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Amendement
Taakstelling Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland
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De raad van de gemeente Nieuwkoop in vergadering b ijeen op 14 november 2013 ter
behandeling van het raadsbesluit van het raadsvoorstel Programmab egroting 2014-2017
(2013-104), Paragraaf 4 Sociale participatie.
Constaterende:
1.

Dat het College nut en noodzaak onderkent van de inzet van de Stichting JeugdJongerenwerk Midden Holland

2. Dat het College de mogelijkheden onderzoekt om het werk b eter te integreren in de
eigen werkzaamheden op dit gebied en het hiermee doelmatiger en effectiever te
maken
3. Dat de heroriëntatie op de werkzaamheden gepaard gaat met een taakstelling van
C 50.000,00 jaarlijks vanaf 2015
4.

Dat de voorgestelde taakstelling zonder (heroriëntatieplan) evaluatie en
uitvoeringsagenda aan de raad is voorgelegd

Overwegende:
1.

Dat het werk van voornoemde Stichting op alle kernen van Nieuwkoop b etrekking
heeft, zowel b innen als buiten (amb ulante jeugdwerk)

2. Dat voornoemde Stichting met haar amb ulante jeugdwerk gericht is op knelpunten
van jongeren in de buitenruimte en hierdoor een b elangrijke gesprekspartner is voor
jeugd, de Politie en het Onderwijs
3. Dat deze Stichting ook wordt gezien als een b elangrijke teampartner b innen het
netwerk van het Centrum voor Jeugd en Gezin en hiermee ook een b elangrijke
(gespreks)partner is in de transitie van de Jeugdzorg
4.

Dat de raad pas op grond van een (heroriëntatieplan) evaluatie en uitvoeringsagenda
over de voorgestelde taakstelling een zinvol b esluit kan nemen over het
Collegevoorstel en met in achtneming van b ovengenoemde overwegingen

Besluit om:
» aan besluitpunt 3 toe te voegen:
waarbij het college van B&W wordt verzocht om bij programma 4 sociale participatie een
heroriëntatieplan aan de raad aan te bieden ter onderbouwing van de voorgestelde
taakstelling van C 50.000,00 en hierbij ook het advies van voornoemde Stichting op te
vragen.
« Aan besluitpunt 4 toe te voegen:
waarbij de voorgestelde taakstellende b ezuiniging van C 50.000 vanaf 2015 voor de
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk wordt opgeschort zodat deze opnieuw in b ehandeling
kan worden genomen in 2014 bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2015.

* Dekking hiervoor te vinden in het meerjarig begrotingsoverschot
En gaat over tot de orde van de dag
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