
Inspraakverslag uitvoeringsnotitie Jeugd en Jongerenwerk  
 
 
De concept uitvoeringsnotitie is opgesteld na interviews met de twee uitvoerende organisaties Landstede 
en SMON en is vervolgens aan beide organisaties voorgelegd voordat de  notitie in het college van 
burgemeester en wethouders is behandeld.  
De concept uitvoeringsnotitie Jeugd en Jongerenwerk heeft vervolgens ter inzage gelegen van 12 
september t/m 23 oktober 2013. Tijdens de inspraakperiode hebben we een bijeenkomst voor en over 
vrijwillig en kerkelijk jeugd en jongerenwerk gehouden op 24 september 2013.  
 
We hebben een advies van de Wmo-raad ontvangen en een reactie van de Scoutingvereniging in 
Lemelerveld gekregen. Van de bijeenkomst op 24 september is een verslag gemaakt en de opmerkingen 
die tijdens deze avond zijn gemaakt hebben we zoveel mogelijk in het verslag verwerkt. Deze wordt dan 
ook als ‘inspraak’ reactie behandeld.  
 
Hieronder wordt een korte samenvatting van de inspraakreacties gegeven en geven we aan of/ en hoe 
we deze reacties verwerken in de notitie.  
 
1 Bijeenkomst 24 september vrijwillig en kerkelijk jeugd en jongerenwerk   
Tijdens de bijeenkomst op 24 september zijn vooral signalen naar voren gekomen: 

- Aanwezigen vonden het belangrijk dat organisaties actief binnen het vrijwillig jeugd en 
jongerenwerk elkaar kennen en dat signalen en ervaringen uitgewisseld konden worden.  
� In de notitie is het belang van samenwerking tussen het professionele en vrijwillig jeugd en 

jongerenwerk (en andere lokale partners zoals sportverenigingen) aangegeven (o.a. blz 8, 9 
en 16). Het belang van de jongerenwerker als verbinder is tijdens de bijeenkomst nogmaals 
bevestigd.  

- Enkele aanwezigen maakten zich zorgen over de uitval van de jongeren van middelbare 
schoolleeftijd bij verenigingen.  
� Het professioneel jongerenwerk brengt in beeld waar jongeren van deze leeftijd behoefte aan 

hebben. In overleg kan dus gekeken worden naar witte vlekken en kan ook een deel van 
deze jongeren bereikt worden.  

- Signalering door vrijwilligers is belangrijk, maar niet iedere vrijwilliger kan en wil dit. Daarnaast 
wordt de druk op vrijwilligers groter, minder vrijwilligers moeten vaak meer doen.  
� In hoofdstuk 5 is een paragraaf toegevoegd over de druk op vrijwilligers. Hierin is dit signaal 

ook benoemd (blz.16) 
- Social Media en de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol zijn onderwerpen waar zorgen 

over zijn.  
� De thema’s Social Media en middelengebruik worden in de notitie meerdere keren genoemd. 

We hebben hier in de notitie inhoudelijk geen extra opmerkingen over gemaakt. Duidelijk 
werd dat het delen van deze signalen belangrijk is, om zonodig ook in gezamenlijkheid 
activiteiten te kunnen organiseren.  
De subsidienormen voor preventieve activiteiten zijn uitgebreid door het mogelijk te maken 
om meer subsidie te verstrekken wanneer vanuit verschillende kernen en 
(vrijwilligers)organisaties wordt samengewerkt om een preventieproject te organiseren.  
Wanneer een item zoals Social Media gemeentebreed leeft, is het nu dus mogelijk om daar 
in gezamenlijkheid een preventieve activiteit voor te organiseren (blz. 16 en 21). 

 
2 Advies Wmo-raad  

De Wmo-raad heeft op 14 oktober advies uitgebracht over de notitie. De Wmo-raad vindt dat het een 
duidelijk opgestelde nota is, een helder en herkenbaar verhaal. De Wmo-raad heeft de volgende vragen 
gesteld: 

- Er zijn twee budgetten voor activiteiten vastgesteld, zijn deze budgetten voldoende en hoe 
worden ze onder de aandacht gebracht?  
� Één van de budgetten is een bestaand budget waar al jarenlang gebruik van wordt gemaakt. 

De subsidieregels voor dit budget zijn inhoudelijk aangepast op de doelstellingen die we 
hebben benoemd in de notitie, namelijk ontwikkeling en meedoen in de eigen leefomgeving.  



