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Onderwerp: Jongerenwerk 16+ 
 
 
1. Voorstel 
Met betrekking tot het jongerenwerk 16+ te kiezen voor variant twee plus midden. 
  
2. Aanleiding 
Het college heeft de wens in 2007 te starten met jongerenwerk 16+, waaronder het uitvoeren van 
de wens uit het coalitieakkoord om in iedere wijk die daaraan behoefte heeft een jongerensoos 16+ 
te starten. 
In de meerjarenbegroting zijn voor het jongerenwerk 16+ geen middelen geraamd. Het college 
heeft daarom een besluit genomen het jongerenwerk 16+ volgens de variant midden in de 
kadernota 2006 op te nemen, gekoppeld aan de middelen voor de renovatie van de Kuyperschool. 
Ter informering is in mei 2006 een themabijeenkomst voor de raad gehouden waarin het 
jongerenwerk 16+ inhoudelijk is toegelicht. 
 
Aan de renovatie van de Kuyperschool met daaraan gekoppeld de middelen voor het jongerenwerk 
16+ is door de gemeenteraad tijdens de kadernotabespreking in juni 2006 geen prioriteit gegeven. 
Hierdoor is er geen zicht op een daadwerkelijke invulling van het jongerenwerk 16+ vanaf 2007.  
Door de koppeling van het jongerenwerk 16+ aan de kosten voor de renovatie van de 
Kuyperschool heeft de raad geen seperate afweging gemaakt met betrekking tot de invulling van  
het jongerenwerk 16+. Dit in tegenstelling tot het besluit van februari 2006 van de gemeenteraad 
om het jongerenwerk 16+ in te vullen volgens variant twee plus. 
Met dit voorstel willen wij een separate afweging met betrekking tot het niveau van het 
jongerenwerk 16+ mogelijk maken. 
 
Hieronder volgt een toelichting op de invulling van het jongerenwerk 16+ volgens de variant twee 
plus. De hieronder genoemde bijlagen liggen bij de ter visie liggende stukken. 
 
3. Aspecten 
 
Besluiten en coalitieakkoord 
Ten aanzien van het jongerenwerk 16+ is in 2006 een aantal besluiten genomen: 
• Het besluit van februari 2006 van de gemeenteraad om het jongerenwerk 16+ in te vullen 

volgens de variant twee plus. 1;  
• De aangenomen motie Kuyperschool 2 (zie bijlage); 
• De antwoordbrief d.d. 3 maart 2006 op de motie Kuyperschool van het college (zie bijlage)3. 
                                                   
1 De variant twee plus staat voor: Een voortzetting van de activiteiten van de werkgroep “grote zaal” aangevuld met andere 
activiteiten, waarbij de plus staat voor dynamisch jongerenwerk gericht op variatie, diversiteit en maatwerk van de 
activiteiten, ook in de wijken”. De wethouder heeft toegezegd: “Van het 2+ scenario zullen drie plusvarianten worden 
uitgewerkt met bijbehorende activiteiten en kosten. Dit zal gebeuren in samenwerking met Stichting Dynamiek en de jeugd. 
In het voorstel zal tevens worden ingegaan op de 4 W-vragen.” (Wat stellen wij als doel? Welke effecten willen wij bereiken?  
Welke prestatie-indicatoren horen hierbij? Wat gaan wij daarvoor doen?). 
2 De gemeenteraad spreekt zich uit voor ‘ongewijzigd gebruik’van het gebouw van de voormalige Dr. Kuyperschool als 
jongerencentrum (alleen bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen), zoals vermeld onder variant 1 op bladzijde 
9 van de notitie ‘Toekomst Kuyperschool en huisvesting jongerenwerk’ (Gemeentestukken 2005-331; corrnr.05/5034) 



 
 

  
 
 

       

 
In het coalitieakkoord 2006-2010 is ten aanzien van het jongerenwerk 16+ het volgende 
opgenomen: 
• Realiseren we in iedere wijk die daar behoefte aan heeft een jongerenvoorziening voor de 

leeftijd 16+; 
• Realiseren we één multifunctioneel podium voor alle Ridderkerkse jongeren. 
 
In dit voorstel wordt de renovatie van de Kuyperschool ter realisering van een 
jeugdvoorzieningencentrum buiten beschouwing gelaten. Wel zijn de kosten voor het organiseren 
van activiteiten in de Kuyperschool, waaronder activiteiten in de podiumzaal, meegenomen. De 
activiteiten in de Kuyperschool zullen worden afgestemd op de dan beschikbare ruimten en 
voorzieningen. 
 
