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JAR MM- Advies beleidskader jeugdbeleid

Voorwoord
De JongerenAdviesRaad Emmen [JAR MM]1 heeft het verzoek ontvangen om (als adviesraad
van het college van B en W van de gemeente Emmen) een advies aan het college uit te
brengen over ‘Samen met en voor de jeugd’, het beleidskader jeugdbeleid van de gemeente
Emmen in 2015 en volgend. Wij, als JAR MM, zijn dankbaar voor het verzoek van het college
en geven graag onze visie op het beleidskader. Dit past wat ons betreft goed bij het
beleidsinhoudelijke uitgangspunt ‘samen met en voor de jeugd’.
Wij beseffen echter maar al te goed, onder meer vanwege beperkte tijd, personele
capaciteit en leeftijd van onze leden, dat het geen gemakkelijke taak is om een gedegen
onderbouwd advies op tafel te leggen. Ook de aard van het stuk (zeer algemeen en abstract)
bemoeilijkte het geven van concrete adviezen. Daarom is aan de totstandkoming van het
advies een zorgvuldig traject voorafgegaan, waarin aan iedere betrokkene van de JAR MM
(bestuurslid, lid, vertrouwenspersoon/adviseur/ambassadeur, lid van orgaan advisering)
gevraagd is om zijn/haar visie toe te lichten. Er zijn meerdere bijeenkomsten gewijd aan dit
advies/thema, waarin standpunten zijn uitgewisseld en gezocht is naar compromissen. Al dat
overleg is in goede harmonie verlopen. Er was ook ruimte voor een lach en een stukje taart,
zoals dat in een jongerenadviesraad hoort. Bovendien hebben we ons laten voorlichten door
de beleidsambtenaar jeugd. Dit alles heeft misschien geleid tot enige vertraging, maar
betekent wel dat er onder de Emmense jeugd draagvlak is voor het beleid met voorgestelde
wijzigingen en aanvullingen.
De JAR MM heeft in dit advies een aantal aandachtspunten aangegeven en wijzigingen en
aanvullingen voorgesteld. Tim heeft de adviezen bij elkaar gevoegd en verwerkt. We zijn niet
ingegaan op typefouten. We hopen samen met het college te komen tot een beleidskader
dat op voldoende draagvlak kan rekenen van de jongeren in de gemeente Emmen. Wij
stellen het op prijs te mogen vernemen op welke wijze onze inspanningen/adviezen hebben
bijdragen tot aanscherping van het beleid.
Namens de JAR MM,
T. Smit
Voorzitter
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H.1 Algemene punten
Volgens de JAR MM zijn de volgende zaken belangrijk voor een succesvol jeugdbeleid:
 uitgangspunt voor en/of door jongeren.
Jongeren betrekken bij ontwikkeling en uitvoering van beleid is zeer belangrijk (een
vereiste, het startpunt)! Het is echter niet de enige remedie of een wondermiddel
voor het slagen van het specifiek jeugdbeleid. Het uitgangspunt voor en/of door
jongeren is hier van belang. Er zijn ook professionals of inwoners met goede ideeën
over jongeren. Maak ook daar gebruik van. Jongeren hebben soms zelf niet door dat
ze goede ideeën hebben (of weten niet waar ze terechtkunnen met hun ideeën). Ze
moeten dan geprikkeld worden. Soms is er iets nodig om ideeën los te weken bij de
jongeren uit de gemeente. Volwassen professionals of inwoners moeten wel laten
zien dat hun ideeën draagvlak hebben onder jongeren of van belang zijn voor de
ontwikkeling van jongeren in de gemeente;
 begeleiden van jongeren door gemeente (of organisatie gefinancierd door de
gemeente) om van idee tot realistisch plan te komen. Gemeente en jongeren zijn
samen verantwoordelijk;
 draagvlak creëren onder een diverse groep jongeren (niet alleen
‘vertegenwoordigers’ van een bepaalde (sub)groep. De JAR MM is bijvoorbeeld wat
betreft samenstelling divers);
 zet in op ontmoetingsplaat(sen) waar jongeren terechtkunnen;
 jongeren willen graag plezier maken (bijvoorbeeld uitgaan), maar hebben ook allerlei
andere interesses en wensen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs,werk,
veiligheid, gezondheidszorg en wonen. Geef aan dat de gemeente er niet alleen is om
‘disco’s te bouwen’. Onderwijs en werkgelegenheid zijn belangrijke thema’s voor
jongeren. Ga als gemeente ook in gesprek met het bedrijfsleven.
 deel succesverhalen van jongerenparticipatie en faciliteer op het gebied van P&R en
marketing.
 kijk ook naar goede voorbeelden elders in Nederland.
 zorg voor een goede verbinding tussen het specifiek jeugdbeleid en de bestaande
beleidsvelden. Zorg ook voor goede verbindingen tussen de bestaande beleidsvelden.
