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Inleiding 

Er liggen veel rapportages, uitgebracht door verschillende organisaties, over het jeugd- en 

jongerenwerk. Wat het jeugd- en jongerenwerk  precies doet, de effectiviteit  en wat het de 

gemeente kost was voor ons onduidelijk. Rond de zomer wordt er door het college een evaluatie 

uitgevoerd.  Met het oog hierop is Eerlijk Alternatief daarom nu eens in alle rapportages gedoken.  

De verouderde doelstellingen uit de nota van 2008 ´de jeugd doet mee´, het rapport van afdeling 

bedrijfsvoering van december 2014, het rekenkameronderzoek uit november 2015 en de signalen uit 

de gemeenschap waren voor Eerlijk Alternatief de aanleiding om zelf een onderzoek te starten. 

Gezien de verwachting uit de monitor sociaal domein zal in 2016 de uitvoeringsnota opgemaakt 

worden met de huidige uitvoeringspartner waaronder Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden 

Holland (STJJMH). Eerlijk Alternatief pleit ervoor dat onze bevindingen meegenomen worden in het 

uitvoeringsplan.  

 

1. Bestaande onderzoeken 

De basis van het jeugd- en jongerenwerk was de notitie ´de jeugd doet mee´. Deze notitie is in 2008 

opgesteld en zou in 2012 aflopen. Op onderdelen is de notitie echter geactualiseerd en dus nog 

steeds in werking. Deze nota is dus inmiddels al  8 jaar oud.  

Onderzoek 1: 

De afdeling bedrijfsvoering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp deed in december 2014 een 

onderzoek: ´onderzoek verzelfstandiging jongerenwerk´. Hierin staat onder andere:  

´Bij het lezen van de rapportages kunnen een paar kritische noten gezet worden bij de zorgvuldigheid 

waarmee de rapportage tot stand komt. Zo valt in meerdere rapportages op dat onzorgvuldig 

gewerkt is bij het beschrijven van het kwartaal waar de rapportage over gaat, tabellen met de 

verantwoorde uren cijfermatig niet kloppen of dat uren verantwoord worden op een product dat niet 

geleverd is. 

Op een paar punten lijkt het moeilijk structureel aan de subsidievoorwaarden te voldoen, dit zijn:  

a. Tijdig rapporteren. Bij de geregistreerde rapportages in Corsa (documentair informatiesysteem) 

valt op dat met name eind 2010 en in 2011 de termijnen voor het indienen van de (kwartaal) 

rapportages ruim overschreden worden. In de andere jaren is dit vaak één tot enkele weken. 

 b. Tijdig indienen Jaarverslag. De vaststelling van de subsidie heeft meerdere malen vertraging 

opgelopen omdat het Jaarverslag niet tijdig is ontvangen. Als vertragingsoorzaak wordt vaak 

aangegeven dat de accountantsverklaring op zich laat wachten. Het is echter de taak van de subsidie 

ontvangende organisatie om het proces zodanig in te richten dat voldaan kan worden aan de 

voorwaarden.  

c. Tijdig aanvragen subsidie. Als onderdeel van de subsidievoorwaarden zijn data genoemd waarvoor 

de subsidie moet zijn aangevraagd. Het niet voldoen aan de voorwaarden, betekent dat het proces 

niet adequaat is ingericht. Dat maakt dat er voor de gemeente geen ruimte meer is om, indien de 



 

subsidieaanvraag niet past bij de wensen van de gemeente, het proces zo te organiseren dat er nog 

een andere aanbieder gekozen kan worden. Uit de interviews kwam naar voren dat de 

subsidieaanvraag het resultaat is van intensief gesprek tussen de gemeente en STJJMH. Bij de 

feitelijke aanvraag zijn de wensen van de gemeente dan al verwerkt en is de uiteindelijke subsidie 

verstrekking meer een formele handeling.´ 

Onderzoek 2: 

In april 2016 verscheen het rapport ‘Inwoners en gemeente samen actief’ in opdracht van de 

Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp. Het rekenkamerrapport gaat over het wijkgericht 

werken. In het wijkgericht werken zit ook een onderdeel  van het jeugd- en jongerenwerk (In 2008 is 

er namelijk een wijkgericht-beleidsplan gemaakt welke in 2009 ten uitvoer werd gebracht). De 

conclusies van de Rekenkamer ten aanzien van het wijkgericht werken zijn daarom ook van 

toepassing op het jeugd- en jongerenwerk. In het beleidsplan wijkgericht werken staat:  

´Stichting jeugd- & jongerenwerk heeft een verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van de sociale 

component, waar het gaat om het welzijn van jeugd en jongeren, om een hoogwaardig leefklimaat 

en om maatschappelijke cohesie.´   

 

Het  onderzoek van de rekenkamer neemt het wijkgericht werken onder de loep. Van de conclusies 

en aanbevelingen dient de gemeenteraad het tweede punt bij de hoofdconclusies zeer serieus te 

nemen. 

Hoofdstuk 5 worden onder andere de volgende conclusies getrokken:  

´ Beleidskader wijkgericht werken niet meer actueel: Het huidige beleidskader voor wijkgericht 

werken dateert uit 2009 en is inmiddels niet meer actueel…. De praktijk heeft zich in de afgelopen 

jaren steeds verder van de beleidsnota af ontwikkeld…. De ontwikkeling van een nieuw convenant 

biedt de mogelijkheid de rollen en verantwoordelijkheden opnieuw te formuleren en een nieuwe 

strategische richting te formuleren.  

De Raad heeft door verouderd beleid beperkte mogelijkheden om haar rol uit te voeren: Doordat het 

beleidskader wijkgericht werken niet meer actueel is, kan de Raad haar (bij)sturende rol niet goed 

uitvoeren. De Raad heeft geen goed zicht op de werkwijze van het wijkgericht werken, omdat deze 

momenteel nergens op papier is vastgelegd. Het ontbreken van een politieke goedkeuring van de 



 

huidige werkwijze vermindert de mogelijkheden voor de raad om uitvoering te geven aan haar 

controlerende taken. Doordat de doelstellingen nog wel gehandhaafd zijn kan er worden gestuurd op 

effecten, beschreven aan de hand van de Lemon tijdens de behandeling van de jaarrekening. Deze 

gegevens geven echter in zeer beperkte mate een beeld van de doeltreffendheid van het beleid, 

gezien het grote aantal externe factoren die van invloed zijn op deze scores 

Betrokken geven verschillend invulling aan nieuwe, meer faciliterende rol: Hoewel de stap van een 

vraaggerichte aanpak (‘trekkersrol’) naar het benutten van de burgerkracht (‘faciliterende rol’) breed 

wordt gedragen, leggen betrokkenen verschillende nuances bij deze ontwikkeling.  

Impact op leefbaarheid niet goed meetbaar Wijkgericht werken heeft als doel om de leefbaarheid in 

brede zin te versterken. De leefbaarheidsmonitor (Lemon) wordt als middel gebruikt om vinger aan de 

pols te houden bij deze doelstelling. De Lemon is echter niet geschikt om de effectiviteit van het 

wijkgericht werken te bepalen.´  

Onderzoek 3: 

In de monitor van het sociaal domein 2015 (uitgekomen februari 2016) staat:  

´Voor het ontwikkelen van een krachtige samenleving en om te voorkomen dat mensen een 

professioneel vangnet nodig hebben, zijn grotendeels anderen aan zet. Daarom zetten we ook in op: 

 - doorontwikkeling van de maatschappelijke netwerkpartners (SWOP, bibliotheek en 

Jeugd&Jongerenwerk); 

 - preventief jeugdbeleid. Een kadernota is in december 2015 door de raad vastgesteld. In 2016 maken 

we met partners een uitvoeringsplan.  ́

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Maatschappelijke agenda 

De professionalisering van het jongerenwerk staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. 

Allereerst omdat preventief werken steeds belangrijker wordt. Er is een verschuiving van het 

aanpakken van problemen naar preventie, het voorkomen ervan. Tegelijkertijd is er soms kritiek op 

de kwaliteit en effectiviteit van de uitvoering van het jongerenwerk. De huidige uitvoering van het  

jongerenwerkzou beter moeten kunnen. Tenslotte vindt er in de zorg voor de jeugd een beweging 

plaats naar integraal werken en is er inmiddels een jeugdketen gevormd (de uitvoerende instantie 

STJJMH, wijkgericht werken, combinatiefunctionaris, jeugdzorg, onderwijs, politie enzovoort).  

