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Onderwerp : Jeugd-Punt naar meer out-reachend werken zonder jongerenaccommodatie 
Time-Out 

Advies : - Kennisnemen van het plan van Jeugd-Punt over hoe zij los van de Time Out 
hun werkzaamheden in het dorp kunnen vormgeven. 
- Als basis hiermee instemmen met het loslaten van de Time Out als 
jongerenaccommodatie. 
- Met Jeugd-Punt nieuwe afspraken vastleggen over het uitvoeren van hun 
werkzaamheden met speciale aandacht voor hun verantwoordelijkheden wat 
betreft veiligheid/overlast bij het uitvoeren van hun activiteiten voor en met 
jongeren. 
- De subsidie van Jeugd-Punt jaarli jks verhogen met € 6.000 omdat zij te 
maken zullen krijgen met kosten voor het huren van andere locaties en 
vastleggen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van dit budget. 
En deze kosten te dekken uit de eventuele huuropbrengsten van Time-Out. 
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Inleiding 
Op 14 maart j l . heeft u kennis genomen van het voornemen van Jeugd-Punt om locatie 
gebonden activiteiten ten behoeve van de jeugd in Woudenberg anders te gaan invullen. 
Hierdoor komt de jeugdaccommodatie Time-Out vrij en wordt deze beschikbaar voor andere 
gebruikers. 
Voorwaarde daarbij is dat Jeugd-Punt een nader plan maakt en dat ook het veiligheidsaspect 
moet worden meegenomen bij de invulling daarvan. 
Jeugd-Punt heeft zich inmiddels verder beraden en is gekomen met een overzicht van hun 
locatie gebonden activiteiten en met een voorstel hoe hier mee om te gaan. 

Centrale vraag 
Kunt u instemmen met het plan van Jeugd-Punt met het laten vervallen van de Time-Out als 
jeugdaccommodatie en om zo meer ook meer zichtbaar te kunnen zijn als jeugd- en 
jongerenwerkers in het dorp? 

Beoogd resultaat (wat ) 
We willen graag dat alle jeugdigen en jongeren in Woudenberg hun talenten ontwikkelen, 
meedoen in de maatschappij en de basis leggen voor duurzame arbeidsparticipatie. Jeugd- en 
jongerenwerk in Woudenberg zorgt ervoor dat jeugdigen en jongeren die hierbij ondersteuning 
nodig hebben, deze ook krijgen. Daarvoor is het van belang dat het jeugd- en jongerenwerk 
weet wat jongeren beweegt en dat het daar is waar zij zich ophouden (vraag- en 
vindplaatsgericht werken). De jongeren als groep staan zij daarbij bij in het ontplooien van 
activiteiten of door middel van preventieve of thematische voorlichting. Daar waar wenselijk 
kan aan individuele jongeren coaching worden aangeboden. Deze activiteiten worden door 
Jeugd-Punt ook ingezet ten aanzien van het verminderen van overlast die door sommige 
jongerengroepen in de openbare ruimte wordt veroorzaakt. 

Kader 
- Nota maatschappelijk vastgoedbeleid (fase 1) gemeenteraad 9 jul i 2015 
- Collegebesluit d.d. 14 maart 2017 over het gebruik van Time Out door Jeugd-Punt (182396) 
- Het beleidskader JONG & WOUDENBERG. 
- Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016/2017 

Argumenten 
Er wordt weinig gebruik gemaakt van Time-Out voor de iocatie gebonden groepsactiviteiten 
Zoals al in een eerder voorstel is aangegeven is het gebruik van Time-Out ten behoeve van 
jongeren laag. Er is maandelijks een tienerdisco voor de basisschoolkinderen van groep 7/8. 
Afhankelijk van de behoefte is er soms een avondopening voor een bepaalde groep jongeren. 
Maar onlangs heeft Jeugd-Punt aangegeven dat de groep die op dinsdagavond van Time-Out 
gebruik maakte dat al niet meer doet. Incidenteel wordt nu nog maar verder gebruik van Time-
Out. 

Locatie gebonden groepsactiviteiten kunnen ook eiders piaatsvinden 
Jeugd-Punt heeft een overzicht gemaakt waaruit blijkt dat de activiteiten die nu in Time Out 
plaatsvinden ook prima op andere locaties kunnen worden georganiseerd. Zo kan de 
tienerdisco plaatsvinden in het Cultuurhuis of De Camp, maar zou men ook in contact kunnen 
treden met scholen om daar de tiener-disco te organiseren. 
Waar het gaat om initiatieven die door jongeren worden geopperd en dan gezamenlijk met 
Jeugd-Punt worden georganiseerd ziet men legio mogelijkheden bij bestaande locaties. Men 
denkt dan aan het Cultuurhuis, de Camp, bij de voetbalvereniging. Moestas en/of Herry's bar. 
Met deze locaties heeft Jeugd-Punt contact gehad en zij staan open om in samenwerking 
ruimte te bieden aan deze jongeren. Afhankelijk van de behoefte kan zo verdere invulling 
worden gegeven aan deze activiteiten. 

