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Pre-adviesnr. 86
Agendapunt
Onderwerp Opdracht formulering inventarisatie 

activiteiten/voorzieningen voor  jeugd 12+ 
Middenbeemster

Middenbeemster, 23 november 2010

Aan de raad

> voorstel

1. Er mee instemmen dat in samenspraak met de Beemsterse 12+ jongeren geïnventariseerd 
wordt aan welke voorzieningen/activiteiten deze groep in Middenbeemster behoefte heeft

2. Akkoord gaan dat dit traject vanaf het 2e kwartaal 2011 wordt ingezet.

> toelichting

In de commissie Samenleving van 29 oktober 2009 hebben de VVD en Pvd A ideeën geopperd voor 
een speel/doe/hangplek voor de Beemsterse 12+ jeugd. De suggestie werd gedaan dat zo’n plek 
wellicht aan de Insulindeweg gerealiseerd zou kunnen worden..

Toegezegd is toen dat dit onderwerp in december 2010 verder besproken zou worden. De reden 
hiervan was dat in de loop van 2010 een speel/doe voorziening op het ijsbaanterrein in gebruik 
genomen zou worden. Ook zou het  handbalveld in Middenbeemster op bepaalde tijden opengesteld 
worden. Hier zouden jongeren dan gebruik van   kunnen maken voor b.v. voetbal.

Stand van zaken 2010
Inmiddels is 2010 bijna verstreken. Uit navraag bij de jongerenwerker blijkt het volgende: 
Langzamerhand wordt het bij jongeren bekend dat er op het handbalveld gesport mag worden. Dit 
wordt door hen zeer gewaardeerd. Gevraagd is ook al om ‘iets overdekt’ op deze locatie waar ze 
zouden kunnen verblijven.  Sowieso wordt er op woensdagavond gevoetbald met een groep 16+ 
jongeren. Deze gaan hierna dan nog gezamenlijk naar BeeJee.
Bij contact met de jongerenwerker bleek dat het  haar niet bekend was dat er op het ijsbaanterrein 
‘gewoon’ gespeeld mag worden op  de toestellen die er zijn geplaatst. Tijdens de huttenbouw hebben 
kinderen intensief en enthousiast op de apparaten gespeeld.
Als men bij het ijsbaanterrein komt ziet het er ook ‘gesloten’ uit. Het hek is dicht, echter niet op slot. Na 
de officiële opening zijn wij er van uitgegaan dat de speelmogelijkheid wel bekend zou zijn. Thans blijkt 
dat veel jongeren hier,  ondanks publicaties in b.v. de Polderexpress niet van op de hoogte zijn. 
Met de jongerenwerker is afgesproken dat zij deze speelmogelijkheid via ‘Hyves’ nogmaals onder de 
aandacht zal brengen. Mond op mond ‘reclame’ moet dan de rest doen. Geconstateerd kan worden dat 
er nog geen conclusies getrokken kunnen worden of de speelplek in de behoefte voorziet of niet.

Veel jongeren van 12 jaar en ouder nemen deel aan het rijke verenigingsleven dat onze gemeente 
heeft  Er is echter ook nog een groep die hierin niet het ‘ei’ kwijt kan.
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Uit de contacten die er zijn met de groep jongeren die hier rond het gemeentehuis verblijft blijkt dat de 
jongeren  behoefte hebben aan een eigen plek. Naar onze inschatting gaat het hier om een groep van 
rond de 30 á 40 jongeren. Of er verder nog behoeften zijn bij andere jongeren is ons niet bekend.

Indien wij in onze gemeente een geschikt aanbod voor de 12+ jongeren willen realiseren moeten we 
dat natuurlijk doen in samenspraak met deze groep. Het activiteitenaanbod van Welsaen is op dit 
moment  vooral  gericht op de jeugd tot en met  12 jaar.

Opdrachtformulering.
Als we jongeren willen laten participeren dan betekent dit dat ze “inspraak en invloed moeten hebben, 
meepraten, meedoen en meedenken. Ruimte krijgen en initiatieven kunnen nemen” (bron: website 
Movisie). In samenspraak met het jongerenwerk zullen wij een aanpak kiezen om de jongeren te 
bereiken. Op basis van deze inventarisatie kan dan een voorstel gemaakt worden

Op grond van voorgaande wordt de volgende opdracht geformuleerd:

In samenspraak met de doelgroep in kaart brengen aan welke voorzieningen/activiteiten 12+ jongeren 
in Middenbeemster behoefte hebben.

Tijdpad
Het voorstel is om in het 2e kwartaal van 2011 te starten met een inventarisatie van de behoeften van 
deze  12+ jongeren. Op basis hiervan kan dan een plan gemaakt worden. Omdat er op verschillende 
momenten  overleggen met jongeren zullen moeten plaatsvinden en er tijd moet zijn de informatie te 
verwerken, zijn er minimaal 6 maanden nodig vanaf de start tot een definitief voorstel. De 
inventarisatie met de bijbehorende voorstellen kan daarom pas in het laatste kwartaal van 2011 aan u 
worden voorgelegd.

Personele inzet
Het plan is deze opdracht binnen de beschikbare formatie van Welzijn uit te voeren.

> juridische consequenties

n.v.t.

> financiële consequenties

De inventarisatie zal binnen de bestaande formatie van Welzijn worden uitgevoerd. Indien er 
financiële middelen noodzakelijk blijken te zijn zal hiertoe een voorstel gemaakt worden voor de 
begroting 2012.  

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks
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