Niemand zal het recht betwijfelen dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien en opgroeien in een 

veilige omgeving want jongeren zijn en hebben de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Gemeente in cijfers 

In de onderstaande tabellen staan de kerngetallen van Pijnacker-Nootdorp qua jeugd, inwoners en 

jeugdproblematiek. 

Pijnacker-Nootdorp is een gemeente met relatief veel jonge inwoners. 

 

Onze gemeente telt 14.689 jonge mensen in de leeftijd van 0 tot en met 19 jaar. 

In vergelijking met het gemiddelde in de Nederlandse gemeenten ligt het jongerenaantal 6% hoger in 

Pijnacker-Nootdorp. 

 

 

 



 

Als we kijken hoe dat per kern verdeeld is in de leeftijd van 10 tm 19 jaar zien we dat zowel in 

Nootdorp als in Delfgauw de groep 10 tm 14 jaar groter is dan de groep 15 tm 19 jaar. In Pijnacker is 

dit andersom. Dit is wellicht te verklaren uit het ontstaan van voormalige nieuwbouw wijken 

(Klapwijk in Pijnacker is bijvoorbeeld ouder dan Emerald in Delfgauw).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Kwetsbaarheid jeugd 

De uitvoerende instantie Stichting Jeugd- en Jongeren Werk Midden-Holland (STJJMH) geeft op haar 

website het volgende aan: ´Jongerenwerkers zijn professionele opvoeders. Jongerenwerkers richten 

zich op kwetsbare jongeren  ́

In hoeverre zijn onze jongeren kwetsbaar? 

 

Het percentage kinderen in de jeugdzorg ligt bijna 1% lager in alle kernen. Het percentage kinderen 

in uitkeringsgezinnen ligt in Delfgauw ruim 1% lager en in Pijnacker ruim 2% lager dan het landelijk 

gemiddelde. Het percentage achterstandsleerlingen ligt in alle kernen met een gemiddelde van 

4,23% veel lager dan het landelijke gemiddelde. Delfgauw en Pijnacker kennen een iets lager aantal 

voortijdig schoolverlaters en tienermoeders. Jongerenwerkloosheid is in Pijnacker lager dan 

gemiddeld. Op de overige vlakken liggen alle overige scores op een gemiddelde nergens hoger. 

Kortom, de jeugd doet het, in vergelijking met andere gemeenten, goed in Pijnacker-Nootdorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers 

De school, peuterspeelzaal, sportvereniging, muziekschool en bibliotheek kunnen een grote bijdrage 

leveren aan het signaleren van afwijkingen van de zogenaamde norm. Het is van groot belang dat 

jongeren in contact zijn en kunnen blijven met deze organisaties. Hiervoor zijn soms maatregelen 

nodig. Voor armlastige gezinnen heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp een regeling dat jongeren 

bijvoorbeeld kunnen blijven sporten. Zodoende kunnen ook zij deel uitmaken van het lokale 

verenigingsleven. 

Daar staat tegenover dat het verenigingsleven sinds 2015 te maken heeft met fikse bezuinigingen. In 

2014 bedroeg de totale inmiddels gestopte subsidie aan verenigingen 360.000 euro.   

Er kan onder strikte voorwaarden gebruik maken van het stimuleringsfonds. Hieraan worden 

bepaalde eisen gesteld, waaronder het zijn van een rechtspersoon en een maximum percentage. 

Verder dient de activiteiten behoeve te zijn van kinderen en/of mensen met een beperking. Het 

stimuleringsfonds was afgelopen jaar nog dik gevuld met een bedrag van 212.000 euro. Er is niet 

voor de volle mep gebruik van gemaakt mede door de ingewikkelde voorwaarden.  Het professionele 

jeugd- en jongerenwerk geeft een ander beeld,  want dit  is het afgelopen jaar vaker zichtbaar 

geweest. De uitvoerende instantie STJJMH heeft minder last gehad van de bezuinigingen daar zij de 

ruimte hebben kunnen nemen door de zogenaamde combinatiefunctionaris  in te zetten in de vorm 

van Team4Talent.  Dit blijkt uit de jaarrekening van STJJMH in 2014. Het Rijk heeft een 

subsidieregeling in het leven geroepen om onder andere cultuur en bewegen te stimuleren. Deze 

regeling wordt gebruikt om een deel van de kosten voor de combinatiefunctionaris te vergoeden.    

