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Geacht College, 
 
Wij hebben de conceptnota Jong De Bilt 2016 - 2019 met belangstelling gelezen en ook 
mondeling besproken met Bernadette Kuipers.  
 
De nota is mede tot stand gekomen door een participatietraject met jeugdigen, ouders en 
professionals. Dit proces juichen wij toe.  
 
De nota is geschreven vanuit een positief beeld 
Door dit uitgangspunt worden sommige problemen naar onze mening niet genoemd of 
verhuld. Wij misten hierdoor de specifieke aandacht voor kwetsbare kinderen/jongeren.  
 
Regiefunctie concretiseren, afhankelijk derden en risico’s 
Steeds wordt in de nota gewezen op de rol van de gemeente als regisseur. Wij willen hierbij 
opmerken dat de directe invloed van de gemeente op het ene terrein groter is dan op het 
andere. Groot op veiligheid en justitie, minder op onderwijs.   
Te weinig wordt stil gestaan bij de afhankelijkheid van de gemeente van de uitvoerende 
partners. Deze afhankelijkheden en risico’s moeten naar ons idee plaats krijgen in een 
risicoparagraaf.  
 
Wij vragen ons af hoe de gemeenten de regiefunctie gaat invullen en de partners gaat 
regisseren. Daar wordt in deze nota geen aandacht aan besteed. Wij hebben in ons gesprek 
begrepen dat deze nota wordt gevolgd door een uitvoeringsnota en dat deze vraag daar in 
wordt beantwoord. 
Dit maakt dat de voorliggende nota wel ambitie heeft maar met het gevaar dat het algemeen 
en nietszeggend wordt, zeker ook in het licht van de hierna volgende opmerkingen over de 
weinig gevalideerde referentiepunten. 
 
Advies 1: Risico’s en afhankelijkheden een plaats geven in de nota. 
 
 
 
 



Referentiepunten concretiseren 
Wij vonden  de speerpunten overwegend juist maar de streefpercentages worden vaak niet 
gekoppeld  aan harde referentiepunten. Dit is echt een belangrijk item, anders zeggen 
doelstellingen niets of krijg je later discussie wat bedoeld werd.  
 
Ook vonden wij sommige percentages nogal willekeurig vaak 5% of 3%. Daarnaast is het 
ons inziens mogelijk op een aantal terreinen ambitieuzer in te zetten omdat het absolute 
aantal laag is. Bijvoorbeeld bij onderwijs; het schoolverzuim is in 2018 met 5 % afgenomen. 
Als je ziet dat dit bijvoorbeeld maar 8 leerlingen betreft is het relatief eenvoudig om hier een 
percentage van 50% aan te koppelen. Je weet over wie je het hebt en het aantal is 
betrekkelijk. Dit geldt voor meerdere doelstellingen. We stellen voor de nota hier nog eens op 
na te lopen.  
 
Advies 2: Streefpercentages meer valideren en bij absoluut kleine aantallen ambitieuzer 
inzetten. 
 
Doelgroepenbeleid formuleren 
Bij de uitgangspunten (5.3.) wordt wijkgericht werken als uitgangspunt genomen. Een goed 
middel voor ouders en jeugd tot 12 jaar, maar bij jeugdigen van 12 jaar en ouder spreek je 
vooral over doelgroepen. Dit missen we nadrukkelijk in deze nota en vinden wij een leemte. 
We pleiten om dit op te nemen als uitgangspunt voor de 12+ jeugd. Door specifieke 
doelgroepen te benoemen wordt het mogelijk om hiervoor specifiek beleid vast te leggen. Zo 
maken wij ons bijvoorbeeld zorgen over de afwezigheid van het jongerenwerk voor de 
doelgroep -12 in de verschillende kernen.  
Maartensdijk heeft een gebouw specifiek voor jongerenwerk: hier wordt naar onze mening te 
weinig gebruik van gemaakt. Deze ruimte is zeker geschikt en in het verleden ook vaak 
gebruikt voor activiteiten voor de doelgroep 12 tot 18 jarigen.  
 
Advies 3: Benoem doelgroepen en leg per doelgroep vast welk beleid gevolgd gaat worden. 
 
Advies 4 : Stimuleer in kernen het jongerenwerk voor de doelgroep -12. 
 
Advies 5: Voor de kernen Maartensdijk en De Bilt moet nadrukkelijk ook activiteiten en een 
gebouw voor de doelgroep 12+ in stand gehouden worden. 
 
Inzet sociale media 
In eerdere adviezen hebben wij u op het belang gewezen van de inzet van sociale media. In 
deze nota wordt hier summier aandacht aan besteed. Wij zouden graag zien dat die inzet 
wordt vergroot in de lijn zoals jongeren vandaag de dag met sociale media omgaan. 
Overigens geldt dit zeker niet alleen voor jongeren. We hebben nog gerefereerd hoe goed de 
sociale media vanuit de gemeente is ingezet bij de vestiging van opvang vluchtelingen in 
Maartensdijk. Neem deze ervaring mee en geef dit een plaats in de jeugdnota. 
 
Advies 6: Maak meer gebruik van sociale media en leg vast op welke manier dit ingezet 
wordt. 
 
Wij vertrouwen er op dat u onze argumentatie en aanbevelingen zorgvuldig meeweegt in uw 
besluitvorming en zien uw verslaglegging over de genomen besluiten met belangstelling 
tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Hans Voogt 
Voorzitter Wmo Advies Raad De Bilt 