Jongerenwerk is meer dan alleen ontmoeting 
De centrale vraag is hoe met inachtneming van de genomen besluiten aan het jongerenwerk 16+ 
voor de gemeente Ridderkerk inhoud kan worden gegeven? 
Uitgangspunt daarbij is het vergroten van de kansen en mogelijkheden van jongeren op een 
integrale, samenhangende en multi-disciplinaire manier door middel van dynamisch jongerenwerk 
dat gericht is op variatie, diversiteit en maatwerk van de activiteiten, ook in de wijken4. 
 
De doelstelling van het jongerenwerk kan worden bereikt door de activiteiten te richten op: 
1. Recreatie en ontmoeting;  

Het aanbieden van activiteiten waaronder: jongerencafé, internetcafé, uitstapjes, jong en oud, 
oud en nieuw, sportactiviteiten, muziekactiviteiten (dance-avonden, dj workshops, festivals, 
oefenmogelijkheden voor bands e.d.) 

2. Participatie, activering en ontplooiïng;  
Jongeren actief laten meedenken, meebeslissen en meedoen (bij het organiseren) van 
activiteiten. Door onder andere: jeugdparticipatie, het inzetten van jongeren als vrijwilligers, 
educatieve activiteiten, maatschappelijke stages, kunst en cultuur (cabaret, theater, lezingen 
e.d.) 

3. Preventie en voorlichting. 
Door (ambulant) jongerenwerk in te zetten op bijvoorbeeld voorlichting over drugs en alcohol, 
informatie te laten verstrekken over werk en huisvesting en preventieve activiteiten te laten 
organiseren, zoals weerbaarheidscursussen.  

 
Door de inzet van professioneel jongerenwerk worden jongeren in Ridderkerk geholpen een 
maatschappelijke positie te bereiken, waarbij zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 
kernbegrippen zjin. Hierdoor zijn jongeren beter voorbereid op een dynamische samenleving 
waarin kennis, autonomie, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en solidariteit met zwakkere groepen 
vereisten zijn.  
 

                                                                                                                                                          
 
3 De uitgangspositie van het vorige college  is handhaving van de Kuyperschool en gebruik voor jongerenwerk.  
 
4 Als referentie zijn de nota en kader jeugdbeleid ‘Volwassen worden in Ridderkerk 2006-2010” genomen waarin de 
uitkomsten van het Ridderkerkse jeugddebat 2005 zijn verwerkt. 
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 Jongerenwerk 16+ Volgnr. 3 van 5 
 

De smalle, midden en brede variant 
Er is aan de gemeenteraad toegezegd de variant 2 plus uit te werken in een smalle, midden en 
brede variant5.  
Smal dan wel breed is door het college op twee niveaus uitgewerkt : 
1. minder dan wel meer activiteiten gericht op recreatie en ontmoeting; 
2. minder dan wel meer verdieping van de activiteiten met participatie, activering en ontplooiïng 
dan wel preventie en voorlichting.  
 
Bovengenoemde uitgangspunten ten aanzien van de doelstelling van het jongerenwerk en ten 
aanzien van de twee niveaus zijn in onderstaand schema uitgewerkt tot een smalle, midden en 
brede variant.  
 
Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt in de activiteiten die centraal worden aangeboden 
vanuit het jeugdvoorzieningencentrum en het maatwerkgedeelte. Het jeugdvoorzieningencentrum 
moet onderdak gaan verlenen aan een podiumzaal, de tienersoos voor het centrum, de 
jongerensoos en de Gooth en zo mogelijk andere activiteiten afhankelijk van de keuzes voor het 
maatwerkgedeelte. Het maatwerkgedeelte is het jongerenwerk gericht op variatie, diversiteit en 
maatwerk van de activiteiten, ook in de wijken, waaronder de jongerensozen 16+. Het 
maatwerkdeel gaat niet uit van één locatie waaruit activiteiten worden georganiseerd, maar maakt 
het mogelijk dat zowel activiteiten centraal in het jeugdvoorzieningencentrum worden 
georganiseerd, als ook elders (naar gelang de aard van de activiteiten). 
 
 
Tabel: schematische uitwerking variant twee plus 
 

Kenmerken activiteitenaanbod 
 Smal Midden Breed 
Kenmerkend voor 
activiteiten aanbod 

- Er wordt voornamelijk 
gebruik gemaakt van de 
ruimten in de 
Kuyperschool 
 
 
 
- Jongerenwerkers 
organiseren zo mogelijk 
aanbodgericht 
activiteiten vooral geënt 
op recreatie en 
ontmoeting. 