Jeugd- en jongerenwerk meer onderdeel van 'gewone programmering' 
Het voordeel van het verspreiden van activiteiten over locaties in het dorp is dat de activiteiten 
zo meer onderdeel gaan uitmaken van een 'gewone programmering' in het dorp. Op die 
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manier kan er ook een bredere doelgroep worden bereikt. En neemt de zichtbaarheid van het 
jeugd- en jongerenwerk toe. 

Jeugd-Punt krijgt een meer centrale piek in het dorp 
Time Out wordt ook gebruikt voor individuele gesprekken, als trainingsruimte en als kantoor 
en is daarmee nu de uitvalsbasis voor de jeugd- en jongerenwerkers. Met het loslaten van 
Time Out moet hier een nieuwe plek voor worden gezocht. Door het Cultuurhuis is aangegeven 
dat zij een huidige ruimte willen omvormen tot flexplekken ten behoeve van organisaties die 
voor de gemeente gesubsidieerde werkzaamheden uitvoeren. Het Cultuurhuis heeft daarbij 
aangegeven dat binnen hun huidige begroting op te vangen en zo flexplekken nagenoeg 
kosteloos aan te bieden. Jeugd-Punt kan hier dan ook gebruik van gaan maken. Dit plan zal de 
komende periode nog nader worden uitgewerkt. Ook bestaat er binnen het Cultuurhuis de 
mogelijkheid om gesprekken met individuele jongeren te voeren en voor groepsgesprekken 
kan gebruik worden gemaakt van daar aanwezige ruimten. Hiervoor zal wel een vergoeding 
worden gevraagd. Het voordeel van verplaatsing van Jeugd-Punt naar het Cultuurhuis is dat 
het jeugd- en jongerenwerk een meer centrale en zichtbare plek in het dorp krijgt, waardoor 
jongeren Jeugd-Punt ook beter zullen kunnen vinden. 

Meer outreachend werken 
Door de centrale plek in het dorp wordt het voor Jeugd-Punt eenvoudiger om outreachend te 
werken. Deze werkwijze past goed bij de fluïde jeugd- en jongerengroepen die nu op 
verschillende plekken in Woudenberg rondhangen. 
Tevens kan zo ook nog meer de samenwerking worden gezocht met politie, buurtsportcoaches, 
het sociaal team e.d. 

Passend in het accommodatiebeleid 
Loslaten van Time Out past in het accommodatiebeleid. Hierin is geconstateerd dat Time Out 
minimaal wordt gebruikt en dat het hebben van een vaste jongerenaccommodatie ook niet 
meer paste bij het huidige jongerenwerk. Het advies was herbezinning op de inhoudelijke 
doelstelling. Daarnaast staat in het accommodatiebeleid opgenomen dat het streven was om 
geen gebouwen meer om niet beschikbaar te stellen. Door het vertrek van het jeugd- en 
jongerenwerk uit Time Out ontstaat de mogelijkheid het gebouw te verhuren aan andere 
gebruikers. 

Veiligheid rond uit te voeren activiteiten 
Jeugd-Punt is zich bewust van het veiligheidsaspect dat samenhangt met het organiseren van 
jeugd- en jongerenactiviteiten op verschillende plaatsen in het dorp. Zeker wanneer het gaat 
om locaties in het dorp waar grotere groepen jongeren gaan samen komen. In het regelen van 
die activiteiten met deze uitbaters zal Jeugd-Punt hierover duidelijke afspraken moeten 
maken. Ook met de jongeren zelf zullen strikte afspraken moeten worden gemaakt en deze 
zullen ook moeten worden nageleefd. In de nieuwe afspraken met het Jeugd-Punt zal, net 
zoals geldt voor horeca-uitbaters, worden vastgelegd dat zij verantwoordelijk zijn voor de 
gedragingen van jongeren binnen een bepaalde straal rondom de plek waar de activiteiten 
georganiseerd worden. 

Er is geen laagdrempelige voorziening meer waar overlast gevende groepen naar toe kunnen 
De ervaring leert dat overlast gevende jeugdgroepen zich niet naar de jongerenaccommodatie 
Time-Out laten sturen. Het past niet in hun groepsbeleving, Er zijn daar grenzen wat betreft 
alcohol en roken. Er is onvoldoende formatieve ruimte om de accommodatie 7 x 24 uur open 
te stellen zodat de jongeren daar naartoe kunnen wanneer zij dat wensen. Daarnaast heeft 
Jeugd-Punt al eerder aangegeven geen voorstander te zijn van het belonen van ongewenst 
gedrag van groepen met met een accommodatie. Men blijft dan 'onder elkaar' en zo wordt hun 
gedrag niet veranderd. 

