
Kader groep 1 “Gezond en weerbaar opgroeien” overleg  12 december 2021 

 

Agendapunt : Jongerenwerk inde gemeente Bronckhorst  

Dit agendapunt wordt besproken met de vaste leden van de werkgroep ( ambtelijke en 

participatieraadsleden) aangevuld met de jongerenwerker.  

De Jongerenwerker is actief op plekken binnen de gemeente waar jongeren buiten samen komen. 

Dit is momenteel vooral bij de sporthal in Zelhem, bij station Vorden en bij het gemeentehuis in 

Hengelo. In Steenderen is er op dit moment niet meer vaak inzet nodig.  De doelgroep bestaat uit 

plus / minus 12 tot 24 jarigen. De jongerenwerker bezoekt hen op de plaatsen waar zij samenkomen. 

Het zijn vaak vriendengroepen die geen andere plaats hebben om af te spreken. Deze groepen 

zoeken een plek waar ze samen kunnen zijn maar hebben geen vraag om bijvoorbeeld in een 

buurthuis af te spreken. Het doel is te voorkomen dat overlast ontstaat. Dit kan zijn in de vorm van 

geluidsoverlast of rommel. De Jongerenwerker zorgt dat de jongeren en buurtbewoners met elkaar 

in contact komen, door bijvoorbeeld een barbecue te organiseren. Ook worden opruimacties 

georganiseerd waarbij de jongeren positief in beeld komen. De jongeren worden aangesproken op 

eigen verantwoordelijkheid. Wanneer zij inzet tonen, kan de gemeente helpen bij het organiseren 

van activiteiten. Wanneer er schade is, kan er minder. Doordat de jongerenwerker bekend is en snel 

betrokken wordt wanneer iets niet goed gaat, kan voorkomen worden dat zaken uit de hand lopen. 

Er is regelmatig ook contact met de ouders. De jongerenwerker leidt de jongeren toe naar 

(sport)activiteiten wanneer hier een vraag voor is. Daardoor ontstaat minder behoefte om op straat 

te hangen. 

De jongerenwerker heeft goed in beeld waar sprake is van druggebruik. Er zijn lijntjes met 

bijvoorbeeld Halt en Iris in de Buurt.  

Preventief is er ook contact gelegd met het COA, vanwege de opvang van de minderjarige 

asielzoekers in de Betteld ( Zelhem). 

Het jongerenwerk kan ook ingezet worden via de sociaal consulenten, bijvoorbeeld als zij vaststellen 

dat jongeren geen zinvolle vrije tijdsbesteding hebben.  

Doelgroep jongeren die  in hun vrije tijd veel thuis zitten, weinig aansluiting hebben bij andere 

jongeren buiten online activiteiten, maar verwijst dan vaak door ( bijvoorbeeld naar tweedelijns 

zorgorganisaties).  

Verslag 13 september 

Geen bijzonderheden 

Jaarplanning 

De beleidsmedewerker jeugd zal de planning toezenden voor komend kalenderjaar. 

Het zal doorgaans gaan om de tweede maandagavond van de maand in maart, juni, september en 

december.  

 

 

 



Toeslagenaffaire 

De ambtelijke leden van de kadergroep hebben de voorbereide agendapunten van de 

participatieraadsleden niet ontvangen. Daarom wordt het onderwerp kort besproken .  

Er zijn ongeveer 33 gezinnen binnen de gemeente Bronckhorst geraakt door de toeslagenaffaire. In 

geen van deze gezinnen heeft uithuisplaatsing van een kind plaatsgevonden. Er zijn twee 

consulenten die zich bezig houden met (organiseren van) de nodige ondersteuning. Sommige 

gezinnen hebben wel een hulpvraag, andere kiezen er voor zelf de ontstane problemen op te lossen.  

Onduidelijk is of gemeentes gecompenseerd worden door de Rijksoverheid voor extra kosten die 

gemaakt worden.  

