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Om 20.05 uur opent Valesca de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. Ze geeft het woord aan Anniek Jong van
Buurtwerk.

Opening
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Presentatie Buurtwerk

Anniek Jong is teamleider van Buurtwerk, zij verzorgen het
jongerenwerk in Zoetermeer. Ze zou eigenlijk met een jongere
komen van de jongerenspreekbuis, die is helaas ziek. Ze wil toch
graag zelf vertellen over ForYoung, dus misschien een volgende
keer.
Buurtwerk is sinds juni 2015 actief in Zoetermeer, de doelgroep is
jongeren van 12 tot 23 jaar. Buurtwerk is dienstverlenend. Zij
hanteren een systematische aanpak: waar zitten kansen of gaten,
kunnen ze dit oplossen in de wijk of stedelijk. In het kader van
veiligheid werkt Buurtwerk samen met politie en handhaving. Niet
om jongeren weg te sturen maar om in gesprek te gaan. Willen
ze hangen dan is dat prima, als ze maar rekening houden met
omwonenden, contact leggen etc. Buurtwerk gaat individueel in
gesprek met de jongeren om te kijken of er dingen wel of niet
goed gaan en om te kijken of Buurtwerk kan helpen, praktisch, of
lijnen leggen met/samenwerken met hulpverlening.
Buurtwerk doet op haar 2 locaties aan talentontwikkeling: skills11
in Zanzibar 11 in Oosterheem, skills 16 in Kerkenbos 16 in
Meerzicht. Het gaat er om gebruik te maken van de kracht of
talent van de jongeren. Dat kan zijn dat jongeren elkaar helpen of
dat ze dingen organiseren. Zoals bijvoorbeeld een escaperoom of
een langdurig project.
Diversity is ook een mooi initiatief. LHBT jongeren die de kans
krijgen om te persoonlijk te groeien of dingen te verwerken.
Diversity wil een eigen vereniging worden. Als jongeren willen
gamen kan dat ook, maar ze moeten ook zelf iets bijdragen: zelfs
opruimen kan een bijdrage zijn. Ze gebruiken de
ontwikkelingspiramide. Trede nul is als er nog geen groep is
gevormd, trede 6 is als ze zelfvoorzienend/zelforganiserend zijn.
Buurtwerk werkt outreachend, ze gaan daar naar toe waar de
jongeren zijn om ze actief te benaderen.
Worden ouders betrokken? Voor alle activiteiten onder de 18
moeten de jongeren toestemming van de ouders hebben voor
deelname. Maar de medewerkers van Buurtwerk nemen niet
zomaar contact op met ouders van bijvoorbeeld hangjongeren,
als ze geen overlast geven. Wel als er problemen zijn. Maar
Buurtwerk wil laagdrempelig zijn en blijven, en jongeren niet
wegjagen.
Komt Buurtwerk signalen van armoede tegen? Er zijn wel
signalen. Als jongeren brutaler zijn, snel geld willen verdienen. Als
dat niet snel genoeg gaat, komen ze soms in contact met
verkeerde mensen. Hierover is goed contact met de politie. Veel
van deze probleemjongeren worden al besproken. Een jongere
die hier ervaring mee heeft, wordt ingezet om andere jongeren de
goede kant op te helpen.
Zijn er jongeren die niets met Buurtwerk willen? Er zijn jongeren
die het niet prettig vinden dat Buurtwerk ook contact met de
politie heeft, maar die worden blijvend aangesproken. Blijven
proberen. Iedere keer heeft Buurtwerk dan toch ‘hallo’ gezegd!
Zijn er preventietrajecten ism politie? Nee, wel contacten.
Jongeren van 16/17/18 in de problemen hebben soms ook
broertjes of zusjes. Ook gezin wordt bekeken om te zorgen dat
anderen niet ook in problemen komen. Ouders zijn daarvan op de
hoogte. Een van de netwerkregisseurs van de gemeente gaat
dan ook in gesprek met gezin, wordt gekeken naar
vrijetijdsbesteding om ze bezig te houden. Buurtwerk werkt
hiervoor veel samen met eigenlijk alle partners op jeugd in
Zoetermeer, maar houdt zich zelf vooral bezig met verwijzen en
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Rondje mededelingen
en activiteiten