Kosten voor activiteiten nemen toe 
Op dit moment kan Jeugd-Punt kosteloos gebruik maken van Time-Out wanneer er activiteiten 
met en door jongeren plaatsvinden. Wanneer straks activiteiten namens Jeugd-Punt 
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plaatsvinden in locaties in het dorp zal in ieder geval daarvoor huur in rekening gebracht gaan 
worden. 
Wanneer er nu activiteiten worden uitgevoerd worden consumpties (alcohol vr i j ) genuttigd 
tegen een lage prijs. Die prijzen zullen op andere locaties voor de deelnemers gaan toenemen. 
Voor de kosten wat betreft huur en gebruik van ruimten wordt voorgesteld om Jeugd-Punt 
daarvoor te compenseren door de subsidie te verhogen. Hier staat tegenover dat de gemeente 
huurinkomsten zal krijgen wanneer Time Out door (een) andere parti j(en) gehuurd zal worden. 
Wat betreft consumptieprijzen voor deelnemers is het aan Jeugd-Punt om, daar waar 
noodzakelijk, daarover afspraken te maken met de uitbaters van de locaties waar men gebruik 
van maakt. 
Overigens is het de bedoeling om een nieuwe huurder voor Time-Out te vinden waardoor er 
huuropbrengsten ontstaan. Hieruit kunnen de meerkosten voor Jeugd-Punt eventueel betaald 
worden. 

Duurzaamheid 
Met het regelen van locatie gebonden activiteiten voor jongeren in bestaande locaties in 
Woudenberg wordt de integratie van jongeren in de Woudenbergse samenleving bevorderd. 
Men leert elkaar beter kennen en huidige locaties worden beter benut. 
Bij het vri jkomen van Time-Out kan een andere gebruiker worden gezocht die meer en 
daarmee duurzamer gebruik van het gebouw zal maken dan tot nu toe wordt gedaan door 
Jeugd-Punt. 

Draagvlak 
Met Jeugd-Punt is de afgelopen maanden regelmatig over het verlaten van Time Out 
gesproken. Zij willen dit en verwachten beter hun werk te kunnen doen. Met de betreffende 
jongeren zullen zij verder dit traject op te pakken en daarover communiceren. Intern is dit 
voorstel besproken met de collega's die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en het 
Cultuurhuis. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Jeugd-Punt rapporteert regelmatig over haar activiteiten. Deze rapportage zal in het vervolg 
ook moeten gaan plaatsvinden over de bevindingen van het vertrek uit Time-Out en hoe en 
waar zij locatie gebonden activiteiten uitvoeren. 

Financiële consequenties 
Zoals al in het eerdere advies is aangegeven zijn de huisvestingskosten van Jeugd-Punt met 
het 'om-niet ' gebruikmaken van Time-Out niet direct zichtbaar als kosten voor het jeugd- en 
jongerenwerk. Nu zal dat wel zichtbaar worden omdat Jeugd-Punt voor activiteiten die zij met 
en voor jongeren organiseren ruimten moeten huren. Hoeveel zij daarvoor nodig hebben is 
niet geheel te bepalen, de activiteiten vinden namelijk vraaggericht plaats. 
Kantoorkosten voor de jeugd- en jongerenwerker in het Cultuurhuis wat betreft gebruik van de 
flexplekken zullen minimaal zijn en betrekking hebben op het gebruik van andere ruimten voor 
het houden van individuele en/of groepsgesprekken met jongeren. Voor het gebruik van 
telefoon ontvangt men jaarli jks al een bedrag van € 500. 
Wat betreft andere ruimten in het Cultuurhuis wordt voorgesteld daarvoor een bedrag van € 
200 per maand aan te houden. Voor de activiteiten voor en door jongeren in andere locaties 
lijkt € 300 per maand voldoende te zijn. 
Voorgesteld wordt om de subsidie voor Jeugd-Punt met een bedrag van € 6.000 per jaar op te 
hogen en hen daarbij zel fde verantwoordelijk te geven om daaruit het gebruik van andere 
locaties te bekostigen. En dit jaarli jks af te rekenen op de daadwerkelijk gemaakte kosten. 
Tegenover deze kosten komen ook huuropbrengsten te staan bij het eventueel gaan verhuren 
van Time-Out. Deze opbrengsten kunnen gebruik worden om de extra kosten te dekken. 

Aanpak/ui tvoering 
Na uw besluit zullen de verdere stappen worden gezet om uiterlijk 1 september a.s. Time-Out 
vrij te hebben voor eventuele andere huurders. Daarbij kan Jeugd-Punt verdere afspraken 
gaan maken met de locaties die zij op het oog hebben. 
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Met Jeugd-Punt zullen nadere afspraken worden vastgelegd over het gebruik van de extra 
subsidie voor activiteiten in locatie in het dorp en de verantwoordelijkheden die men heeft 
rond de activiteiten bij deze locaties en het tegengaan van overlast. 

Conclusie 
De oplossingen die door Jeugd-Punt zijn gegeven voor het onderbrengen van hun locatie 
gebonden activiteiten en andere benodigde ruimte lijken voldoende te zijn om met hen nadere 
afspraken te maken over vertrek uit Time-Out. Daarmee kunnen verdere stappen worden 
gezet om andere gebruikers voor Time-Out te gaan zoeken. 

Communicatie 
Niet van toepassing 

Bijlage(n) 
Geen 
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