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COMMISSIE SAMEN LEVEN   AGENDAPUNT 10 

 

Naam onderwerp: Wijziging Programmering in De Loods 

 

 

Verzoek voor de eerstkomende commissievergadering van 12 november 2015 

 

Verzoek van : Arianne Ripmeester PvdA; Henk van Os Partij 18+; Björn Ross D66/GL ; 

 

 

Aanleiding 

Recent werden raadsleden via Social media geïnformeerd dat per direct de programmering en de 

werkwijze van De Loods werd gewijzigd.  

 

Omschrijving 

 

De Loods is een jongerencentrum voor tieners en jongeren tot 27 jaar. In hetzelfde pand zijn ook De 

Gooth en de Tienersoos gevestigd. Het jongerencentrum werd in 2011 geopend. Er worden 

activiteiten georganiseerd voor diverse leeftijdsgroepen in samenwerking en samenspraak met een 

groep enthousiaste jongerenwerkers, (jonge) vrijwilligers en met tieners en jongeren zelf. Wij willen 

onze waardering uitspreken voor de inzet van vrijwilligers en jongerenwerkers die van De Loods een 

succes willen maken. 

 

Voor een aantal evenementen wordt toegang geheven. De Loods viert dit jaar het eerste lustrum en 

heeft zich in die jaren positief op de kaart gezet. Veel evenementen kennen een goede opkomst. Er 

wordt georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen. Enkele zijn regelmatig uitverkocht. Enkele 

trekken ook ouder publiek bijv. de 70 80 90 parties. 

 

In de afgelopen jaren is de raad niet geïnformeerd over incidenten in of rondom De Loods op een 

enkel incident na. 

 

Op zaterdag 10 okt 2015 werden raadsleden geïnformeerd dat vanaf dat moment de programmering 

van De Loods werd gewijzigd en de vaste programmeur/ jongerenwerker werd toegevoegd aan het 

team jongerenwerkers. De evenementen voor 2015 werden van de site gehaald. Bijna elk weekend 

stond er in De Loods iets op het programma. Inmiddels zijn een aantal evenementen weer 

teruggeplaatst. 

 

Naast de evenementen in De Loods worden de ruimtes ook gebruikt voor andere maatschappelijke 

activiteiten, van Summergames tot Lezen oké. En ook wordt de Loods verhuurd aan derden. 

 

 

Dit roept de volgende vragen op 

 

- De Loods is het jongerencentrum. Het programma werd naar het gevoel van velen plotsklaps 

gewijzigd. Blijft er elk weekend vrij-zon wat te doen in de Loods en blijven er aansprekende 

evenementen zodat het jongerencentrum een aantrekkelijk centrum voor jongeren is en blijft?  

 

- Mogen de jongeren in overleg en samenwerking met de jongerenwerkers zelf bepalen welke en 

hoeveel evenementen zij nodig vinden voor de Loods? 
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- Wie stelt het kader vast waarbinnen evenementen mogen plaatsvinden? 

 

- Waarom werden alle evenementen voor 2015 van de site gehaald c.q. afgelast? En daarna weer 

teruggeplaatst? Hoeveel evenementen zijn er in 2015 afgelast? 

 

- Klopt het dat er een beleidsplan van SenW aan ten grondslag ligt. Zo ja wat zijn de pijlers van dit 

plan en wie was betrokken bij het opstellen van dit plan? 

 

- Op welke wijze heeft de Jongerenraad over de nieuwe koers en deze programmeerwijziging 

geadviseerd of is daarbij betrokken? 

 

- Het college heeft een werkgroep gevormd t.a.v. Sport en Welzijn. Welke visie hanteert het college 

ten aanzien van De Loods? Wanneer is er sprake van een succesvol jongerencentrum? Graag 

concrete voorbeelden noemen ten aanzien van bezoekers, leeftijd, soort programma, frequentie van 

evenementen, benchmarkers. 

 

- Op 24 november wordt de raad geïnformeerd over de nieuwe raamovereenkomst met Sport en 

Welzijn. Een raamovereenkomst wordt opgesteld door de gemeente en geeft de afspraken weer 

tussen de gemeente en de uitvoerende organisatie. Is daarin de nieuwe lijn van programmeren 

opgenomen? Wat is de rol van de raad in dit proces? En de rol van de jongerenraad? 

 

- Sport en Welzijn en ook De Loods worden aangespoord om meer kostendekkend en kostenbewust 

te organiseren. De programmering wijzigt. Welk effect verwacht u op de populariteit van De Loods? 

Heeft dit effect op de hoogte van de subsidieaanvraag m.b.t. De Loods? 

 

Doel bespreking / beraad 

 

Waardering uitspreken over de jongeren, vrijwilligers en jongerenwerkers die zich positief inzetten om 

van De Loods een succes te maken. 

 

Opheldering krijgen over de toekomst en programmering van het jongerencentrum, en de 

kaderstellende rol van de raad. 

 

 

 

 

Ter voorbereiding van de bespreking in de commissie ontvangen wij graag onderstaande beschikbare 

informatie:  

 

de subsidie aanvragen van 2013, 2014 en 2015,  

 

de 3 beschikkingen op de subsidie aanvragen van 2013, 2014 en 2015,  

 

het businessplan 2011-2015 voor De Loods,  

 

het businessplan 2016 ev,  

 

een overzicht van de bezoekersaantallen en leeftijdcategoriën per gratis toegankelijk evenement,  

 

een overzicht van de bezoekersaantallen en leeftijden in totaal voor alle gratis toegankelijke 

evenementen,  
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een overzicht van de bezoekersaantallen en leeftijden van evenementen gericht op de jongeren tot 18 

jaar, 

 

een overzicht van verkochte toegangsbewijzen per evenement uitgesplitst naar leeftijdscategorie 

 

een overzicht van verkochte toegangsbewijzen in 2015 uitgesplitst per leeftijdscategorie  

 

de signaleringsrapporten van Sport en Welzijn 2014 en 2015.  

 

de kwartaalrapportages van 2015 

 

 

 

 

 

 

 