Betrek de jongeren/JAR MM ook bij de bestaande beleidsvelden.
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H.2 Specifieke punten
Ad. 1
Inleiding, p. 3.
‘Het jeugdbeleid is toe- door jongeren mee te laten denken’.
Advies: Jongeren betrekken bij ontwikkeling en uitvoering van beleid is zeer belangrijk (een
vereiste, het startpunt)! Het is echter niet de enige remedie of een wondermiddel voor het
slagen van het specifiek jeugdbeleid. Het uitgangspunt voor en/of door jongeren is hier van
belang. Er zijn ook professionals of inwoners met goede ideeën over jongeren. Maak ook
daar gebruik van. Jongeren hebben soms zelf niet door dat ze goede ideeën hebben (of
weten niet waar ze terechtkunnen met hun ideeën). Ze moeten dan geprikkeld worden.
Soms is er iets nodig om ideeën los te weken bij de jongeren uit de gemeente. Volwassen
professionals of inwoners moeten wel laten zien dat hun ideeën draagvlak hebben onder
jongeren of van belang zijn voor de ontwikkeling van jongeren in de gemeente.
Ad. 2
Inleiding, p. 3.
‘Het jeugdbeleid is toe- door jongeren mee te laten denken’.
Advies: Daarnaast moet de gemeente (of uitbesteden via een organisatie als Jimmy's
Emmen) verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van jongeren bij het uitwerken van
ideeën naar concrete (toetsbare en realistische) plannen. De gemeente blijft
verantwoordelijk.
Ad. 3
2. Waarom jeugdbeleid, p. 6.
‘De moeilijkheid voor- ontwikkeld door jongeren’.
Advies: Dit ondersteunen wij van harte. Het gaat om zowel verwoorden (begeleiding) als
digitale en/of fysieke ruimte (laagdrempelig). Wij willen dat de gemeente daarin ook een rol
vervult en middelen vrijmaakt voor het realiseren van zo’n plek. Er moet een duurzame
verbinding/ nauwe samenwerking komen tussen de ontmoetingsplek, mogelijk Jimmy’s, en
de JongerenAdviesRaad.
Ad. 4
2.2 Doelen van het jeugdbeleid, p. 6.
Advies: toevoegen.
De gemeente Emmen aantrekkelijk maken voor jongeren om te wonen, werken, studeren,
ontwikkelen en plezier te maken. Zodat jongeren in Emmen blijven wonen danwel
terugkeren. Onderwijs en werkgelegenheid zijn belangrijke thema’s voor jongeren.
Ad. 5
2.2.3, p. 6.
‘Als je aan jongeren- het antwoord: plezier’.
Advies: Plezier is belangrijk voor jongeren. Zo hechten jongeren veel waarde aan goede
uitgaansgelegenheden. Maar dit is wat kort de bocht. De nadruk ligt hier teveel op plezier.
Jongeren vinden ook veel andere zaken belangrijk(er) (zie advies 4). Breng hier meer nuance
aan.
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Ad. 6
3. Hoe gaan we dat vormgeven, p. 7.
3.2.2
Advies: toevoegen.
We lezen (te) weinig over sport en kunst en cultuur.
Daarnaast moet de gemeente beter communiceren wat er aan activiteiten op gebied van
jeugd georganiseerd wordt. De gemeente moet letterlijk laten zien dat er wat met ideeën
van jongeren wordt gedaan. Zodat ze kunnen aantonen dat er naar de jeugd geluisterd
wordt.
Ad. 7
3.3.2, p. 8.
1. Jongerenparticipatie
‘Een voorwaarde is- activiteiten duurzaam zijn’.
Advies:geef een toelichting van het begrip duurzaam, of is het een bewuste keuze om dat
open te laten?
Ad. 8
3.3.2, p. 9.
2. Evenementen en activiteiten
Advies: Stel dan ook genoeg middelen beschikbaar voor dit doel en communiceer over de
hoogte van het bedrag en de financiële mogelijkheden.
Ad. 9
3.4.1 en 3.4.3, p. 9.
‘Zoals boven is- verbindingen leggen’.
Advies: De gemeente is verantwoordelijk voor het leggen van verbindingen tussen de
bestaande beleidsvelden. Hoe wilt de gemeente dat gaan doen, zonder dezelfde (weinig
vruchtbare) werkwijze als bij het oude jeugdbeleid te hanteren?
Ad. 10
3.4.2, p. 9.
Advies: toevoegen.
