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De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving
College van burgemeester en wethouders
Bezuinigingen jeugd- en jongerenwerk
Geachte dames en heren,
De gemeente moet, zoals bekend, in totaal € 8,2 miljoen bezuinigen in 2018, waarvan €540.000
op de budgetsubsidies binnen zorg en welzijn. Hier maakt het jeugd- en jongerenwerk, dat wordt
uitgevoerd door Kern8, onderdeel van uit. In 2018 moet er op het jeugd- en jongerenwerk een
structurele bezuiniging gerealiseerd zijn van € 100.000. Echter, in de meerjarenbegroting is dit
bedrag volledig ingeboekt in 2016, zodat na het overgangsjaar 2015 de bezuiniging in één keer
gerealiseerd is.
Besluit college
Wij informeren u met deze memo dat het college op 2 december 2014 besloten heeft kennis te
nemen van het meerjarenplan voor het jeugd- en jongerenwerk Kern8, de begrote
bezuinigingen vanaf 2016 op het jeugd- en jongerenwerk en de hiermee gepaard gaande
risico’s, die hieronder staan aangegeven. Daarmee blijven de vanaf 2016 begrote bezuinigingen
in stand.
Effecten van de bezuinigingsmaatregel
In nauw overleg met Kern8 is het meerjarenplan voor het jeugd- en jongerenwerk in de
gemeente Schagen tot stand gekomen. Hierin staan de prioriteiten voor de komende jaren en
de rol die het jeugd- en jongerenwerk inneemt in de keten rondom jeugd. De prioriteiten en de
volledige bezuiniging heeft Kern8 verwerkt in onderstaande tabel. Daarbij is uitgegaan van het
realiseren van de volledige bezuiniging in 2018.
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Bij volledige realisatie van de bezuiniging in 2016, is wat nu in bovenstaande tabel voor 2018
staat beschreven, van toepassing vanaf 2016.
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Het gevolg is dat er van de ruim 2 FTE dan 1 FTE aan werk overblijft voor de inzet van ambulant
jongerenwerk. Schagen is een groot gebied met veel kernen. Dit zal ten koste gaan van het
bereik, de openbare orde en veiligheid, preventie, laagdrempelige interventies, vroegtijdige
actie en een nog maar beperkt fungeren als eerste aanspreekpunt voor jongeren.
De gevolgen zijn:

geen flexibiliteit en minimale inzetbaarheid

minimale groepsbenadering, politie en BOA krijgen (nog) meer taken;

signalen blijven langer liggen;

een groeiende groep kwetsbare jongeren die niet vroegtijdig wordt gehoord;

wegvallen van de inzet van het jongerenwerk op zelforganisatie zelfredzaamheid,
sociale vaardigheden en de weerbaarheid van (kwetsbare) jongeren,
 onderbenutting van de jeugdruimte in Markt18
Risico’s
Het bedrag van €100.000,- dat op het jeugd- en jongerenwerk bezuinigd moet worden, is vanaf
2016 volledig in de meerjarenbegroting verwerkt. Het alternatief is om gefaseerd te bezuinigen.
Dit betekent echter dat de begrote bezuinigingen in 2016 en 2017 niet gehaald worden en er op
een ander vlak meer bezuinigd moet worden.
Gefaseerd bezuinigen (bijvoorbeeld 25%, dus €25.000,- in 2016, 50% dus €50.000,- in 2017 en
100% in 2018) zou de volgende voordelen hebben:
-

-

-

2015 wordt een overgangsjaar. Dit is het eerste jaar dat de wijkteams functioneren en de
gemeente verantwoordelijk is voor de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal
Domein zoals de jeugdzorg. Het betekent dat er voor bijna alle instellingen die zich met
onze inwoners bezighouden, iets verandert. Dat geldt ook voor het jeugd- en
jongerenwerk. Zoals in het uitvoeringsplan van Kern8 te lezen is, zijn de
hoofddoelstellingen ‘signaleren en doorverwijzen’, ‘verbinden’ en ‘stimuleren’. Het
jeugd- en jongerenwerk levert zelf geen zorg, maar heeft jongeren in beeld en kan
zaken signaleren bij jongeren waar iets mee moet gebeuren. Hun motto is ‘kennen en
gekend worden’: ze zijn onze ogen en oren op straat. Ze zijn onze enige directe ingang
naar jongeren en zeker naar jongeren die een risicogroep zijn. De samenwerking met en
aansluiting bij de wijkteams en met andere partijen die aan de preventieve kant zitten, is
hierin heel belangrijk. 2015 is een cruciaal jaar, omdat de wijkteams hierin pas echt van
start gaan en de nieuwe taken voor het eerst door de gemeente uitgevoerd worden. Er
wordt gedurende het jaar nog veel vormgegeven en veranderd. Kern8 zal hierin mee
bewegen en daar ook de ruimte voor moeten krijgen. De kans is groot dat alles niet in
één jaar volledig staat en er ook in 2016 nog het nodige verandert
2015 is ook een overgangsjaar voor de jongerenverenigingen die een activiteitensubsidie
van de gemeente ontvangen. In 2015 ontvangen zij nog hetzelfde bedrag als in 2014,
vanaf 2016 gaat de bezuiniging van start. Tot op heden werden de
jongerenverenigingen in de verschillende kernen ondersteund in zaken als het werven en
behouden van vrijwilligers, opzetten van activiteiten voor jongeren, etc. Deze vorm van
ondersteuning gaat grotendeels verdwijnen; de nadruk komt bij het jeugd- en
jongerenwerk op het ambulant jongerenwerk te liggen. Verenigingen ontvangen na de
bezuiniging nog slechts enige deskundigheidsbevordering als het gaat om signalering
van problemen bij jongeren.
Binnen het Sociaal Domein worden de preventieve activiteiten eigenlijk nog belangrijker
dan ze al zijn: waar we aan de voorkant kunnen voorkomen dat jongeren ontsporen of
problemen krijgen, besparen we aan de ‘achterkant’ (o.a. jeugdzorg) veel geld.
Voorkomen is immers beter en makkelijker dan genezen. Kern8 zit aan die preventieve
voorkant en neemt hierin een belangrijke rol in, zoals hierboven beschreven.

Door de subsidie geleidelijk af te bouwen kan Kern8 en ook de verschillende andere partijen
beter inspelen op de nieuwe situatie die door de bezuinigingen en de ontwikkelingen van het
Sociaal domein is ontstaan.
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Zoals gezegd heeft dit het belangrijke nadeel dat de begrote bezuinigingen voor 2016 en 2017
niet gehaald worden door gestaffeld te bezuinigen. Dit betekent dat deze bezuiniging op
andere terreinen behaald moet worden.
Het college heeft kennisgenomen van bovengenoemde risico’s en er voor gekozen dat de
bezuiniging in 2016 gerealiseerd dient te worden.
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