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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Plan van aanpak jongerenwerk in de 

Beemster  

 

Middenbeemster, 11 september 2012  

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Aan Clup Welzijn van Purmerend is gevraagd om jongerenwerk te bieden in de gemeente Beemster In 
het college van 14 februari 2012 is het college akkoord gegaan met de offerte van d.d. 23 december 
2011.  
 
Op basis van de offerte is er  een subsidie verleend van ten hoogste € 22.750,- . De subsidie is ten 
behoeve van: 

- Een behoefteonderzoek in het tweede kwartaal van 2012 onder de jongeren van 12 tot en 
met 24 jaar 

- Personele inzet gemiddeld van 10 uur per week 
- Kennismaking van samenwerkingspartners 
- Uitvoering van het nog te vormen programma jongerenwerk de vier dorpskernen van 

Beemster 
Clup Welzijn zou voor 1 juli 2012 een plan van aanpak presenteren in de raad.  Hierin wordt rekening 
gehouden met de behoeften, talenten en verantwoordelijk van de jongeren. Deze presentatie is 
verplaatst naar 9 oktober ivm de volle agenda. 
 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

U wordt gevraagd kennis te nemen van het plan van aanpak van Clup Welzijn 
 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Er is een plan van aanpak van jongerenwerk waarin duidelijk de taken en doelstellingen omschreven 
staan 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Er is een subsidie verleend van ten hoogste €22.750 
 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

nvt 
 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

De beleidsmedewerker van Welzijn en Clup Welzijn hebben minstens 2x per jaar overleg over de 
taken en de te behalen doelstellingen. 
 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Kennis te nemen van het plan van aanpak van Clup Welzijn 
 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Clup Welzijn op de hoogte brengen van het besluit. 