 
De subsidies zijn vastgesteld op maximaal € 500,00 per vereniging en er is een totaal budget 
van €4.850. De subsidie is niet bedoeld om de reguliere exploitatie van verenigingen in stand 
te houden, maar moet gezien worden stimulans voor het organiseren van activiteiten die we 
als gemeente belangrijk vinden. De afgelopen jaren is dit budget altijd toereikend geweest.  
Het andere budget is een nieuw budget dat bedoeld is om preventieve activiteiten te 
organiseren door vrijwilligers. Of de subsidiebedragen voldoende zijn, zal moeten blijken uit 
de aanvragen die we ontvangen. Door samen te werken met organisaties  uit andere kernen, 
zijn er mogelijkheden meer subsidie te ontvangen.  
 
We zullen de budgetten onder de aandacht brengen door ze op de website te plaatsen en het 
professionele jongerenwerk hierover te informeren, zodat zij in hun contacten met 
vrijwilligersorganisaties hen erop kunnen attenderen.  
 

- Uit hoeveel fte bestaat het jongerenwerk?  
� Kijkend naar de directe uren (6580) die nu worden ingezet voor jongerenwerk, komen we 

ongeveer uit op 4,5 fte uitvoerend jongerenwerk. We hebben dit in de notitie ook toegevoegd 
(blz. 14).  

 
- Er staat een bedrag van € 340.000 benoemd. Hoe is dit bedrag opgebouwd?  

� De directe uren worden nu als volgt ingezet: 
- Stimuleren van de (talent)ontwikkeling:     1205 uur 
- Participatie:        665 uur 
- Preventie, signalering en bemiddelen bij overlast    3590 uur 
- Individuele coaching en hulpverlening     1120 uur  

Onder preventie en signalering wordt in bovenstaand overzicht ook het straathoekwerk 
en de inloopactiviteiten van de jongerencentra geschaard. 

 We hebben dit overzicht ook in de notitie gezet (blz. 14).  
 
3 Inspraakreactie Scouting de Verbinding  
Na de bijeenkomst met vrijwillig en kerkelijk jeugd en jongerenwerk, heeft de Scouting de Verbinding 
(Lemelerveld) een aanvullende reactie gestuurd.  
De Scouting geeft aan dat de Scouting de gemeente meer geld moet betalen (huur, belastingen, leges, 
etc.) dan dat er aan subsidie binnenkomt. Er zijn financiële gaten die gedicht moeten worden met acties 
vanuit vrijwilligers, die vinden dat er steeds meer moet worden gedaan om geld bij een club binnen te 
krijgen. Vrijwilligers, die toch al veel tijd steken in de activiteiten voor de jeugd.  
De Scouting ziet graag dat de gemeente hen hierin tegemoet komt door een hoger subsidiebedrag 
beschikbaar te stellen.  

� Zoals eerder in dit inspraakverslag benoemd is, is de subsidie voor vrijwillig jeugd- en 
jongerenwerk niet bedoeld om de reguliere exploitatie van verenigingen te bekostigen. We 
gaan er vanuit dat dit grotendeels met de contributies en/of deelnemersbijdragen bekostigd 
wordt. De bijdrage is zoals gezegd bedoeld om activiteiten te stimuleren/te ondersteunen die 
we als gemeente belangrijk vinden.  
Wel hebben we in het nieuwe beleid de subsidie weer op maximaal € 500,00 gezet, waarmee 
organisaties die al subsidie ontvangen, weer grotendeels op het oude subsidieniveau komen 
van vóór de bezuinigingsronde 2011-2014 (wanneer ze voldoen aan de beleidsregels). Dit is 
mogelijk binnen het beschikbare budget omdat er voorheen tien organisaties aanspraak 
konden maken op het budget voor vrijwillig jeugd en jongerenwerk maar er de afgelopen 
jaren twee organisaties geen subsidie meer hebben aangevraagd. Met het huidige budget 
kunnen er 9 organisaties aanspraak maken op het maximale subsidiebedrag van  
€ 500.   
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Onderwerp: adviesWmo-raad inzake concept nota Jeugd- en Jongerenwerk
gemeente Dalfsen, uitvoeringsnotitie december2013

Geacht college,

Aan ons is verzocht adviesuit te brenggeninzake de opgesteldeconcept nota Jeugd-en
jongerenwerk.

