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Datum vergadering 23 augustus 2022 Agendapunt: 02 

Besluit:
Oenbare besluitenlist B&W ver aderin 23 au ustus 2022 

Akkoord, met tekstuele Wijzigingen.. Wethouder Van de Graaf is gemandateerd voor de 

Oa. risico's ontbreken, bijvoorbeeld vanwege de kans dat de vroegsignalering in het gevaar 
komt.
Overleg ook met Zaira en Moniek samen over de bezuiniging:

Er staat nu `minder of geen', is het dan geen of minder? De twee posten tellen ook niet op naar 
de totale bezuiniging.

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:
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Inleiding 
De gemeente Woudenberg werkt al jaren met Jeugd-Punt voor het jeugd- en jongerenwerk.
Elk jaar besluit het college over de overeenkomst met hen.
Tijdens de Woudenbergse bezuinigingsdialoog is voorgesteld om de positionering van het 
jeugd- en jongerenwerk bij Jeugd-Punt of bij De Kleine Schans te onderzoeken. En te kijken op 
welke manier de harde bezuiniging van 23.800 euro per 2023 te realiseren is.
In de afgelopen maanden heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Bij deze leggen wij de 
uitkomsten voor en adviseren wij u Jeugd-Punt het jeugd- en jongerenwerk in 2023 uit te laten 
voeren.

Centrale vraag 
Kunt u na kennisneming van de uitkomsten van het ambtelijk onderzoek instemmen met 
contractering van Jeugd-Punt voor 2023?

Beoogd resultaat 
Jongeren ondersteunen richting de volwassenheid om zelfstandig zelfbewuste en verantwoorde 
keuzes te maken.

Kader 
Het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022;
Het raadsbesluit over het Witboek van de Woudenbergse bezuinigingsdialoog.

Argumenten per advies 
Advies Kennisnemen van het ambtelijke uitgevoerd tevredenheidsonderzoek:
Het onderzoek is uitgevoerd door de behandelend ambtenaar. Zij heeft alle partners gesproken 
over hun ervaringen wat betreft samenwerking met en uitvoering van het jeugd- en 
jongerenwerk door Jeugd-Punt. Vorig jaar werd geklaagd door enkele partners over de slechte 
samenwerking. Maar de gesprekken met hen en de overige partners waren nu unaniem 
positief over de samenwerking en de uitvoering. De reden daarvoor is dat er nieuwe jeugd- en 
jongerenwerkers zijn, die beter aansluiten bij ons en onze vraag. Kennismakingsgesprekken 
van de ambtenaar met deze nieuwe medewerkers en de directeur waren heel prettig en 
constructief.
Ook heeft de ambtenaar de jeugd- en jongerenwerkers aan het werk gezien tijdens twee 
bijeenkomsten, waaruit betrokkenheid, kennis en kunde bleek.
Met De Kleine Schans is het gesprek gevoerd over het goedkoper uitvoeren van het jeugd- en 
jongerenwerk. De directeur geeft aan dat zij met name het vindplaatsgericht werk niet 
goedkoper uit kan voeren.

Advies Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van het 
bezuinigingsvoorstel 44 (jeugd- en jongerenwerk) besluiten tot behoud van inzet Jeugd-Punt:

Stichting Jeugd-Punt is al 20 jaar bekend in Woudenberg en vertrouwd met de jeugd,
de jongeren, het netwerk van de lokale partners en hebben grote expertise die voor de 
uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk nodig is;
De medewerkers van Jeugd-Punt brengen expertise mee die is opgedaan in andere 
gemeenten;
De jeugd- en jongerenwerkers van Jeugd-Punt zijn onderdeel van een grotere 
gespecialiseerde organisatie. Dat betekent dat scholing en achtervang zijn geregeld;
Jeugd- en jongerenwerk vanuit Jeugd-Punt wordt niet geassocieerd met een 
hulpverlenende organisatie. Dit werkt drempelverlagend bij het leggen en onderhouden 
van contacten met jongeren;
Het zogeheten `straathoekwerk' vraagt specifieke expertise die Jeugd-Punt kan bieden;
Jeugd-Punt zet specifieke expertise in voor trainingen voor kwetsbare groepen.

Advies Besluiten de inzet van Jeugd-Punt te verminderen om zo de ingeboekte bezuiniging 
te realiseren:

Jeugd-Punt en De Kleine Schans zijn beide betrokken bij jeugd en jongeren. Waardoor 
er overlap is in de werkzaamheden. Door duidelijke afspraken te maken met beide 
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partijen kunnen de uren van Jeugd-Punt teruggebracht worden. Jeugd-Punt wordt met 
name ingezet op het `vindplaatsgericht werk'. De gemeente neemt hierin het voortouw.

