
    Vragen CDA m.b.t. ontvangen advies van de Participatieraad d.d. november 2020:                                        
 

Inleiding: 

De Participatieraad-Oudewater heeft een ongevraagd advies gegeven over de inzet van de 

Jeugdwerker(s) in Oudewater. 

De gemeenteraad heeft dit advies in afschrift ontvangen. 

In de collegevergadering van 17 november 2020 is dit advies besproken. 

In de besluitenlijst van die collegevergadering staat het volgende: 

Advies Participatieraad Oudewater 

Wethouder Duindam reflecteert op het advies van de participatieraad en deelt mee dat er op dit 

moment geen ruimte is gereserveerd in de begroting voor de gevraagde 8 uur. 

De CDA-fractie heeft naar aanleiding van dit collegebesluit de volgende vragen: 

1. Betekent het besluit van het college dat het advies van de Participatieraad enkel en alleen 

om financiële redenen is afgewezen of zijn er andere overwegingen geweest om het af te 

wijzen en zo ja, welke zijn dat. 

De afwijzing van het advies is tot stand gekomen in overleg met het Stadsteam. Zij zijn 

accounthouder van het Jeugdpunt en geven aan op dit moment geen reden te zien om de 

uren uit te breiden. De extra taken die genoemd worden in het advies van de Participatieraad 

zijn onderdeel van het pakket van de cultuurcombinatiefunctionaris of de buurtsportcoaches 

(zoals de contacten met de sportclubs). Het bezoek aan de basisscholen is volgens het 

Stadsteam in de huidige beschikbare uren te doen. Het Stadsteam voert, samen met het 

team Openbare Orde en Veiligheid, continue het overleg met de jongerenwerkers om hun 

taken goed te bepalen en in te zetten waar nodig.  

2. Om hoeveel kosten gaat het als de gevraagde 8 uur wel gehonoreerd zouden worden. 

Om ongeveer € 30.000,-  

 

3. Heeft het college, naar aanleiding van het advies, ook gesproken met de jeugdwerker(s). 

 

Nee, deze contacten lopen via het Stadsteam en Openbare Orde en Veiligheid. Met het 

Stadsteam is afgesproken dat we het blijven monitoren en dat zij aangeven wanneer een 

urenuitbreiding noodzakelijk is. Dan komen wij er bij u op terug.  

 

4. Wat is de huidige omvang (in uren en in geld) van de inzet van onze jeugdwerker(s). 

8 uur per week (52 weken). Kosten:  € 32.000,- per jaar 

 

5. De door de participatieraad gevraagde 8 extra uren zouden ook ingezet worden aan het 

zoeken en vinden van (weer) een eigen plek voor de jeugd, het liefst binnen. 

Op welke wijze is het college momenteel betrokken bij deze vraag en wat is de stand van 

zaken op dit punt. 



Aan een eigen plek voor de jongeren wordt volop gewerkt, in samenwerking met de jongeren, de 

gemeente, het Stadsteam en de jongerenwerkers. Er zijn verschillende mogelijkheden verkend, een 

scenario inclusief financiering wordt nu uitgewerkt. Het collegevoorstel  hiervoor wordt in Q1 2021 

besproken.  

 

Wij zien deze vragen graag schriftelijk beantwoordt  voor het forum Samenleving van 7 december 

zodat we tijdens het agendapunt “vragen aan Portefeuillehouders’ zo gewenst nog aanvullende 

vragen over de beantwoording  kunnen stellen. 

 

Kees de Bruijn 

CDA-fractie 

 