In onze vergadering van ll septembešr2013 is dezeconcept nota aan de orde gesteld.
O.i. is het een duidelijk opgesteldeno›ta, het is een helder en herkenbaarverhaal. Wel zijn er
nog een aantal aanvullendeopmerkingen:

0 Er zijn een tweetal budgetten \voor activiteiten vastgesteld, zijn dezebudgetten
voldoendeen hoe worden die wonderde aandachtgebracht?

0 Uit hoeveel fte bestaathet jongerenwerk?
0 Op pagina 13 staat een bedrag van 6 340.000,- hoe is dit bedragopgebouwd?

Naar aanleiding van dezenota hebben wij besloten in een van onze volgende vergaderingen
een jongerenwerker uit te nodigen ona meer inzicht te verkrijgen in hun werkzaamhedenen
hoe een en anderbinnen onze gemeemte loopt en waar volgens hen verbeteringenmogelijk
zouden zijn.

Wij vertrouwen erop u met vorenstaandevoldoendete hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Wmo-raad Dalfsen
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Geachte B & W gemeente Dalfsen,

Naar aanleiding van de bijeenkomst jeugd en jongerenwerk op dinsdag 24-09-2013 in het gemeentehuis van

Dalfsen zouden wij graag het volgende extra bij u onder de aandacht willen brengen.

Tijdens de voorbereiding op bovenstaandebijeenkomst hebben wij bekeken wat de inkomsten en uitgaven van en

naar de gemeente Dalfsen zijn. Wij krijgen een subsidie waar wij hartstikke blij mee zijn, maar er gaat echter een

grotere geldstroom van de Scouting naar de gemeente toe.

Natuurlijkzijn wij als scouting altijd weer erg vindingrijk en proberen wij ook alle ?nanciële gaten te dichten.
Jaarlijks houden wij drie acties namelijk de planten actie, Hemelvaart ?etstocht en een oud ijzer actie. Bewust
maar eenactie waar we bij de mensen moeten aanbellen. Want ook hier gaan steeds vaker geluiden op, waarbij

de inwoners duidelijk laten merken dat ze wel een beetje actie moe worden van al die clubs aan de deur. De

collectanten hierin nog niet mee gerekend. Voor onze acties zetten wij altijd leden, leidinggevenden en vrijwilligers

in. Maar ook al deze mensen vinden dat ze er steeds meer voor moeten doen om geld bij een club binnen te

krijgen.

Ter verduidelijking de inkomsten en uitgaven vanuit de gemeente Dalfsen in 2012. De inkomsten en uitgaven van
2013 zijn tot nu toe vergelijkbaar.

inkomsten
- Subsidie 6474,70

Uitgaven
- Recht van opstal over het jaar 2013 voor het clubgebouw ê50,00
- Leges voor onthef?ng drank- en horecawet (hemelvaart) ê37,30
- Aanslagbiljet met WOZ-beschikking ê529,50
- Huur terrein aan de verbindingsweg over het jaar 2013 ê200,31
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U ziet dat wij onder de streep een tekort hebben waar wij onze vrijwilligers weer voor op pad moeten sturen om dit

kloppend te krijgen.

Wij als bestuur / vereniging vinden het belangrijk dat de jeugd een goede vrijetijd besteding heeft en niet door het

dorp zwerft. Ook wij willen graag het aantal van 10 a 15 % dat hieronder valt en door de gemeente erkent wordt,

kleiner maken.
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Natuurlijk zien wij ook dat de vrijwilligers heel veel tijd willen steken in het opzetten van programmasen daarnaast

ook vrije dagen/snipperdagen inleveren om op kamp te gaan met de jeugd. Dat wij deze mensen, dan ook elke

keer moeten gaan vragen om weer een actie mee op te zetten, wordt somswel eens iets te veel (en dat begrijpen
wij als bestuur ook heel goed). We zijn gek op onze vrijwilligers en willen deze dan ook graag behouden. Ons is

het duidelijk dat wij de jeugd /jongeren niets kunnen bieden zonder vrijwilligers.

ln het overleg over jeugd- en jongerenwerk heb ik aangegeven richting wethouder dhr. Maurits von Marlels dat wij
het heel erg belangrijk vinden dat een vereniging laagdrempelig en voor een ieder betaalbaar moet zijn. Wij

hebben ook aangegeven dat wij het erg prettig zouden vinden als wij elkaar hier enigszins in tegemoet zouden
kunnen komen, bijvoorbeeld in een symbolisch bedrag.

Hopend op een positief antwoord van u.

Met vriendelijke groet namens het bestuur.
Jos Heuven
Voorzitter Scouting 'de Verbinding' Lemelerveld

2/2