 

 

Screenshot uit jaarrekening 2014:  

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Budget? 

Het was voor Eerlijk Alternatief lastig om te achterhalen hoeveel Rijkssubsidie of gemeentelijke 

gelden er precies besteed worden aan de uitvoerende instantie STJJMH. 

De hierna volgende cijfers hebben wij gevonden. 

 Inkomsten 
Rijk 

Bijdrage verenigingen Uitgaven 
gemeente  

TOTAAL 

STJJMH   664.946  

Implementatie   20.000  
Combinatiefunctionaris 158.000  77.250 172.000  

Subsidie terug aan 
verenigingen 

    40.000  

Combinatiefunctionaris 
sport 

  260.000  

Subtotaal 158.000 77.250 1.156.946,-   
    1.392.196 

 

Dit overzicht is niet compleet. Wijkgericht werken betaalt bijvoorbeeld ook mee aan activiteiten van 

STJJMH. Er is bijvoorbeeld een  0%- feestje  in Nootdorp geweest waar STJJMH een bijdrage aan 

heeft geleverd. De begroting voor twee feesten in Nootdorp was 5.000,- vanuit het wijkgericht 

werken. Het is onduidelijk wat de doelstelling is geweest want deze was niet gedefinieerd. De 

effectiviteit, “is de doelstelling gehaald?” is daarom ook niet te bepalen. Er zijn slechts rond de 20 

kinderen geweest (ook uit Pijnacker) Er was een relatief dure rapper (1270,- per half uur exclusief 

geluid etc). 

Er zijn diverse andere potjes in de gemeente die worden gebruikt voor de uitvoering van het jeugd- 

en jongerenwerk. Het is bijvoorbeeld onduidelijk welke bijdrage er komt uit de pot veiligheid of 

wijkgericht werken etc. Om een goed beeld te krijgen van de uitgaven en begrotingen voor de 

uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk zouden alle begrotingen en uitgaven onder de loep 

genomen moeten worden. Vooralsnog is het  niet transparant en is er sprake van  diverse 

onduidelijke verdeelsleutels.  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben wij geheel buiten beschouwing gelaten omdat daar 

voornamelijk het budget van jeugdzorg in zit. In het CJG zit echter wel een vertegenwoordiging van 

STJJMH.  Zo is er ook voor de implementatie van preventief jeugdbeleid, welke is omschreven in de 

´verdiepingslijn´, in 2016 20.000 euro begroot en de jaren erna 15.000.  

Volgens de Subsidielijst Maatschappelijke Voorzieningen 2016 gaat er direct 664.946 euro naar 

STJJMH. 

 

 

 



 

Daarnaast ´hangt´ onder het jeugd- en jongerenwerk Team4Talent (wordt soms ook 

combinatiefunctionaris genoemd). Hiervoor is 407.250 begroot (hiervan betaalt het Rijk 158.000 

euro en diverse organisaties 77.250 euro aan mee). Echter krijgt een aantal organisaties die hen 

inhuurt weer 40.000 euro terug van de gemeente.  

De combinatiefunctionarissen sport zijn vervolgens begroot op 260.000 euro. 

Alle combinatiefunctionarissen zijn in dienst van STJJMH met uitzondering van de 

combinatiefunctionaris cultuur (1,5FTE). Die personen zijn in dienst van de bibliotheek en hebben wij 

bij de berekening eruit gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Digitale enquête 

Appreciated is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat in opdracht van Eerlijk Alternatief een 

digitaal onderzoek heeft gedaan over met name de uitvoering van Team4Talent (o.a. 

combinatiefunctionaris). Het onderzoek geeft aan: 

´De conclusie is dat de Gemeente, in tegenstelling tot haar doelstellingen uit het 

“Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017”, geen adequate aan- of 

bijsturingsmiddelen heeft om Jeugd- en Jongerenwerk en/of Team4Talent aan te spreken op de 

kwaliteit van hun dienstverlening en de te bereiken doelstellingen in de vorm van prestaties of 

(maatschappelijk) resultaat. Het is daardoor onduidelijk welke (maatschappelijke) toegevoegde 

waarde Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent daadwerkelijk leveren.  

