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via COMMISSIE Ja 

Anders: Nee 

Afzender : JeugdPunt 

Onderwerp : Advies offerte en productenboel jongerenwerk 2017 en 
bruikleenovereenkomst Time Out 

Advies : i . instemmen met de offerte en het productenboek jongerenopbouwwerk 
Woudenberg 2017 van de stichting Jeugd-Punt; 
2. De Stichting Jeugd-Punt een bedrag toekennen voor de uitvoering van hun 
activiteiten van € 86.905,-; 
3. Instemmen met de concept bruikleenovereenkomst Time Out 2017; 
4. De burgemeester de offerte en de bruikleenovereenkomst voorleggen voor 
ondertekening. 
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Datum vergadering B&W: Agendapunt: 
Besluit: 

O n e n h a r P h p s l i n t ^ n l i i s t 7 - 0 ? - 7 n i 7 
Wethouder D.P de Kruif deelt ontwikkelingen 
rondom de accommodatiebehoefte van het 
jeugdwerk die goed aansluit bij wensen en 
behoeften van jongeren. Hierover vindt voor 
de zomervakantie besluitvorming plaats. Het 
college gaat akkoord met het advies. 

Retour naar afdeling op: 2 ? JAN. 2017 

Ter archivering aangeboden op: na' : nnti 
0 o FEB. 201/ 
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Inleiding 
De Stichting Jeugd-Punt verzorgt al een aantal jaren het jongerenopbouwwerk in de gemeente 
Woudenberg. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden hebben zij voor 2017 weer een 
offerte en productenboek ingediend. Door Jeugd-Punt wordt gebruik gemaakt van de jeugd-
accommodatie Time Out. In deze accommodatie vinden activiteiten plaats die voor en door 
jongeren worden georganiseerd. 

Centrale vraag 
Wordt ingestemd met de offerte en het productenboek jongerenopbouwwerk 2017 van de 
stichting Jeugd-Punt en met de concept bruikleenovereenkomst Time Out 2017? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Inkoop jongerenopbouwwerk 

• Maatschappelijke participatie en talentontwikkeling van jongeren bevorderen; 
• Preventie en voorlichtingsactiviteiten t.a.v. o.a. alcohol, cyberpesten, drugs en 

vuurwerk voor zowel jongeren als hun ouders; 
• Signalering, coaching en doorverwijzing van jongeren ingeval van individuele opgroei-

problematiek. 

Bruikleenovereenkomst 
In de bruikleenovereenkomst worden de beoogde voorwaarden en wederzijdse 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de accommodatie Time Out formeel vastgelegd. 

Kader 
Beleidskader JONG & WOUDENBERG 
Uitvoeringsprogramma JONG & WOUDENBERG 
Bruikleenovereenkomst Time Out 2016 
Collegebesluit d.d. 4 januari 2016 (159358/159482) offerte 2016 
Nota maatschappelijk vastgoedbeleid (fase 1) gemeenteraad 9 jul i 2015 

Argumenten 
Jeugd-Punt heeft de voorkeur 
Voor het welslagen van jongerenopbouwwerk is kennis van wat onder de lokale jeugd leeft en 
samenwerking met diverse lokale partners een vereiste. Het team van Jeugd-Punt heeft dit de 
afgelopen jaren opgebouwd en heeft diverse samenwerkingen opgebouwd in het sociaal 
domein. Logisch is om het contract met Jeugd-Punt daarom te verlengen, zodat vanuit het 
opgebouwde netwerk en de kennis over de lokale jeugd(groepen) zij verder hun 
werkzaamheden kunnen uitbouwen. 
Overigens moet ook wel opgemerkt worden dat Jeugd-Punt de enige aanbieder in de omgeving 
is die op de schaal van Woudenberg jongerenopbouwwerk aanbiedt. 