- Dagelijkse activiteiten 
gericht op variatie, 
diversiteit en maatwerk 
van de activiteiten 
zowel in de 
Kuyperschool als 
elders 
- Er wordt zowel  
aanbodgericht als 
vraaggestuurd 
activiteiten 
gerealiseerd met 
jongeren. 

- Dagelijkse activiteiten 
gericht op variatie, 
diversiteit en maatwerk 
van de activiteiten 
zowel in de 
Kuyperschool als 
elders 
-Er wordt zowel 
aanbodgericht als 
vraaggestuurd 
activiteitenaanbod 
gerealiseerd met 
jongeren.  

Wat gebeurt er in de 
Kuyperschool 

- Enkele activiteiten  
waaronder: 
- een soos 16+ 
- Podium activiteiten 

- Dagelijkse activiteiten  
waaronder: 
- een soos 16+ 
- Podium activiteiten 

Dagelijkse activiteiten 
Waaronder: 
- een soos 16+ 
- Podium activiteiten 

                                                   
5 De uitwerking van de variant twee plus is in samenspraak met Stichting Dynamiek tot stand gekomen. Ook is gesproken 
met jongerensociëteit De Gooth en de tieners van de tienersozen over het jongerenwerk. 



 
 

  
 
 

       

Wat gebeurt er voor 
het maatwerkdeel  

- 
 

- In meerdere wijken 
enkele dagdelen 
sozen 16+ 
- aanbod gerichte en 
vraaggestuurde 
activiteiten 

- in meerdere wijken en 
meerdere dagdelen 
sozen 16+ 
- aanbod gerichte en 
vooral vraaggestuurde 
activiteiten 

Realisatie activiteitenaanbod 
 

Recreatie en ontmoeting 
Waaronder: soos 16+, internetcafé, uitstapjes, jong en oud, oud en nieuw, muziekactiviteiten (dance-
avonden, dj workshops, festivals) 
 
 Smal Midden Breed 
Realisatie Sober aanbod Gematigd aanbod Breed aanbod 
 

Participatie, activering en ontplooiïng 
Waaronder: jeugdparticipatie, vrijwilligerswerk, educatieve activiteiten, maatschappelijke stages, kunst en 
cultuur (cabaret, theater, lezingen e.d.) 
 
 Smal Midden Breed 
Realisatie Nauwelijks Aanbodgericht en 

gedeeltelijk 
vraaggestuurde 

activiteiten 

Aanbodgericht en 
vooral vraaggestuurde 

activiteiten 

 
Preventie en voorlichting 

Door (ambulant) jongerenwerk in te zetten op bijvoorbeeld voorlichting over drugs en alcohol, informatie 
te laten verstrekken over werk en huisvesting en preventieve activiteiten te laten organiseren, zoals 
weerbaarheidscursussen.  
 
 Smal Midden Breed 
Realisatie Niet  5 uur per week 10 uur per week 

Kosten in € 
 Smal Midden Breed 
Kuyperschool 
activiteiten 

100.000 140.000 140.000 

Maatwerkdeel 2 - 150.000  340.000 

 
 
In de bedragen van de activiteiten in de Kuyperschool en het maatwerkdeel zijn opgenomen 

- huisvestingskosten voor sozen 16+; 
- professioneel jongerenwerk; 
- toezicht; 
- beheer; 
- activiteitengeld; 
- overhead; 
- overige kosten (pr, schoonmaak, beveiliging e.d.). 
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4. Aanpak/Uitvoering 
Voorgesteld wordt het jongerenwerk in drie jaar op te bouwen. De beschikbare middelen worden 
ingezet voor het inhuren van professioneel jongerenwerk en de andere kostenposten (o.a. beheer, 
activiteitengeld en huur). De activiteiten in de Kuyperschool zullen worden afgestemd op de dan 
beschikbare ruimten en voorzieningen. 
 
De lasten voor het jongerenwerk 16+  zijn via de kadernota als wens opgenomen in de 
meerjarenbegroting 2007 en verder. Hierbij is uitgegaan van variant twee plus midden.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Lasten jongerenwerk variant twee plus midden 
 2007 2008 2009 2010 
Jongerenwerk 16+ 100.000 150.000 290.000 290.000 
     
 
Aangezien de lasten voor het jongerenwerk 16+ via de kadernota als wens zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting 2007 en verder, is de beschikbaarheid van de genoemde financiële middelen 
onder voorbehoud van toekenning van deze wens (bij de besluitvorming rondom de kadernota en 
de meerjarenbegroting 2007). 
  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de raad d.d. 7 september 2006 
JS/772/as/Z 