De kwaliteit van de dienstverlening van het Jeugd- en Jongerenwerk wordt goed tot voldoende 

gekwalificeerd. De kwaliteit van de dienstverlening van Team4Talent wordt echter door 45% van de 

respondenten als matig tot slecht gekwalificeerd……  Daarnaast wordt meerdere keren opgemerkt 

dat de activiteiten van Team4Talent zeer lage deelnemersaantallen trekken…… Subsidiebedragen 

worden volgens de Gemeente gekoppeld aan het leveren van prestaties. Voor 64% van de 

organisaties worden echter geen duidelijke samenwerkingsdoelen geformuleerd. Daar waar wel 

sprake is van een samenwerkingsformulering, wordt deze als ondermaats gekwalificeerd.  

Conclusie en aanbevelingen: Uit dit onderzoek is gebleken dat er goede kaders ontbreken, waarmee 

alle betrokken partijen op een constructieve wijze met elkaar kunnen communiceren over hetgeen 

men van elkaar kan en mag verwachten. De maatschappelijke bijdrage van de inzet van Jeugd- en 

Jongerenwerk en Team4Talent is daarmee lastig te bepalen. Met behulp van de uitgangspunten uit 

het “Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017” kan de Gemeente haar rol als 

regiehouder hierin herpakken. Wij realiseren ons dat de maatschappelijke bijdrage van de inzet van 

Jeugd- en Jongerenwerk en Team4Talent lastig te berekenen valt.  ́

 

Zie bijlage voor het onderzoek. 



 

8. Doelstellingen 

Op de website van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland komen we een paar 

hooggespannen verwachtingen tegen, te weten:  

`Het jongerenwerk in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft door de transitie in de jeugdzorg een 

aardige transformatie ondergaan. Zo is het jongerenwerk van organiseren van activiteiten voor 

jongeren naar jongeren laten participeren met activiteiten en evenementen (jongeren doen zoveel 

mogelijk zelf) naar faciliteren van activiteiten gegaan. Dit houdt in dat de jongerenwerkers vooral 

aansluiten bij de bestaande activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd door andere 

maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Nootdorpse vakantieweek, Jeugdland en 

Stichting de Verbeelding.  ̀

Screenhot doelstelling site STJJMH 

 

Ons is onduidelijk wat de professionele ondersteuning gericht op de participatie van jongeren bij 

bijvoorbeeld de Verbeelding inhoudt. 

De website van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland noemt de punten op waar het 

zich op richt: 

´Het jongerenwerk helpt jongeren met vragen over zaken waar zij tegenaan lopen zoals school, seks, 

werk, familie, pesten, relaties etc.´ 

Wat is hiervan terug te vinden in deze rol bij bijv. de Nootdorpse Vakantieweek, Jeugdland en De 

Verbeelding? Ook dit is onduidelijk. 

Welke bijdrage levert het jeugd- en jongerenwerk bij andere grote evenementen waar jongeren bij 

betrokken zijn, zoals de Oranjefeesten, de Wintertent en de 12 Inch Race? En is deze niet eerder 

gedaan door de betreffende organisaties? 

 

 



 

Het jongerenwerk heeft zich ook gericht op meidenwerk en tienermoeders in het verleden, maar 

recentelijk bleek dat het aantal tienermoeders in onze gemeente heel  laag is. Dit is ook te zien in de 

paragraaf `de gemeente in cijfers`. In 2012 waren er in Nootdorp 0,31% en in Pijnacker 0,29% 

tienermoeders. In totaal kende de hele gemeente 1700 vrouwen tussen de 15 en 24 jaar. Officieel 

ben je tienermoeder tot en met 19 jaar. Dat zou betekenen dat er in beide kernen zo´n 5 

tienermoeders waren (tot de leeftijd van 24 jaar). Sommige tienermoeders kiezen er bewust voor om 

jong moeder te worden. Het is onduidelijk om hoeveel moeders het ging, de leeftijden, wat de 

doelstellingen waren etc. In Delfgauw waren geen tienermoeders.  Uiteindelijk vormt deze groep 

geen doelgroep meer voor het jongerenwerk. 

