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betreft: visie jongerenwerk Wassenaar

Geachte dames en heren,

De Adviesraad Sociaal Domein heeft zich gebogen over de Visie jongerenwerk
Wassenaar. Deze visie vormt de basis voor de aanbesteding van het
jongerenwerk, naar verwachting in april 2016.
Wij willen met deze brief vier zaken onder uw aandacht brengen die wij van
belang achten voor het verloop van de procedure om tot een zelfstandig
professioneel jongerenwerk te komen.
1. De raad van 12 oktober jl. heeft de visie Jongerenwerk Wassenaar
vastgesteld. Wij betreuren het dat bij de totstandkoming van deze visie
geen advies aan de Adviesraad is gevraagd. Weliswaar hebben twee
leden van de Adviesraad zich laten informeren in september 2015 maar
dit is iets anders dan dat de Raad om advies wordt gevraagd. Wij hebben

echter zo goed mogelijk het proces gevolgd, ook hetgeen zich in de
Commissie Mens en Maatschappij afspeelde, en verwachten dat in de
toekomst de Adviesraad in een veel eerder stadium van de voorbereiding
bij voorstellen tot regelgeving, beleid of plannen wordt betrokken.
2. De huidige activiteiten van de Stichting Jongerenwerk Wassenaar zijn
stopgezet. Dat betekent dat er de komende tijd geen jongerenwerk zal
plaatsvinden. Dit baart ons zorgen omdat hiermee ook het contact
verdwijnt met de doelgroep en deze dus uit zicht raakt. Als het
jongerenwerk weer wordt opgepakt zal het extra energie en menskracht
kosten om de contacten weer aan te halen. In het belang van de
jongeren lijkt ons dit geen goede zaak. Wij zouden graag van u vernemen
welke voorzieningen er in de tussenliggende tijd worden gerealiseerd,
anders dan het informeren van de betrokkenen via de Wassenaarse
krant.
3. Verder zijn wij van mening dat we, in het kader van een goede en
constructieve samenwerking, betrokken moeten worden bij het vervolg
van de procedure, waaronder het aanbesteden van het jongerenwerk.
4. Tot slot kunnen wij de leegstand van een deel van het pand “de Future”
niet onvermeld laten. Los van het financieel verlies, dat toch niet over
het hoofd gezien kan worden, biedt dit pand unieke mogelijkheden niet
alleen aan de jongeren die destijds onder het jongerenwerk vielen, maar
ook voor vele (basis)schoolleerlingen die daar gebruik van maakten. Wij
rekenen erop dat ook dit pand in de toekomst ten goede aan jongeren
zal komen.
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