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Voorstel:
In te stemmen met de ‘Uitvoeringsnotitie Jeugd en Jongerenwerk gemeente Dalfsen’.

Inleiding:
Het huidige kinder-, tiener- en jongerenwerk wordt uitgevoerd door twee organisaties, waarbij een
heldere visie van de gemeente op de uitvoering ontbreekt. In de nota Jeugd 2012-2015 is benoemd
dat we voor de toekomst één organisatie voor het jeugd- en jongerenwerk voor ogen hebben. Dit
uitgangspunt is nu verder uitgewerkt in de uitvoeringsnotitie voor jeugd en jongerenwerk. Omdat het
onderbrengen van het jeugd en jongerenwerk bij één organisatie gevolgen heeft voor minimaal één
van beide partijen, vinden we het belangrijk dat u instemt met de notitie. Daarnaast hebben we de
beleidsregels voor vrijwillig jeugd en jongerenwerk aangepast en nieuwe beleidsregels voor
preventieactiviteiten vastgesteld.
Argumenten:
1. Door het jeugd- en jongerenwerk onder te brengen bij één organisatie, verdwijnt de kunstmatige
scheiding tussen locatiegebonden en ambulant jongerenwerk.
Op dit moment is er in Dalfsen en Lemelerveld een scheiding tussen het locatiegebonden
jongerenwerk en het ambulant jongerenwerk. In deze twee kernen verzorgt Landstede het
jongerenwerk in en rondom het jongerencentrum en SMON het ambulant jongerenwerk. Dit past niet
binnen onze visie op jeugd- en jongerenwerk, waarin de jongerencentra een middel zijn om onze
doelen te bereiken, niet een doel op zich.
2. Door het jeugd- en jongerenwerk onder te brengen bij één organisatie, kan er beter worden
ingespeeld op vraag en behoefte per kern.
We kiezen bewust niet voor een minimum of vooraf bepaald basisniveau aan activiteiten. Het jeugden jongerenwerk is een dynamisch werkterrein waarin de behoeften en vragen van (groepen)
jongeren snel kunnen veranderen en er in de ene kern soms meer speelt dan in de andere. Het is
belangrijk dat hier op ingespeeld kan worden door te schuiven met de inzet van uren.
3. De beleidsregels sluiten nu aan bij onze doelen voor het jeugd- en jongerenwerk.
We vragen vrijwilligersorganisaties om activiteiten te organiseren die gericht zijn op de ontwikkeling
van kinderen en die de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren stimuleren.
De beleidsregels preventieactiviteiten stimuleren vrijwilligersorganisaties om preventieve activiteiten te
organiseren gericht op jeugd en/of hun ouders. Denk hierbij aan workshops, educatieve
theatervoorstellingen of informatieavonden over thema’s die voor de jeugd relevant zijn (zoals
middelengebruik, social media, loverboys, etc.).
Kanttekeningen
Het kiezen voor één organisatie is een lastige procedure die minimaal één verliezende partij zal
kennen.
Omdat de bedragen voor jeugd- en jongerenwerk boven het Europese drempelbedrag uitkomen, gaan
we vooralsnog uit van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, waarbij drie
organisaties uitgenodigd zullen worden.
Vooraf is niet te bepalen welke organisatie de uitvoering zal gaan doen, maar duidelijk is, dat minimaal
één van de twee organisaties subsidie en dus werk zal kwijtraken. Daarom kiezen we voor
daadwerkelijke realisatie per 1 januari 2016, zodat er een ruime overgangsperiode is.
Alternatieven:
Een alternatief is om de organisatie van het jeugd en jongerenwerk door de huidige organisaties te
blijven laten uitvoeren en in te zetten op optimalisering van de samenwerking.
Dat levert met name in Dalfsen en Lemelerveld nadelen op, omdat de scheiding tussen ambulant en
locatiegebonden jongerenwerk toch blijft bestaan en deze twee werkvormen niet naadloos in elkaar
over kunnen lopen, waarmee het locatiegebonden jongerenwerk een doel op zich blijft. Dat heeft
zeker niet onze voorkeur.

Financiële dekking:
Voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk zijn de bestaande budgetten voor jeugd- en
jongerenwerk leidend zijn (ongeveer € 340.000 per jaar, dit is inclusief huisvestingskosten). Deze
budgetten vallen onder programma 7 (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning).
Wel is het zo dat we in het kader van de drie decentralisaties (met name transitie jeugdzorg)
waarschijnlijk ook taken voor het jeugd en jongerenwerk zien. Als dit om een uitbreiding van uren
vraagt, dan wordt dit uit de budgetten die u voor de decentralisaties vastgesteld heeft betaald.
Communicatie:
Goede communicatie richting Landstede en SMON is van groot belang, zowel over de inhoud van de
notitie als over de procedures om tot één organisatie te komen.
Daarnaast is het van belang om duidelijk over de subsidieregelingen te communiceren, met name
rondom het nieuwe budget voor preventieactiviteiten. We gaan hierover communiceren op de website,
via een artikel in KernPunten en vragen daarnaast onze jongerenwerkers om dit ook kenbaar te
maken in de contacten die zij hebben met vrijwilligersorganisaties en kerken.
Vervolg:
Uw raad wordt bij de reguliere begrotingscyclus geïnformeerd over de voortgang.
Bijlagen:
1. Uitvoeringsnotitie Jeugd en Jongerenwerk gemeente Dalfsen
2. Inspraakverslag

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013, nummer 136;
gelet op het voorgenomen besluit om de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk bij één organisatie
neer te leggen;
gezien de visie op positief en beschermend jeugdbeleid in de nota ‘Jeugd 2012-2015’;

besluit:
in te stemmen met de ‘Uitvoeringsnotitie Jeugd en Jongerenwerk gemeente Dalfsen’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 december
2013.

De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