Het is voor Eerlijk Alternatief onduidelijk waarom STJJMH zich wel bezig houdt met de Verbeelding 

maar niet met een groot maatschappelijk probleem zoals schuldenproblematiek bij jongeren. 

1 op de 5 jongeren schijnt schulden te hebben. 

http://nos.nl/artikel/701611-1-op-de-5-jongeren-heeft-schuld.html 

http://www.effectieveschuldhulp.nl/files/4814/3634/8199/eindrapport-voor-mijn-gevoel-had-ik-

veel-geld-jongvolwassenen-en-schulden.pdf (in opdracht van ministerie SZW) 

https://geestelijkegezondheidszorg.wordpress.com/client-een-diagnose-en-schulden/ 

Zelf geeft STJJMH immers aan dat een jongerenwerker een soort opvoeder is. Wel, bij opvoeding 

hoort financiële bewustwording. 

Wellicht is in Pijnacker-Nootdorp deze financiële problematiek gemiddeld kleiner dan in de rest van 

Nederland?  Cijfers hierover zijn niet bekend.  
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http://www.effectieveschuldhulp.nl/files/4814/3634/8199/eindrapport-voor-mijn-gevoel-had-ik-veel-geld-jongvolwassenen-en-schulden.pdf
https://geestelijkegezondheidszorg.wordpress.com/client-een-diagnose-en-schulden/


 

9. Conclusie 

1. De nota  ´de jeugd doet mee´ is verouderd (2008). Deze was geldig tot en met 2012 en omschreef 

onder andere de doelstellingen voor de uitvoering van het Jeugd- en Jongerenwerk. Deze nota is 

steeds op onderdelen verlengd waardoor dezelfde uitgangspunten bleven gelden. Echter,  in 2008 

waren er nog geen problemen  met  bijvoorbeeld gebruik van nieuwe drugs zoals lachgaspatronen en 

het veelvuldig gebruik door jonge kinderen van mobiele telefoons. Op deze onderdelen is 

bijvoorbeeld geen aandacht besteed in de nota `de jeugd doet mee´. 

2. ´Er wordt onzorgvuldig gerapporteerd en rapportages van de uitvoerende instantie STJJMH worden 

vaak te laat aangeleverd. Tabellen met verantwoorde uren kloppen niet of men claimt uren voor niet 

geleverde producten.  Rapportages, maar ook jaarverslagen, worden te laat ingediend. De subsidie 

aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden. Er is voor de gemeente geen ruimte meer om conform de 

subsidie-eis te kiezen voor een andere uitvoerende partij. Er kan namelijk niet getoetst  op het juiste 

moment getoetst worden of zij gedaan hebben wat zij moesten doen conform de vooraf gemaakte 

afspraken.´  Omdat de gemeente steeds moet trekken aan STJJMH om tijdig alles in te leveren blijkt 

SJJMH de wensen van de gemeente te verwerken en hierdoor wordt het een formele handeling 

(aldus afdeling bedrijfsonderzoek van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp).  

3. ´Er is geen goed inzicht in de werkwijze van de uitvoerende instantie STJJMH´ (aldus de 

rekenkamer). ´De raad heeft geen goed zicht op de werkwijze van het wijkgericht werken waar SJJMH 

veel in doet, omdat deze nergens op papier is vastgelegd. Het ontbreken van een politieke 

goedkeuring van de huidige werkwijze vermindert de mogelijkheden van de raad om uitvoering te 

geven aan haar controlerende taken.  ́

4. Pijnacker-Nootdorp kent volgens de getallen `gemeente in cijfers´ relatief veel jonge inwoners 

maar met weinig problemen als we dit vergelijken met andere gemeenten. 

5. Pijnacker-Nootdorp kent veel vrijwillige maatschappelijke organisaties waar voor jongeren veel te 

beleven valt. De maatschappelijke organisaties hebben veel moeten bezuinigen. STJJMH heeft niet 

hoeven te bezuinigen. Zij hebben Team4Talent opgericht die de rol van combinatiefunctionaris moet 

vervullen. Vanuit het Rijk krijgt de gemeente subsidie om bijvoorbeeld sport te promoten. Het is 

onduidelijk wat de doelstellingen van Team4Talent zijn en daarmee ook of zij die doelstellingen 

halen. Als STJJMH iets collectiefs organiseert is er weinig animo (bv 0%- feest).    