Nieuwe naam JongerenAdviesRaad Emmen [JAR MM] consistent in hele stuk en in contact
met collega’s en partners gebruiken. Doelen: Ten eerste communicatie en herkenbaarheid.
Ten tweede: breuk met het verleden. Aangeven dat de JongerenAdviesRaad Emmen sinds
01-09-2015 actief is in nieuwe vorm en organisatie.
Advies: toevoegen.
Aangeven dat JAR MM het officiële adviesorgaan van college van B en W is.
Advies: De gemeente moet intern (ambtelijk) het bestaan van de JAR MM beter
communiceren.
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Ad. 11
4. Wat, p. 10
4.1
‘De verantwoordelijke beleidsmedewerkers- met de jongeren’.
Advies: toevoegen.
‘en JongerenAdviesRaad’.
Ad. 12
4. Wat, p. 10
4.2
Advies: toevoegen.
Ook uitkomsten behoeftenonderzoek Up to us over komst Jimmy’s Emmen toevoegen.
Advies: toevoegen.
‘Er moet een duurzame verbinding/ nauwe samenwerking komen tussen de
ontmoetingsplek, mogelijk Jimmy’s, en de JongerenAdviesRaad’.
Advies: toevoegen.
‘De gemeente stelt een sociale kaart op van organisaties voor en door jongeren, werkt die
kaart jaarlijks bij en deelt deze onder meer met de JongerenAdviesRaad.
Ad. 13
4.3, p. 11.
‘De jongerenraad daagt-met het evenementbeleid’
Advies: toevoegen/wijzigen
‘De JongerenAdviesRaad Emmen, de gemeente en de sociale partners dagen’.
Ad. 14
4.3, p. 11.
‘De jongerenraad gaat inventariseren’
Advies: verwijderen.
Dat is niet de taak van de JAR MM. Een onderzoek naar veiligheid in de gemeente Emmen is
een goed idee, maar moet door een andere (onderzoeks)organisatie worden uitgevoerd met
ervaring op het gebied van onderzoek.
Ad. 15
5. Middelen, p. 12
Advies: toevoegen/wijzigen
‘JongerenAdviesRaad 6.500,00 euro tot 7.500 euro’.
Advies: toevoegen/wijzigen
Wat betreft de financiën die beschikbaar zijn voor activiteiten. Dit budget is aan de lage
kant. Er is dus 126.500 maximaal beschikbaar voor Jimmy’s. Met de prijs van Jimmy’s blijft er
weinig over voor andere evenementen en activiteiten. Kijk naar manieren om de kosten van
Jimmy’s Emmen omlaag te brengen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een pand.
Er moet jaarlijks nog genoeg ruimte zijn voor andere initiatieven!
‘De overige criteria in overleg met de jongerenadviesraad’.
Volgende hoofdstuk.
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H.3 Kaders
De JAR MM is gekomen tot de volgende kaders voor het aanvragen van subsidie voor een activiteit of
evenement:
 voor en/of door jongeren en/of van maatschappelijk of educatief belang;
 duurzaam;
 voorzien van plan van aanpak met daarin onder meer (niet teveel eisen, moet jongeren niet
afschrikken):
-wie, wat, waar, wanneer, hoe, tijdspad.
-resultaat/beoogd effect/doel
-begroting;
 financiële verantwoording post: doelmatigheid en rechtmatigheid;
 mogelijkheid om idee ook in niet-tekstuele vorm aan te leveren;
 wachtlijst voor het jaarlijkse budget. De kaders in dit hoofdstuk worden jaarlijks geëvalueerd.
De werking en wenselijkheid van een wachtlijst worden daarin meegenomen;
 begeleiding door gemeente van idee naar concreet, realistisch en toetsbaar plan (de
begeleiding of doorverwijzing zou wellicht door Jimmy’s Emmen gedaan kunnen worden,
maar ook de gemeente heeft hierin een rol om te verzekeren dat een plan aan eisen
voldoet);
 laagdrempelig fysiek en/of digitaal aanspreekpunt voor jongeren (bijvoorbeeld Jimmy’s
Emmen);
 de JAR MM geeft het college (de ambtelijke organisatie) advies over activiteiten en
evenementen voor en/of door jongeren. Terwijl de gemeente of een andere organisatie
zorgt voor begeleiding, zorgt de JAR MM voor advisering over plannen. De JAR MM kan zelf
(of in samenwerking met partners) ook activiteiten en evenementen organiseren en kan
ondersteunen bij activiteiten en evenementen van anderen, maar is niet verantwoordelijk
voor activiteiten en evenementen van anderen.
 Jaarlijks evalueren en zo nodig bijstellen van bovenstaande kaders.
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