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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Jeugdsozennotitie
Voorgestelde besluit:
Het advies is de Jeugdsozennotitie vast te stellen.
Samenvatting:
In het BMWE- jeugdbeleid wordt de jeugdsoos als een belangrijke schakel in de
lokale pedagogische samenleving gezien. De oude Jeugdsozennotitie 2008-2012
sloot hierop niet meer voldoende aan. Daarom is een nieuwe notitie opgesteld.
Omdat we als gemeente op een andere interactieve manier met inwoners willen
omgaan door hen actief te betrekken bij nieuw beleid s deze Jeugdsozennotitie in
nauwe samenwerking (co-creatie) met jongeren uit de jeugdsoosbesturen van
Winsum tot stand gekomen.
De jeugdsoosbesturen gaan in de toekomst meer (financiële)
verantwoordelijkheid op zich nemen voor het runnen van hun eigen jeugdsoos.
Ook gaan zij de jeugdsoos sterker positioneren als CJG-schakel in de lokale
pedagogische samenleving. Het advies is in te stemmen met nieuwe
Jeugdsozennotitie en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Probleem:
De Jeugdsozennotitie 2008 – 2012 was niet meer actueel. Vanuit nieuw BMWEjeugdbeleid is een update nodig.
Doelstelling en randvoorwaarden:
Aanleiding voor opstelling van een nieuwe Jeugdsozennotitie komt voort uit het
jeugdbeleid van de BMWE- gemeenten. Dit beleid richt zich op versterking van de
lokale (pedagogische) samenleving. Ook de kwaliteit en kwantiteit van de daarbij
horende algemene lokale voorzieningen zijn hierin van belang (collectieve
basisvoorzieningen zoals sportverenigingen en jeugdsozen, versterken van sociale
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netwerken en basisondersteuning). Met een sterk voorliggend veld is preventie
van problemen aan de voorkant beter mogelijk. Het CJG Noord Groningen heeft
een belangrijke rol in signalering en preventie. Momenteel bestaat het CJG Noord
Groningen uit de kernpartners Jeugdgezondheidszorg (GGD), Jongerenwerk
Barkema & de Haan, MJD, SW&D, MEE Groningen. De jeugdsozen in Winsum
zijn en kunnen een belangrijke schakel (blijven) vervullen in de lokale
pedagogische samenleving.
Als gemeente willen we op een andere, interactieve manier met inwoners
omgaan door hen actief te betrekken bij nieuw beleid. Daarom is deze
Jeugdsozennotitie in nauwe samenwerking (co-creatie) met jongeren uit de
jeugdsoosbesturen van Winsum tot stand gekomen.
Jeugdsozen willen zelf meer (financiële) verantwoordelijkheid dragen voor het
runnen van hun eigen soos. Ook willen ze verantwoordelijkheid dragen voor het
uitvoeren van preventieve taken van het CJG en ze willen de maatschappelijke
participatie van de jeugdsoos bevorderen.
Mogelijke maatregelen / oplossing:
Samen, in co-creatie, met een aantal jongeren uit de besturen van alle
jeugdsozen in Winsum is een nieuwe notitie jeugdsozen tot stand gekomen. Zie
bijlagen.
Advies / Voorstel:
Het advies is de Jeugdsozennotitie vast te stellen.
Financiële consequenties:
De jeugdsozen willen meer financiële verantwoordelijkheid dragen voor het
runnen van hun eigen soos en voor verdere profilering en positionering van deze
voorziening als CJG-schakel in de lokale pedagogische samenleving.
Als proef zal daarom, voor de periode van twee jaar (2016 en 2017)
jaarlijks € 6.200,- (zijnde het huidige gemeentelijke jaarbudget subsidie
jeugdsozen) aan de jeugdsoosbesturen beschikbaar worden gesteld, met
als doel dat zij het geld zelf gaan beheren en onder elkaar gaan verdelen.
De jongeren hebben zelf een plan bedacht voor hoe ze dit willen gaan
organiseren. (zie bijlage bij de Jeugdsozennotitie).
Daarnaast komt, eveneens als proef, in 2016 en 2017 extra voor alle jeugdsozen
een budget van 18.000, - beschikbaar voor door jeugdsoosbesturen zelf te
organiseren CJG- activiteiten of projecten. Dit bedrag is beschikbaar vanuit het
structurele budget dat de gemeente voor uitvoering van CJG krijgt. Deze subsidie
blijft in beheer van de gemeente Winsum en de jeugdsoosbesturen kunnen hier
individueel een beroep op doen.
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De jeugdsoosbesturen hebben zelf voorwaarden en regels bedacht om
bovenstaande uit te kunnen voeren. Zie hiervoor de bijlage bij deze notitie.
Evaluatie:
In het najaar van 2017 zal samen met jeugdsoosbesturen en jongerenwerk, een
complete evaluatie plaatsvinden. Beoordeeld zal worden of en hoe de
doelstellingen genoemd in paragraaf 5.1 zijn bereikt en of de nieuwe manier
waarop de financiële ondersteuning is geregeld goed werkt.

Bijlagen:
1.
Jeugdsozennotitie
2.
Bijlage financieel beheer door jongeren.
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in:

besluit:

de Jeugdsozennotitie vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van

De raad voornoemd,
Voorzitter
Griffier
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