Bouwstenen vanuit 3 werksessies voor nieuwe jeugdsozennotitie Winsum
Jeugdsozen gemeente Winsum, 3 november 2015

Foto :Vertegenwoordigers jeugdsozen welke aan de bouwstenen notitie hebben gewerkt

Doel:
Werkwijze:
Data sessies:
Deelnemers:
Aanleiding:

input leveren aan de gemeente Winsum voor nieuwe jeugdsozennotitie 2016.
Er zijn twee werksessies geweest. Tijdens de derde, en laatste, sessie is het belangrijk
om met elkaar tot een eenduidig verhaal te komen.
30 sept., 15 okt. en 28 okt. 2015
jongerenwerk Barkema en De Haan, jeugdsozen in de gemeente Winsum
In 2012 is de oude jeugdsozennotitie verlopen. De oude notitie voldoet niet meer en
is niet meer van deze tijd. Gezien de veranderende conjunctuur en werkelijkheid is
begin dit jaar een start gemaakt met de nieuwe jeugdsozenotitie. Door de gemeente
is aangegeven dat ze graag vanuit de jeugdsozen input willen hebben voor de nieuwe
notitie. In een aantal sessies zijn er bouwstenen verzameld voor de nieuwe notitie
welke zijn verwerkt in dit document.
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1. Doel, doelgroep, rol en positie van jeugdsozen in de gemeente Winsum
Doel:
een centrale plek in een dorp waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze
activiteiten kunnen organiseren en waar ze hun eigen talenten kunnen ontdekken en
ontwikkelen in een veilige (leer)omgeving en mede door contact met leeftijdgenoten.
Kernwoorden: verzamelplek, activiteiten organiseren, contact, , experimenteren in
een veilige omgeving, vóór en dóór de jeugd/jongeren, bereiken van de jongeren,
drempelloze ontmoetingsplek zonder verplichting en/of verwachting
Doelgroep:
Jongeren/kinderen (12-25 jaar) in de gemeente Winsum
Rol en positie: een jeugdsoos is toegankelijk voor iedereen en draagt een maatschappelijke functie
uit door zichtbaar te zijn in een dorp en door aan te sluiten bij activiteiten in een
dorp. Een jeugdsoos wil verantwoordelijkheid creëren bij jongeren, leeromgeving /
talentontwikkeling, voorzien/faciliteren in de behoefte van jongeren om elkaar te
ontmoeten met sociale controle.

Foto: Werksessie 2
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2. Organisatie subsidie jeugdsozen vanaf 2016
2.1. Eigen budget jeugdsozen
€ 6.200,Het idee van de gezamenlijke jeugdsoosbesturen is om een commissie te vormen: per
jeugdsoos een afgevaardigde, bij voorkeur de penningmeester. Met begeleiding van een
jongerenwerker beoordeelt deze jongeren commissie de jaarrekening en de begroting van alle
jeugdsozen. De gemeente reserveert €. 6.200,- en oormerkt dit voor het beheer door een
jongerencommissie gevormd door afgevaardigden van jeugdsozen. Het beoogde budget blijft
op de rekening van de gemeente staan. Het budget is bedoeld voor alle jeugdsozen en het is
aan de jongerencommissie om te bepalen hoe dit budget onder de sozen verdeeld wordt als er
activiteiten georganiseerd worden ten behoeve van de onderlinge samenwerking, de
dag/week van de jeugd, de samenwerking met ouderen en/of de samenwerking met het lokale
verenigingsleven.
2.2. Budget CJG-activiteiten
€.18.000,De gemeente Winsum reserveert € 3.000,- per jeugdsoos voor (preventieve) CJG activiteiten. Niet
elke jeugdsoos zal deze € 3000,- gebruiken, maar door het budget hiervoor te oormerken en te
reserveren hebben alle jeugdsozen relatief snel de mogelijkheid om te beschikken over voldoende
financiële middelen op het moment dat zij CJG activiteiten gaan ontwikkelen. Een jeugdsoos kan
maximaal € 3.000,- aanvragen. Het jongerenwerk beoordeelt de kwaliteit van de preventieve
producten.
3) Hoe organiseren de jeugdsozen de financiële verantwoordelijkheid?
3.1 Voorwaarden uitkering gelden
a) De jeugdsozen moeten een financiële openheid van zaken geven, transparant zijn.
b) Laagdrempelig houden: klein ondernemingsplan maken. Laten zien wat je gaat doen, uitvoeren,
laten zien wat je gedaan hebt.
c) Kritische evaluatie zowel door de commissie, alsook het functioneren van de commissie vanuit de
jeugdsoosbesturen.
d) Uitkeren op basis van de jaarrekening en begroting. Onder de volgende drie voorwaarden:
 Jeugdsoos moet minimaal een keer per maand open zijn.
 Actieve participatie in de werkgroep/commissie is een vereiste.
 Open en toegankelijk zijn voor iedereen.
e) de commissie geeft de opdracht aan de gemeente uiteindelijk om uit te keren.
3.2. Organisatie financiële verantwoordelijkheid
- Opzetten jongeren commissie met vertegenwoordigers van alle jeugdsoosbesturen (iedereen
is gelijkwaardig).
- Per bestuur 1 afgevaardigde, bij voorkeur penningmeester + 1 onafhankelijk persoon. De
jeugdsoosbesturen geven aan dat een jongerenwerker deze onafhankelijke positie kan
innemen.
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- Frequentie bijeenkomsten: minimaal één keer per jaar om de jaarrekening en begroting van alle
jeugdsozen te beoordelen. Verder komt de jongerencommissie op afroep bij elkaar, als het nodig is
om ingediende aanvragen te beoordelen. Richtlijn is ongeveer ieder kwartaal een vergadering (waar
nodig). Voorafgaand aan de vergadering zetten de jeugdsoosbesturen hun plannen op papier en per
jeugdsoos wordt een plan besproken/ingediend. De commissie beoordeelt dat de aanvraag
(aftikken).

Foto drieluik: impressie van de verschillende werkgroepjes welke bezig zijn geweest met de bouwstenen.

4. Aandachtspunt: Jeugdsozen en Horeca
Jeugdsozen en horeca in de gemeente mogen elkaar niet beconcurreren (alcohol en
zaalverhuur). Verhuren aan en openstaan voor nevenactiviteiten is voor jeugdsozen een
alternatieve vorm om aan inkomsten te komen. De jeugdsoosbesturen willen hun relatie met
de horeca niet op het spel zetten, maar gaan in overleg met de horeca bekijken wat er wel
mogelijk is. Bijvoorbeeld verhuren van de jeugdsoosruimte aan derden (muziekles,
huiswerkbegeleiding, vergadering van lokale verenigingen etc.). Wellicht is het ook een optie
om incidenteel een groot feest te organiseren zoals dat nu bijvoorbeeld in het
jongerencentrum Express in de gemeente Eemsmond ook gebeurt (jaarlijkse schoolfeest). Het
is niet de bedoeling van de jeugdsoosbesturen om bruiloften of grote partijen te organiseren ,
maar af en toe een verjaardagsfeest van een vrijwilliger of iets dergelijks zou volgens de
jeugdsozen wel moeten kunnen. In 2016 willen de jeugdsoosbesturen dit idee concreet
oppakken.
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