
Schriftelijke vragen jongerenwerk

Het jongerenwerk is al jaren aanwezig in een aantal Leidse wijken en vormt daar een 
laagdrempelige voorziening voor jongeren die in die wijken wonen. Het jongerenwerk is voor veel 
jongeren een basisvoorziening met een activiteitenaanbod, dat in veel gevallen ook is georganiseerd
is samenwerking met de jongeren. Het jongerenwerk is er echter ook voor jongeren die extra 
aandacht nodig hebben als ze bijvoorbeeld problemen hebben met school of familie.

Jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij jongeren 
en kan op die manier preventief werken. Wanneer jongerenwerk goed wordt uitgevoerd, levert het 
een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken.

Van verschillende kanten hebben wij echter vernomen dat jongerenwerk in Leiden op het moment 
niet goed functioneert. Er bereiken ons geluiden over een hoog ziekteverzuim, gedemotiveerde 
medewerkers en over jongerenvoorzieningen die nauwelijks open zijn. Dit zou ook verband houden 
met problemen binnen de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland (SJJMH).

Voor de PvdA is het erg belangrijk dat we ondersteuning bieden aan groepen die dat nodig hebben 
en inzetten op de ontwikkeling en ontplooiing van groepen die kansrijker zijn. Hiernaast hechten 
wij grote waarde aan het efficiënt en resultaatgericht inzetten van subsidiegelden. Daarom vinden 
wij het zorgwekkend te horen dat het jongerenwerk nu niet kan doen wat het zou horen te doen.

De PvdA fractie hecht groot belang aan de bovenstaande punten en hierdoor stellen wij op grond 
van Artikel 45 van het Reglement van Orde de volgende vragen aan het College:

1. Is het college bekend met de problemen bij Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, 
afdeling Leiden.
2. Is er inderdaad sprake van een hoog ziekteverzuim bij het jongerenwerk in Leiden?
3. Klopt het dat de 'jeugdhonken' die beheerd worden door jongerenwerk in Leiden in sommige 
gevallen slechts twee dagen per week open zijn?
4. Klopt het dat stichting jongerenwerk SJJMH aan het reorganiseren is als gevolg van 
bezuinigingen?
5. Is het College het met de PvdA eens dat dit vreemd is, aangezien SJJMH geen taakstelling vanuit 
de gemeente opgelegd heeft gekregen?

a. Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan om er voor te zorgen dat deze reorganisatie geen 
problemen oplevert voor de taken die jongerenwerk moet uitvoeren?
b. Zo nee, wat is dan de reden van de huidige problemen met jongerenwerk?

6. Klopt het dat SJJMH momenteel onvoldoende uitvoering geeft aan hetgeen tussen de gemeente 
en de stichting is afgesproken in de uitvoeringsovereenkomst?
7. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat het subsidiegeld, dat aan SJJMH wordt 
verstrekt, efficiënt en doelmatig wordt besteed?

Namens de fractie van de PvdA Leiden,
Rald Schalkwijk.
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Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn Otten
Duo-raadslid PvdA Leiden, portefeuille Jeugd
06-16936517
martijn.j.otten@gmail.com


