
Beantwoording schriftelijke vraag 

Onderwerp: Jeugdsozenbeleid

Portefeuillehouder: Karen Hansems

Datum beantwoording: 01 november 2022

Datum indienen vraag/vragen: 22 oktober 2022

Vragensteller: Gerard ten Brink 

Fractie: VVD Het Hogeland

Aan de gemeenteraad

De namens bovengenoemde fractie op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad 
gestelde vraag/vragen betreffend bovenvermeld onderwerp beantwoorden wij als volgt.

In november 2021 is door het toenmalige college een nieuw jeugdsozenbeleid gepresenteerd. Naar 
aanleiding van dit nieuwe beleid heeft de VVD contact gehad met diverse jeugdsozen in de gemeente. 
De jeugdsoosbesturen die de VVD sprak voelden zich niet gehoord en vreesden daarnaast dat het 
beleid slecht zou uitvallen voor de bestaanszekerheid van de sozen. Gelukkig zag het college in 
februari ook in dat het beleid aangepast moest worden en koos voor uitstel. De nieuwe coalitie heeft 
na de verkiezingen in maart definitief een streep gezet door de voorstellen.

Inmiddels is het oktober 2022 en hebben we als raad nog niets vernomen over een nieuw 
jeugsozenbeleid. Jeudsoosbesturen geven ondertussen aan dat ze graag mee willen denken, maar 
geen uitnodiging ontvangen voor een gesprek. Dit terwijl zij zeggen proactief contact te zoeken met de 
gemeente. Ondertussen is er ook nog steeds onzekerheid over de toekomst van jeugdsozen in Het 
Hogeland.

Vraag 1

Is het college al begonnen met het opstellen van een nieuw jeugdsozenbeleid? Zo ja, wat is de 
status? Zo nee, waarom is er nog geen begin gemaakt?

Beantwoording

Tot op heden was er geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. De verwachting is dat we op korte 
termijn weer bezetting hebben op dit dossier en dan pakken we dit, met voorrang, op.

Beantwoording schriftelijke vraag/vragen 

cf. art. 32 Reglement van Orde gemeenteraad 
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Vraag 2 

Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is om direct belanghebbenden te betrekken bij nieuw 
beleid?

Beantwoording

Ja, dit vinden wij belangrijk en dat zullen we ook op die manier doen. In een eerdere fase van dit 
traject hebben we dat ook zo gedaan.

Vraag 3

Jeugdsozenbesturen hebben in juni per mail contact gezocht met de gemeente. Zij hebben 
aangegeven ideeën te hebben over hoe het nieuwe beleid er in hun ogen uit kan gaan zien. Is dit bij u 
bekend? Zo ja, hoe gaat u hier invulling aan geven? Zo nee, gaat u alsnog contact met hen zoeken?

Beantwoording

In relatie tot het antwoord op vraag 1 en 2, zodra wij voldoende bezetting hebben pakken we dit op en 
hebben dan contact met de direct belanghebbenden waaronder de jeugdsoosbesturen.

Vraag 4 

Zoals bij de inleiding kort is beschreven is het proces om te komen tot een nieuw jeugdsozenbeleid 
vorig jaar niet goed verlopen. Kunt u aangeven wat u bij het opstellen van het nieuwe beleid anders 
gaat doen?

Beantwoording

Wij zullen dit oppakken in de lijn zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 3. 

Vraag 5
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Inmiddels is er al bijna een jaar lang onzekerheid over het jeugdsozenbeleid. Wat de VVD betreft is dit 
ongewenst en moet er nu snel duidelijkheid en een perspectief komen. Kunt u aangeven wanneer u 
die duidelijkheid en perspectief kan geven? Wanneer kunnen wij voorstellen over een nieuw 
jeugdsozenbeleid in de raad verwachten?

Beantwoording

Wij streven ernaar om nog voor het eind van het jaar het proces te starten op weg naar een nieuw 
jeugdsozenbeleid. Hopelijk leidt dat voor de zomer van 2023 tot een raadsvoorstel aan uw raad.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.P.M. van Vilsteren, H.J. Bolding,
Gemeentesecretaris Burgemeester