 

Stand van zaken inkoop jeugd en wmo 

De start van de nieuwe inkoop is uitgesteld tot 1 juli. De reden is dat er zorgaanbieders waren met 

vragen / juridische klachten die eerst zorgvuldig beantwoord / afgehandeld  moeten worden, geeft 

de gemeente aan. Er is positief gereageerd door de aanbieders op het uitstel volgens de gemeente. 

De participatieraadsleden spreken de zorg uit dat inwoners in de nieuwe werkwijze minder 

keuzevrijheid hebben. Wanneer bijvoorbeeld een zorgorganisatie halverwege het jaar het maximaal 

aantal ingekochte trajecten heeft bereikt, kan het voorkomen dat nieuwe zorgvragers naar een 

andere organisatie gaan dan de organisatie van hun voorkeur ( ofwel komen op een wachtlijst). Dit 

terwijl het personeel wel mogelijkheden heeft zorg te bieden. De participatieraad ziet dit als 

belangrijk extra aandachtspunt. De ambtenaren geven aan dat zij deze zorg niet zien, omdat er nu 

ook wachtlijsten zijn. 

Er is een overgangsregeling van 1 juli tot en met 31 december voor inwoners die al een beschikking 

jeugd / wmo hebben. Organisaties die gaan verdwijnen uit de regio hebben een zorgplicht en zijn 

verplicht tijdens de overgangsregeling zorg te blijven bieden. De participatieraad geeft aan dat in de 

praktijk sommige organisaties al aangeven dat zij gaan vertrekken in de regio. Ook wordt soms 

ervaren en bekend personeel al naar andere regio’s overgeplaatst. Dit maakt dat inwoners met 

weinig motivatie sneller afhaken. De gemeente geeft aan hier geen zicht op te hebben.  

Nieuwe vragen worden per 1 juli volgens de nieuwe werkwijze behandeld. Op de vraag van de 

participatieraad of de consulenten minder betrokken zullen zijn bij het proces op inhoud, geeft de 

gemeente aan dat er op casusniveau nog steeds geëvalueerd wordt met de inwoner en de 

zorgaanbieder. Wat veranderd is dat de aanbieder straks vooral over het resultaat zal evalueren.  

De participatieraad geeft aan dat er zorgaanbieders zijn die aangeven dat zij geen tijd krijgen voor 

overheadkosten, zoals administratie en rapportage. De gemeente geeft aan dat de kosten hiervoor 

in het uurtarief verwerkt zitten. Bij de nieuwe werkwijze hoeft de aanbieder niet meer de uren, 

dagdelen etc te verantwoorden en de aanbieder dus zelf keuzes maken over welke kosten gemaakt 

worden door welke medewerker. 

Tijdelijke huisvesting COA in gemeente 

Op vakantiepark de Betteld in Zelhem worden tijdelijk minderjarige asielzoekers opgevangen door 

het COA. Het COA is verantwoordelijk voor de zorg aan deze jongeren. De gemeente heeft wel 

contact gelegd en men kan gebruik maken van de inzet van de combinatiefunctionarissen en de 

jongerenwerker.  



Eén van de participatieraadsleden maakt bekend aangesteld te zijn als medewerker in het onderwijs 

aan de jongeren.  

 

Afscheid en welkom  

Twee van de kadergroepleden nemen na 8 jaar afscheid van de participatieraad. Zij geven onder 

meer aan dat ze de wijze waarop deze kadergroep vorm hebben gegeven  en de manier waarop is 

samengewerkt met de betrokken ambtenaren, als voorbeeld hebben gesteld voor de andere 

kadergroepen. Van beide kanten is de samenwerking  positief gewaardeerd. Omdat het overleg 

digitaal plaatsvindt, worden beide uitgenodigd om nog eens op het gemeentekantoor langs te 

komen voor een kop koffie.  

Er is een nieuw (aspirant)participatieraadslid dat aansluit bij deze vergadering. Doordat de mail met 

agendapunten niet goed is aangekomen is de uitnodiging voor de digitale vergadering ook niet 

aangekomen. Hierdoor kon dit lid maar een deel van de vergadering bijwonen.  Ondanks de 

rommelige start : welkom aan dit aspirant lid.  

 

Volgende vergadering :  maandag  14 maart 19:30 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