6. Het is niet duidelijk hoeveel geld er gaat naar STJJMH. Het voor zover wij kunnen zien bijna 1,4 

miljoen.  

7. STJJMH geeft aan jongeren professioneel te ondersteunen bij evenementen zoals de Verbeelding 

maar nergens is te vinden wat zij dan precies ondersteunen. 

8. Het is onduidelijk waarom STJJMH heeft  ingezet op bv tienermoeders  terwijl daar geen vraag 

naar was en bijvoorbeeld niet op voorkomen van schulden. Het lijkt erop of zij steeds achterlopen. 

De raad kan dit ook niet controleren, toetsen of kaders stellen daar de rapportage achterblijft.    

 

 



 

10. Aanbevelingen 

De gemeenteraad kan dit rapport gebruiken ter ondersteuning van haar toetsen, controlerende  en 

kaderstellende rol. Half 2016 komt het college met een nieuwe jeugdnota waarin ook het jeugd- en 

jongerenwerk een rol in zal krijgen.  

Wij bevelen aan: 

1. Rapportages moeten voldoen aan het subsidiebeleidskader zoals vastgesteld in de 

gemeenteraad. Het moet aantoonbaar in een behoefte voorzien (dus de vraag bepaalt en 

niet het aanbod), het moet effectief en efficiënt worden ingezet en vrijwilligers moeten 

worden gestimuleerd. 

 

2. Rapportages moeten volledig zijn en moeten tijdig worden ingeleverd. 

 

3. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheid van andere uitvoerende partijen. Bij de 

kwaliteitseisen kan de gemeente het jeugd- en jongerenwerk aanbesteden.  

 

4. De kwaliteitseisen moeten SMART worden geformuleerd. 

 

5. Omdat Pijnacker-Nootdorp relatief veel jonge inwoners kent moet er ook gekeken worden 

naar de subsidieverstrekking aan maatschappelijke organisaties. Het gesprek moet 

aangegaan worden met andere organisaties die voor  jongeren  actief zijn.  

 

6. Er moet een duidelijke begroting met realisatiecijfers komen die inzicht geeft in de vraag 

hoeveel er direct en indirect in het jeugd- en jongerenwerk omgaat.  

 

7. Er moet een jaarlijkse planning komen met daaraan gekoppelde PR waar en wanneer er 

activiteiten zijn om de opkomst te vergroten.  

 

8. Organisaties moeten vrij zijn in het kiezen voor een combinatiefunctionaris (dus niet alleen 

T4T). 

 

9. Organisaties moeten gezamenlijke doelen en verwachtingen vastleggen.  

 

10. De uitvoering van  jeugd- en jongerenwerk moet snel kunnen inspelen op veranderingen en 

daar hun werkwijze of aanbod op aanpassen. 

 

 

 

 

 



 

11. Bronvermelding 

Onderzoek verzelfstandiging jongerenwerk: 

 https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=1124034/type=pdf/bijl_213a_Verzelfstandiging_jongerenwerk 

 Inwoners en gemeente samen actief: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=1499627/type=pdf/RKC_Rapport_Inwoners_en_gemeente_samen_

actief_wijkgericht_werken_def_160422 

Wijkgericht beleidsplan: 

http://www.pijnacker-nootdorp.nl/wonen-en-leven/tonen-op-wonen-en-leven/aanpak-wijkgericht-

werken.htm 

Monitor sociaal domein: 

https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=1468920/type=pdf/bijl_16BIJ00915_Monitor_sociaal_domein 

Gemeente in cijfers: 

https://pijnacker-nootdorp.incijfers.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home 

Combinatiefunctionaris: 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/50_collegebesluitenlijst_09-12-2014%20(1) 

Subsidie beleidskader: 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Subsidiebeleidskader_Maatschappelijke_Voorzieningen_2014

-2017%20(3) 

Programmabegroting: 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Begroting_2015-2018_web%20(3) 

Doelstelling STJJMH: 

http://www.stjjmh.nl/gemeentes/pijnacker-nootdorp/ 
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