Productenboek geeft inzicht in de aan te bieden activiteiten 
In goed overleg is het voorliggende productenboek door jeugd-Punt opgesteld. De beschreven 
producten komen overeen met de doelstellingen zoals die in het beleidskader Jeugd en de 
vastgestelde kaders binnen het sociaal domein zijn opgesteld. De ambitie van 2016 om het 
(in)formele netwerk verder uit te breiden en te verstevigen wordt ook in 2017 voortgezet. 
Jeugd-Punt wil zich daarbij ook gaan richten op de VO-scholen in de regio. Veel van de 
jongeren waar zij mee te maken hebben verblijven daar een groot deel van hun dag. Voor het 
oplossen van eventuele problematiek van de jongeren is afstemming met hun school, maar 
ook met Sociaal Team, gemeente en eventueel politie, noodzakelijk. Het opbouwen van het 
netwerk met de VO-scholen is een logische stap. 

In het productenboek worden een viertal hoofdactiviteiten beschreven. 
1. Outreachend en vindplaatsgericht werken vormt de basis van het jongerenopbouwwerk. 

Men gaat daar op zoek naar jongeren en signaleert en analyseert de ontwikkelingen 
van de jongeren zowel als groep als individu. Op basis hiervan worden acties uitgezet 
waarbij met eventuele andere relevante partijen de verbinding wordt gezocht. Waar 

Geprint op: 23-01-2017 09:39:03 uur 3/5 



zich problemen voordoen bij de jongeren worden zi j , als ook de sociale omgeving, 
geïnformeerd , geadviseerd en gestimuleerd om tot een oplossing te komen. Waar 
nodig intervenieert de jongerenwerker of treedt op als bemiddelaar of doorverwijzer. 
Dit alles met het doel om de participatie van de jongere en/of de groep te bevorderen 
in de buurt of het dorp. 

2. Ondersteuning van initiatieven die vanuit de jongeren worden aangedragen is gericht op 
talentontwikkeling en zelfontplooiing van henzelf. Om dit te faciliteren kan gebruik 
worden gemaakt van de jeugd-accommodatie Time Out. Echter dit gebeurt nauwelijks. 
Jeugd-Punt wil eventuele activiteiten veel meer laten plaatsvinden binnen andere 
accommodaties, zoals bijvoorbeeld het Cultuurhuis. 
De activiteiten moeten zoveel mogelijk van onder afgedragen worden en sluiten 
daarmee aan op het bevorderen van eigen kracht en verantwoordelijkheid en bezig zijn 
in en voor de samenleving. 

3. Door Jeugd-Punt wordt vanuit preventie en voorlichting aan basisscholen minimaal een 
drietal lessen aangeboden en bieden thematische voorlichting aan aan andere 
organisatie die met jongeren bezig zijn. De lessen richten zich op thema's waar 
jongeren mee te maken hebben, zoals groepsdruk, sociale media, genotsmiddelen, 
normen en waarden e.d. De lessen worden afgesloten met ouderbijeenkomsten. 
De thematische voorlichting is voor organisaties, waar jongeren komen en risicovol of 
ongezond gedrag kunnen vertonen. De onderwerpen worden opgehaald onder de 
jongeren, maar ook op vraag van organisaties (zoals bijvoorbeeld sportverenigingen) 
en/of het Sociaal Team. Samen met hen wordt bepaald welke interventies effectief zijn 
en hoe die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Te denken valt aan voorlichting naar 
aanleiding van bijvoorbeeld incidenten rond alcohol. 
De aanpak draagt bij aan het bespreekbaar maken van de onderwerpen die spelen bij 
jongeren en hun ouders en passen bij de preventiegerichte aanpak rond gezondheid en 
opvoeden en opgroeien. 

4. Met jongerencoaching biedt Jeugd-Punt een product aan voor individuele jongeren die 
met een problematiek kampen die vraagt om begeleiding in het dagelijks leven. De 
coaching is een alternatief voor geïndiceerde intensieve begeleiding en wordt in overleg 
met het Sociaal Team ingezet. Afstemming met betrokkenen vindt plaats en het doel is 
om de trajecten zo kort mogelijk te houden en realistische doelen met de jongeren af te 
spreken en te realiseren. De ervaring van Jeugd-Punt met deze coaching is positief. Zij 
geven echter wel aan dat zij steeds meer jongeren tegen komen die met deze vorm van 
coaching geholpen zouden zijn. 
Dit product past binnen het streven van de gemeente om minder specialistische hulp in 
te zetten. Afstemming met het Sociaal Team in deze is wel steeds noodzakelijk alsmede 
ook het monitoren van de resultaten van deze inzet. 