• De WMO-groep heeft de rapportage sociaal domein
besproken, deze wordt nog gedeeld. Jeugd zou hier ook nog
naar moeten kijken. Per mail afhandelen. Agenderen voor
volgende vergadering.
• 26 maart formeel afscheid oude gemeenteraad, 29 maart
wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.
• Op 15 maart wijkzorgnetwerken in Dekker
• 6 april conferentie koepel adviesraden
• Wendy en Nanni hebben een prettig gesprek gehad met
Marieke Verhorst en Yvonne van Heerwaarden van de
gemeente over ouders van kinderen met beperking.
Volgende keer agenderen. Dat er nu een adviesraad is wil
niet zeggen dat gemeente zelf niet meer hoeft te
communiceren met de doelgroep. Voor grotere
beleidswijzigingen gebeurt dat contact wel, maar tussendoor
niet.
• Vanuit het speerpunt Armoedebeleid wil de Adviesraad een
themabijeenkomst over armoede gaan organiseren.
Volgende vergadering agenderen.
• Het groene debat, participatie dementerende ouderen
lijsttrekkersdebat.
• Paula en Valesca hebben een informeel, goed gesprek
gehad met wethouder Vugs.
• Flexbijeenkomst (Valesca)
• Inkoop jeugdhulp, regionaal gaat dit goed, maar dit moet ook
lokaal goed worden geregeld, als daar een nieuwe
netwerkregisseur voor is, graag contact leggen. Ook in
regionaal voorzittersoverleg Adviesraden.

4

Ingekomen post

• “In 2014 ben ik samen met andere PGB houders benaderd
door een beleids- ambtenaar om onze situatie te beschrijven
en input te geven voor de transitie Wmo 2015. Deze groep
heeft later inbreng en advies gegeven aan de Wmo-raad en
werd betrokken in het maken van het nieuwe beleid. In die
periode ben ik onder de indruk geraakt van de mogelijkheden
tot inbreng van burgers in deze gemeente.
Ik ben samen met vele anderen de Wmo-raad blijven volgen
en probeerde zo veel mogelijk mensen te motiveren om ook
betrokken te zijn bij de besluitvorming; ik ben een bevlogen
en direct mens en wil mijn aandeel leveren om het beleid in
het Sociaal Domein zo goed mogelijk te maken.
Nu is er weer een belangrijke transitie op komst, in 2022
moet de gemeente klaar zijn voor het Begeleid- en
Beschermd Wonen en de Maatschappelijke opvang. Ik heb
geleerd dat inbreng tijdens het vormen van beleid van
cruciaal belang is, een advies achteraf is mosterd na de
maaltijd, reparaties van beleid zijn moeizaam, kosten- en
tijdrovend. Als individuele burger heb ik geen toegang tot de
beleidsmakers, daarvoor is deze raad ingesteld, zij moet de
ogen en oren van de stad zijn en de belangen van burgers
inventariseren en behartigen.
Ik maak me zorgen over het te vormen beleid en ben bang
dat er alleen gekeken wordt naar opties die door bestaande
instanties worden uitgerold. Ik heb twee autistische kinderen
die nu een opleiding volgen en die in de toekomst
begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Er is op
het ogenblik bij geen van de 6 grote partijen die betrokken
worden bij het te ontwikkelen beleid een voorziening voor
mensen met een autistische stoornis; wethouder Vugs gaf
aan in de Commissie-vergadering Samenleving van 4
december 2017 niet altijd een voorstander te zijn van
begeleiding d.m.v. het PGB. U begrijpt dat het voor ons gezin
een groot vraagstuk is hoe de zelfstandigheid van onze
kinderen te bevorderen en/of te waarborgen.
De Rapportage Sociaal Domein is voor de Gemeenteraad het
instrument om de transitie te volgen en voor de ASD het
ijkpunt om te adviseren over het te ontwikkelen beleid.
Hoe denkt de ASD burgers, instanties en
belangengroeperingen te betrekken in haar discussies over
de rapportage sociaal domein om zo een gedegen advies te
geven aan de Gemeenteraad?
Tot nu toe voel ik mij als betrokkene niet gehoord en word mij
slechts de rol van toehoorder toebedeeld.”
De Adviesraad heeft een aantal manieren benoemd om
cliënten te betrekken bij de advisering, maar daar moeten we
beter invulling aan geven.
De Adviesraad is betrokken in het traject Beschermd wonen/
Maatschappelijke opvang (BW/MO), in dit advies is ook iets
over PGB-gebruikers opgenomen, dit onderwerp is een
speerpunt adviesraad.
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Werving

Er zijn 6 brieven. Deze brieven liggen bij de selectiecommissie en
de gesprekken worden ingepland. Annemiek controleert de
communicatie naar de sollicitanten.
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Advies 18-/18+

Valesca heeft haar opmerkingen op de collegereactie op het
advies gemaild, de andere leden kunnen per mail aanvullen.
Valesca zal de reacties verzamelen en dit zal in de volgende
vergadering worden besproken met Team8tien.
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Kwaliteit Jeugdhulp

Inkooptraject wordt door Wendy en Valesca gevolgd.
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Informele hulp

Gesprekken met ASD, vrijwilligers, mantelzorgers, en raad zijn
geweest. Er is enquête geweest, de resultaten zijn nog niet
bekend, Wieteke belt Hans en koppelt terug.

9

BW/MO

We wachten op reactie van college op advies. Annemiek
informeert wanneer reactie komt bij Magriet.
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Armoedebeleid

Er komt een nieuwe themabijeenkomst. Deze komt op de agenda
van de volgende vergadering.

