en is
bedoeld voor binnen- en buitenactiviteiten voor de gehele Albrandswaardse jeugd.
Binnen dit activiteitenbudget lijkt het een probleem om te werken met een jaarplan,
begroting en jaarrekening. Dit is volgens onze subsidieverordening weliswaar niet
verplicht, maar we hechten het inzicht in de inzet vanuit de gemeente aan jeugd en
jongerenactiviteiten. Om deze reden ondersteunt de zakelijk leider van JCA de
vereniging met de verantwoording. Hier zijn we niet tevreden over.
Onze grootste zorg ligt bij het gebrek aan inzicht hoeveel inkomsten het
jongerencentrum heeft en wat hier dan vervolgens mee gebeurt. Ook het in februari
aangeleverde overzicht verschaft geen duidelijk inzicht in het inkomsten en
uitgavenpatroon. Het jongerencentrum geeft aan de inkomsten van de bar en de
verhuur van ruimtes altijd weer in te zetten voor activiteiten die de jeugd ten goede
komen. Wij overwegen voor 2011 aan het jongerenwerk zelf en dus niet meer aan de
vereniging JCA het activiteiten budget te verstrekken, dat dient te uitvoering van
bovengenoemde algemene activiteiten voor jeugd en jongeren binnen de gemeente.
Rol jeugdsociëteiten
De drie jongerenverenigingen ontvangen ieder een jaarlijks subsidie van € 2.750,00
voor de organisatie van sociëteitsgebonden activiteiten (thema)feesten,
informatieavonden of gezamenlijke activiteiten als het Rondje Albrandswaard en Grote
Prijs Albrandswaard. Voor de organisatie van het jaarlijkse Griendpopfestival stelt de
gemeente een garantiesubsidie van € 20.000,00 beschikbaar.
Jeugdaccommodaties
De gemeente heeft momenteel drie accommodaties waar activiteiten voor / door
jongeren plaatsvinden, te weten De Foekepot, Sordino en het openbare
jongerencentrum JCA. De Foekepot en Sordino hebben een eigen accommodatie. Het
openbare jongerencentrum aan de Albrandswaardsedijk geldt tevens als sociëteit voor
de Vereniging Jongerencentrum Albrandswaard.
Het gemiddelde gebruik voor verenigingsactiviteiten is 1 avond per week per
accommodatie.
De accommodatie van Sordino is eigendom van de vereniging.
De Foekepot huurt aan de Zwaardijk. De gemeente heeft in 2009 een krediet rond
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€ 100.000,00 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur
en aflossing achterstallige huur. Het op te stellen contract met de gemeente behelst
ondermeer de wijze waarop de lening afgelost kan worden.
Gemeente huurt de accommodatie JCA van NRIJ. De totale beheerskosten van de
accommodatie bedragen € 60.000,00 per jaar. NRIJ wil op korte termijn de grond
beschikbaar krijgen voor alternatief gebruik. Zij zijn hierover in gesprek met wethouder
van Ginkel.
Dilemma’s / vraagstelling aan uw raad
We zien de noodzaak om binnen de begroting structurele ombuigingen te vinden. We
proberen zoveel als mogelijk de functie van een voorziening overeind te houden. We
onderzoeken nu of andere werkwijze of locatie in totaal goedkoper kan zijn. We kijken
op een zelfde wijze naar het jongerenwerk.
Dit leidt tot de volgende dilemma’s die wij graag aan uw raad willen voorleggen:
1. Blijven we het jongerenwerk vooral organiseren in een openbaar
jongerencentrum of kunnen we denken aan minder accommodatiegericht
werk?
2. De sluiting van het jongerencentrum staat gepland voor 2013. Willen we
investeren in een nieuw centrum op één plek in de gemeente, benutten we
meer de bestaande locaties van Sordino en De Foekepot of investeren we in
een alternatieve voorziening voor de jeugd in Portland?
3. Het verloop binnen de huidige bezetting van het jongerenwerk is fors. Zijn er
ideeën om de formatie ten behoeve van het jongerenwerk uit te breiden en te
zorgen voor meer continuïteit, zonder dat dit meer budget vraagt. Met andere
woorden: hoe zorgen we voor meer continuïteit in het licht van een
teruglopend budget.
4. Het jongerenwerk is onderdeel van het welzijnsbeleid van de gemeente. Op dit
moment wordt dit uitgevoerd door St. Jong Rotterdam. Zijn er voordelen te
behalen door het jongerenwerk meer in samenhang te zien met onze lokale
structuren op het gebied van sport (sportstichting), het Centrum voor Jeugd en
Gezin, algemeen welzijn (SWA) en bijvoorbeeld de Brede School?
Met andere woorden, laten we de organisatie van het jongerenwerk bij de
huidige stichting of brengen we het onder in een meer lokaal georiënteerde
organisatie?
De nader uit te werken scenario’s, die volgen uit bovenstaande dilemma’s, zijn terug te
brengen naar twee:
1. Sluiting JCA, geen nieuw openbaar jongerencentrum. Het jongerenwerk wordt
meer georganiseerd vanuit andere bestaande accommodaties. Dit kunnen de
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sociëteiten zijn, maar ook sportkantines of culturele centra. Het accent van
investeren in aanvullende voorzieningen voor jeugd ligt vooral in Portland.
2. Jongerenwerk blijven organiseren vanuit een openbaar jongerencentrum,
waardoor geïnvesteerd zal worden in een nieuw gebouw dat goed bereikbaar
is voor alle jeugd uit Albrandswaard.
Voor beide scenario’s geldt dat we het jongerenwerk kunnen blijven doen met Stichting
Jong, of we kunnen het onderbrengen bij een andere organisatie.
De afwegingen van een dergelijke keuze raken de discussie die de gemeenteraad met
het college wil voeren over het brede welzijnsbeleid. Wij kunnen ons dan ook
voorstellen dat we de overeenkomst met de Stichting Jong met een jaar verlengen om
zo de discussie over het brede welzijnsbeleid niet onnodig onder druk te zetten.
Bovengenoemde vraagstelling willen wij graag, tijdens een caroussel bijeenkomst aan
uw raad voorleggen.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

mr. Harald M. Bergmann

