
Postadres:  A.M.J. Goudriaan 

   Hoofdenburg 17 

   1191 NA  Ouderkerk aan de Amstel 

Telefoon: 06 28644697 (Secretaris) 

 e-mail: wmowwbouderamstel@gmail.com 

 

 

Ouderkerk aan de Amstel, 30 januari 2012 

 

 

 

Aan het college van b&w van de  

Gemeente Ouder-Amstel 

Postbus 35 

1190 AA Ouderkerk aan de Amstel 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

Met belangstelling heeft de Wmo/Wwb-adviesraad de nota Jong gelezen.  

Een aantal vragen en opmerkingen zijn in dit advies verwoord. 

 

Allereerst wil de adviesraad opmerken dat er verschillende namen voor de nota gebruikt worden: 

„Jong@ouder-amstel‟, „Jong@ouder-amstel.nl‟ en „Nota Jong‟. Om het duidelijk te houden, 

adviseren wij de naam „Nota Jong 2012-2015‟. 
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- In hoofdstuk 1 wordt gesproken over een percentage van 27% - het aantal jongeren in onze 

gemeente, terwijl in de inleiding gesproken wordt over 28%. In de tekst wordt de indruk gewekt 

dat het exacte cijfers betreft (uit 2010 2011?). Indien dat het geval is, wordt gevraagd de 

percentages in ieder geval gelijk te houden, door de hele nota door. 
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- Versterking jeugd- en jongerenwerk: hoe worden vrijwilligers van D‟spot en Elf‟91 geschoold in 

het begeleiden van jongeren? Is het learning-on-the-job of worden er andere eisen gesteld? 

Een gevaar kan zijn dat een jongere van toen, zijn ervaringen meeneemt naar de begeleider 

van nu. 

- Vrijwilligers: maatschappelijke stages. Hoe denkt het college dit om te zetten in actief beleid? 

Heeft de gemeente gedacht aan het betrekken van scholieren en jongeren bij 

vrijwilligerswerk? De aandacht kan getrokken worden als er demonstraties gegeven worden 

door bijvoorbeeld verzorgingshuizen, politie, brandweer etc. Hierbij wordt geadviseerd de 

jongeren die niet naar scholen gaan binnen de gemeente ook deel te laten nemen. 

en tekstueel:  

- Jeugdveiligheid: het woord „en‟ is weggevallen, tussen: “gemeente en het Veiligheidshuis”; 

- Jeugdparticipatie: bijeenkomsten. 
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- 3.2 waar staat de gemeente nu “Via de dit jaar gehouden monitor” is dat 2011? Of is de 

monitor in 2010 aangeboden geweest? 

- dezelfde alinea: hier wordt de term „social media‟ gebruikt, ipv „sociale media‟. Is hier bewust 

voor gekozen? 
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- Erg jammer dat het weekblad in Duivendrecht zo slecht bezorgd wordt, zodat deze positieve 

informatie de bewoners niet of met veel moeite bereikt. 
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- prioriteit nr 2: Gaat VVE deel uitmaken van de brede school? Peuters vallen niet onder de 

brede school. 

- Wat gebeurt er met kinderen die buiten de gemeente scholen bezoeken? Bijvoorbeeld 

bijzonder onderwijs. Maar ook middelbare scholen. Is daarover ook overleg tussen gemeente 

en die scholen? Heeft de gemeente in kaart welke kinderen welke scholen bezoeken in welke 

gemeente? 

De adviesraad zou hiervan graag cijfers opgenomen zien in de „Nota Jong 2012-2015‟ 

- prioriteit nr 3: Doel: het aantal jongeren zonder startkwalificatie laten dalen met 20%. Hoe hoog 

is het nu (2011?) 

Daarnaast wordt er gesproken over het jongerennetwerk op het werkplein. Mag de 

adviesraad aannemen dat dit netwerk voor jongeren betreft die inmiddels de scholen hebben 

verlaten en nog geen 23 jaar zijn? Hoe is dit in te passen voor jongeren uit Duivendrecht? 
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- De adviesraad is verheugd te vernemen dat de gemeente het succesvolle Triple P-project wil 

continueren en verder wil uitbreiden. Wel vragen wij aandacht voor het aanbieden. Een kind 

opvoeden wordt als vanzelfsprekend gezien. Pas als er een probleem dreigt te ontstaan, wordt 

er hulp gezocht. Of – en dat gebeurt helaas vaker – wordt er geen hulp bij het opvoeden 

gezocht. Graag zou de adviesraad zien dat er binnen de gemeente (niet regionaal) 

informatieavonden worden georganiseerd, waarbij deskundigen dichter bij huis 

geraadpleegd kunnen worden. Daarbij kunnen de scholen een rol spelen. Ook willen wij 

voorstellen de drempel laag te houden, zodat ook ouders die opzoek zijn naar informatie de 

gang makkelijk kunnen vinden naar het CJG/Wmo-loket. Wij denken aan speciale 

informatiefolders voor kersverse ouders en nieuwe inwoners, te vinden op scholen, huisartsen, 

zorgcentra, maatschappelijk werk, GGD, Dorpshuis, Bindelwijk, bibliotheken, zwembad, 

sportclubs, gemeentehuis, etc. 
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- Graag zien wij uitgelegd hoe het tekort van € 1610,00 kan ontstaan als men overgaat van 

boekjaar naar schooljaar; 

- Hoe denkt de gemeente het tekort van ruim € 31.000 aan te vullen? 

 

Algemeen: de adviesraad vraagt aandacht voor evaluatiemomenten, voortgangsbewaking 

en/of verdere participatie vanuit de Wmo/Wwb-adviesraad. Een aantal onderwerpen leeft 

binnen de adviesraad en zou hierbij graag tijdens de uitvoering mee willen denken aan de 

verbeterpunten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wmo/Wwb-adviesraad Ouder-Amstel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M.J. Goudriaan 

Secretaris Wmo/Wwb-adviesraad Ouder-Amstel 

 


