
 
Ridderkerk, 22 oktober 2007 
 
Geacht college van b & w van de gemeente Ridderkerk, 
 
Dank voor uw verzoek om een advies te schrijven over een centrale jongerenvoorziening 
16+ . Gelet op de door u gestelde termijn van vier dagen zijn wij, en dat zult u wellicht 
begrijpen, niet in staat om een volledig advies te schrijven. Toch willen we u, 
vooruitlopend op het advies, via deze brief alvast onze mening geven. We hebben de 
afgelopen periode besteed om uitgebreid en intensief een aantal avonden met elkaar van 
gedachten te wisselen. Tevens heeft een afvaardiging van ons gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van de Gooth en Stichting Dynamiek.  
 
Eerst zullen wij ingaan op een grootstedelijke jongerenvoorziening in het algemeen en 
daarna op het door u voorgelegd concept-collegebesluit. 
 
Een jongerenvoorziening 16+ 
Een jongerenvoorziening 16+ is volgens de jongerenraad: ‘Een in het centrum gelegen 
voorziening die door haar veelvoud aan activiteiten en organisaties een zo breed en 
divers mogelijke groep jongeren aanspreekt’ Wij denken dan aan Podium en Sociëteit de 
Gooth, de tienersoos, een multifunctionele grote podiumzaal, bandoefenruimtes voor de 
Popschool, een cursusruimte en eveneens alle faciliteiten die daarbij horen. Van 
kleedkamers tot garderobe, van podium tot geluidsinstallatie. 
Voor het jongerenwerk van alle betrokken organisaties is het essentieel dat er een 
structureel, goed gefaciliteerd gebouw staat waar jongerenwerk voor de lange termijn  
kan worden voortgezet en uitgebouwd.  
 
Uw conceptraadsvoorstel 
Hierover hebben wij ons in korte tijd uitgebreid laten informeren en hieronder treft u 
onze conclusies aan. 
 
Wij kunnen slechts tot een positief advies komen wanneer concreet de volgende zaken 
kunnen worden opgenomen in het voorstel: 
 

• Zonder zicht op een een definitieve centrale lokatie voor alle betrokken is 
verhuizen van de ene naar de andere tijdelijke oplossing niet wenselijk. Een 
invulling voor vijf jaar, ingaande per 1 januari 2008,  is, vooral voor de betrokken 
partijen, niet wenselijk. Jongerenwerkers en vrijwilligers moeten zich naar onze 
mening kunnen concentreren op het opbouwen van een jongerencentrum en -werk 
en moeten zich niet, na de verhuizing, bezighouden met alle perikelen rond een 
mogelijk nieuw pand. Wij adviseren een lange termijnoplossing, of minimaal 
uitzicht op een structurele voorziening, zowel financieel als praktisch.  



• De beschikbare ruimte. Wij zijn van mening dat de door u voorgestelde 
achteruitgang in m2 van ca 1150m2 nu naar 450 m2 niet acceptabel is. De huidige 
activiteiten van de Kuyperschool kunnen daar niet in worden voortgezet. 
Weliswaar stelt u dat de ruimtes groter zijn, maar daarin is geen rekening 
gehouden met opslag, podia, toiletten, gangen, entree, kleedkamers, garderobe 
enz. De huidige functies kunnen daar niet op dezelfde manier worden voortgezet, 
laat staan uitbreidingen zoals u wenst (tienersoos 16+) en de activiteiten 16+ zoals 
verwoord in uw beleid. Wij adviseren het college een ruimte van minimaal 800 
m2 te creëren. 

• Wij zeer benieuwd naar de uitgebreide financiële onderbouwing waarbij u 
uitkomt op een bedrag van 350.000. Wij adviseren het college eerst een 
onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële haalbaarheid door een (in 
jongerencentra) gespecialiseerd bureau. 

• De locatie (de plek) is centraal gelegen. Net buiten het winkelcentrum, toch in het 
centrum en vanuit alle wijken prima te bereiken. Wij vinden dit een geschikte 
locatie voor een jongerencentrum. 

 
Samenvattend adviseren wij het college door te gaan met onderzoek naar deze locatie 
wanneer u aan bovenstaande randvoorwaarden kunt voldoen. 
 
Wachtende op uw reactie verblijven wij, 
 
de Jongeren Raad Ridderkerk, 
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