
Betoog Sociaal Maas en Waal bij agendapunt 12. “Jongerenwerk West Maas en Waal” 

(raadsvergadering 3 maart 2016) 

Goed jongerenwerk is een basisverantwoordelijkheid die je hebt als bestuurder. Juist in het kader 

van de transformatie is het van groot belang om sterk in te zetten op preventie van problemen. Juist 

bij kinderen en jongeren is daar zo ontzettend veel  mee te winnen. Ten eerste voor die jongeren, 

hun ontwikkeling en hun toekomst. Ten tweede is er ook veel te winnen qua algemeen belang; 

jongeren die zich gezien en gehoord voelen, en die een plek hebben om naar toe te gaan 

veroorzaken minder overlast.  

Het jongerenwerk in West Maas en Waal is helaas onzichtbaar en onvindbaar. Wat dat betreft is het 

symbolisch dat op de site van Vraagwijzer nog steeds geen enkele link is te vinden naar de 

jongerenwerker van Stuw. En als je dan googlet naar “jongerenwerk West Maas en Waal”, dan krijg 

je als eerste hit een verouderde pagina die lijkt te suggereren dat Voormekaar nog steeds het 

jongerenwerk in onze gemeente doet. Wat ons betreft lijkt dat een goede oplossing maar hoe 

moeilijk is het om te zorgen dat je informatie op internet klopt! En dat jongeren het jongerenwerk 

dus kunnen vinden?!? Een flinke misser dus.  

Sociaal Maas en Waal is al sinds haar oprichting zeer kritisch over de keuzes die de gemeente West 

Maas en Waal maakt als het gaat om het jongerenwerk. Wij vinden dat het beleid veel te afwachtend 

is, dat het fragmentarisch is, en dat er veel te weinig budget voor beschikbaar is.  

De resultaten tot nu toe zijn er ook naar. In het raadsvoorstel staat te lezen dat na twee jaar (na twee 

jaar!) de jongerenwerker nog steeds niet klaar is met zijn inventariserende werkzaamheden. Wij 

horen in de dorpen hetzelfde:  Na twee jaar STUW heeft de scouting nog steeds niks van de 

jongerenwerker gehoord, en weet de politie in onze gemeente niet eens dat er een jongerenwerker 

actief is, laat staan hoe ze hem kunnen bereiken. Voor alle duidelijkheid, daar kan de jongerenwerker 

niet zoveel aan doen, het ligt aan de opdracht die het college hem meegeeft. En nu het na twee jaar 

nog niet af is, zegt het college: “geeft niets, dan doet u er toch gewoon wat langer over?” 

 Wij lezen in het raadsvoorstel dat de bezuiniging op het jongerenwerk ingezet was “vanuit de 

gedachte dat er meer inzicht geboden moet worden in resultaten van het jongerenwerk”. Resultaten 

blijven tot nu uit, maar toch gaan we door op de ingeslagen weg. Dat klopt niet! 

Als je in gesprek gaat met jongeren (echt waar, dat kan!) blijkt dat jongeren zich niet voor vol 

aangezien voelen. Jongeren voelen zich niet gehoord en zeggen dat een gesprek met de gemeente 

vaak niet mogelijk is. Ze geven aan dat gewoon een droge plek met een afvalbak, waar ze met hun 

vrienden kunnen chillen, ontbreekt in onze gemeente. De regeling ‘Jongeren Maken Er Werk Van’ is 

inmiddels afgeschaft. Er werd geen gebruik van gemaakt. Als je de stapel voorwaarden ziet, snap je 

waarom. We kennen in West Maas en Waal een hoog alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. We 

hebben een relatief laag opleidingsniveau. Er is voor jongeren weinig te doen in onze gemeente. 

Kortom, meer dan genoeg te doen voor het jongerenwerk! Een actief jongerenwerk, met voldoende 

uren, zodat een inloopplek kan worden opgezet. Met een insteek die actief de hand reikt naar 

jongeren, die ze opzoekt op plekken waar ze zijn. Wij kijken wat dat betreft met enige jaloezie naar 

hoe het jongerenwerk in Druten vorm krijgt. 

Dit raadsvoorstel is wat ons betreft een voortzetting van de verkeerde weg die drie jaar geleden 

ingeslagen is. Het budget wordt steeds lager, en de uitgangspunten  zijn niet de juiste. Kortom, wij 



zien dit jongerenbeleid niet zitten. Ik begon met de zin dat goed jongerenwerk een 

basisverantwoordelijkheid is als gemeente. Deze verantwoordelijkheid blijft liggen. Graag horen wij 

van de andere fracties hoe zij tegen deze opdracht aan kijken. Sociaal Maas en Waal neemt graag de 

handschoen op, om samen met andere partijen, te kijken naar een betere en passende invulling van 

het jongerenwerk.  

 