5. Door Jeugd-Punt wordt al een tijdlang aangegeven dat zij voor het uitvoeren van hun 
activiteiten voor en door jongeren niet per sé gebruik hoeven te maken van de 
accommodatie Time Out. Op dit moment maakt één groep jongeren op één avond per 
week gebruik van Time Out en vindt één maal per maand voor basisschoolleerlingen 
van de hoogste groepen een disco plaats. Daarnaast houden de jongerenwerkers 
kantoor in Time Out en loopt er zo heel af en toe eens een jongere binnen voor praatje. 
Om jongeren en andere inwoners van Woudenberg meer samen te brengen zouden 
deze activiteiten ook elders in het dorp kunnen plaatsvinden en zou men ook kantoor 
op een andere locatie kunnen voeren. 
Binnen de nota maatschappelijk vastgoed is aangegeven te zoeken naar mede- of een 
ander gebruik van Time Out. Jeugd-Punt is hiervan op de hoogte en wil ook meewerken 
om, in het geval zich een andere mogelijkheid voor de accommodatie voordoet, daar 
aan mee te werken. In de bruikleenovereenkomst is in artikel 4 geregeld dat 
tussentijdse ontbinding mogelijk is met een opzegtermijn van 30 dagen. Ook in 2017 
zal verder gezocht worden naar mogelijk mede- of ander gebruik van Time-Out. 

6. Het aangeboden programma is dynamisch van aard en kan naar aanleiding van de 
actualiteiten worden aangepast. In overleg is het dan mogelijk om andere accenten aan 
te leggen en onderling met uren te schuiven danwel extra activiteiten te laten 
uitvoeren. 
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Duurzaamheid 
Het jongerenopbouwwerk draagt bij aan een duurzame maatschappelijke participatie en 
talentontwikkeling van jongeren. Door gerichte voorlichting, signalering en coaching kan 
voorkomen worden dat eventuele problematiek bij jongeren escaleert en er inzet van duurdere 
specialistische zorg nodig is. 

Draagvlak 
Er is binnen Woudenberg maar één aanbieder voor jeugd- en jongerenwerk. Continuïteit in de 
bemensing van het jongerenwerk is essentieel om netwerkvorming en samenwerking in stand 
te houden en verder te bevorderen. Voor jongeren zijn vertrouwde gezichten belangrijk waar 
zij in geval van vragen en ideeën terecht kunnen. Over het algemeen kan gesteld worden dat 
er tevredenheid heerst over de inzet van Jeugd-Punt. 

Beoogd resultaat (hoe) 
In het productenboek is per activiteit het beoogde resultaat en het maatschappelijk effect 
aangegeven. Jeugd-Punt geeft regelmatig een overzicht van de voortgang van hun activiteiten. 

Financiële consequenties 
De offerte zoals nu door Jeugd-Punt opgesteld gaat uit van een bedrag van € 86.905,--. Deze 
kosten kunnen gedekt worden uit het budget jeugd- en jongerenwerk (667005/42502). 
Overigens gaat het hier om kosten voor de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in 
het productenboek. Men maakt om niet gebruik van Time Out. 

Aanpak/uitvoering 
Na uw akkoord wordt de offerte en bruikleenovereenkomst ter ondertekening voorgelegd aan 
de burgemeester. 
Vervolgens wordt de bruikleenovereenkomst ter ondertekening verzonden aan de stichting 
Jeugd-Punt. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 

Blj lage(n) 
- Offerte d.d. 12 januari 2017 van de stichting Jeugd-Punt 

Productenboek jongerenopbouwwerk gemeente Woudenberg 2017, Utrecht, januari 
2017 

- Bruikleenovereenkomst Time Out 2017 
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