Advies De Raad informeren over uw besluit middels de ingekomen stukken:
Bij het Raadsbesluit over het Witboek van de Woudenbergse bezuinigingsdialoog heeft 
de Raad voorwaarden gesteld bij de uitwerking van voorstel 44. Er is beloofd de Raad 
te informeren over hoe deze voorwaarden in de uitwerking zijn meegenomen.

Duurzaamheid en Inclusie 
Er wordt een besparing gerealiseerd, dit draagt bij aan de financiële duurzaamheid van de 
gemeente.
Jeugd~-Punt richt zich op alle jongeren en draagt daardoor bij aan inclusie in de Woudenbergse 
samenleving.

Maatschappelijke participatie 
Er is gesproken met interne medewerkers, medewerkers van De Kleine Schans,
buurtsportcoaches en enkele schoolleiders/--directeuren. Ook de Jeugd--Punt medewerkers zijn 
gehoord en aan het werk gezien tijdens bijeenkomsten.

Beoogd resultaat 
In overleg met Jeugd-Punt is gekeken op welke onderdelen van het huidige programma 
bezuinigd kan worden en hoe we daar aan op een andere wijze invulling kunnen geven.
Hieronder hoofdstuk 4 uit het Jeugd-Punt programma van 2022:

Uren en programmakosten 

Programma onderdelen Uren Kosten Programma- Programmakosten 
budget 

165 611.632,50 6150,00 611.782,50 
Informeren en voorlichting 

Talentontwikkeling en 250 617.625,00 619.625,00 
participatie 

Vindplaatsgericht werk 363 625.591,50 625.591,50 

Coaching en toeleiding 200 614.100,00 6200,00 614.300,00 

Huisvesting De Camp 

Eigenbijdrage Jeugd-Punt aan 
huisvesting in De Camp. 6250000 

978 6 68.949,00 62.350 673.799,00 
Totaal 

o Gerekend wordt met een uurtarief van 670,50.
u ln 2022 hebben we met externe financiering de mogelijkheid om 125 uur meer te leveren ten 

behoeve van Young Leaderz trainingen.

Bij bezuiniging van 6 23. 800, 00 zal er:
minder of geen `informeren en voorlichting' plaatsvinden, dit betreft voornamelijk de 
voorlichting in het basisonderwijs. Dit kan worden gedaan vanuit andere thema' zoals 
`eenzaamheid bij jongeren'. Het onderwijs en DKS kunnen hier een rol in spelen;
minder of geen `coaching en toeleiding' zijn, het onderwijs en DKS kunnen hier 
uitvoering aan geven. Voor het komend schooljaar is er ook budget vanuit de NPO 
gelden.
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Jeugd-*Punt heeft minimaal 2x per jaar contact met de gemeente.. Er ls een korte lijn tussen de 
betrokken medewerkers en ambtenaar. Zodat er snel geanticipeerd kan worden om de doelen 
te halen.

Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door Djuri van Leeuwen 

Dit voorstel oet binnen fe begroting 

Verschil G Naam Product 
Ui en 6 minder ui n .leu enJon renvve 
inkomsten 6 minder inkomsten 
Totaal 6 0 tekort 

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven.
Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: geen verschil 
dus 
Het voorstel is dit te dekken uit 

Toelichting:
Voor het jaar 2023 ls de (harde) bezuiniging op het budget voor jeugd- en jongerenwerk 
623.800; al doorgevoerd in voorgaande rapportages. Hierdoor blijft het begrote budget voor 
2023 ongewijzigd. Via dit collegeadvies wordt de realisatie van deze bezuiniging bevestigd en 
inzichtelijk gemaakt.

Risico:

Financiële rechtmatigheid:
Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt 
in de eerst volgende voortgangsrapportage:

Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage:

Aanpak/uitvoering 
JeugdWPunt maakt de overeenkomst voor het 2023.. In overleg met de portefeuillehouder en 
ambtenaar zal het programma aangepast worden in verband met de bezuinigingen.

Conclusie 
Het behouden van de inzet van Jeugd-Punt voor een deel van het jeugd* en jongerenwerk in 
Woudenberg.

Communicatie 
De betrokken ambtenaar zal het besluit mededelen aan Jeugd-Punt.

Bijlagem)
Geen.
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