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Betreft: ongevraagd advies over  de inzet van de Jeugdwerker(s) in Oudewater 

 

        Oudewater,  november-2020 

Verzonden per mail! 

 

 

Geachte meneer Duindam, mevrouw de Kogel en meneer Taher, beste Bob, Marieke en Haitam,   

Op 3 november 2020 heeft de Participatieraad van Oudewater gesproken met beide 
jeugdwerkers, werkzaam in onze gemeente. Wij zijn onder de indruk geraakt van het werk wat 
zij beiden in onze gemeente verrichten als zijnde de “ oren en ogen” van de jeugd. We stonden 
stil bij hun successen en noden. 
 
Daaruit kwam met name naar voren dat zij zich maximaal inzetten voor onze jeugd van 12 tot 
23 jaar. Graag zouden ze zich ook inzetten voor de basisschool leerlingen, maar helaas is het 
budget daartoe ontoereikend. Daarnaast zijn ze, samen met de Gemeente op zoek naar een “ 
eigen plek” voor de jeugd. Diverse opties zijn genoemd en zouden wat ons betreft best in 
aanmerking kunnen komen. 
 
Hoewel we vanuit de Participatieraad geen opdrachten kunnen geven (dat zijn we ons zeer 
bewust) willen we bij deze de activiteiten van deze twee bevlogen mensen van harte 
ondersteunen. 
 
We richten ons daarbij op twee aspecten uit het gesprek: 
 

• We ondersteunen van harte het zoeken naar en het vinden van (weer) een eigen plek 
voor de jeugd, uiteraard het liefst binnen; 

 
• Hoewel we als P-raad ons bewust zijn van de budgettaire uitdagingen van de Gemeente 

inzake het jeugdbeleid, zouden we om diverse redenen willen pleiten voor een 
structurele uitbreiding van de 8 uur inzet die nu kennelijk ter beschikking wordt 
gesteld. 
 
  

Wij hebben daarvoor de volgende argumenten: 
 

• Creëren van  voorlichtingsmomenten op basisscholen inzake het werk van de 
jeugdwerker en aanverwante zaken;   
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• Creëer daarmee de mogelijkheid om met de buurtsportcoach aan de slag te gaan, om 

te kunnen overleggen met de sportclubs in de gemeente; 

• Maak het daardoor mogelijk om contact te leggen met het Muziekhuis:  

• Etc….. 

 

  

Dit advies is gegeven vanuit de betrokkenheid van de P-raad bij de burgers van Oudewater en 

de door ons gevoelde verantwoordelijkheid voor diezelfde burgers. Wij verwachten dat het 

opvolgen van onze adviezen niet alleen de jongeren zal ondersteunen, maar dat dit ook een 

positieve uitstraling heeft op de al onze burgers, immers: “ wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst” . 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en wensen u veel succes met de verdere 
uitwerking en besluitvorming. 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. Drs. G.A.  Hoogendoorn,     Dhr. J.W. van Zijl, MSc  

Voorzitter       Secretaris 

 

I.v.m. elektronische verzending is dit stuk niet ondertekend. 

 

Cc. aan de gemeenteraad van Oudewater. 

 


