
 

 
verduidelijking vragen fractie SP en SGP/CU beeldvormende raadsvergadering 14-10-2021 
m.b.t. stedelijk jongerenwerk i.r.t. Begroting 2022  
 
De fracties van SGP/CU en SP hebben tijdens de beeldvormende behandeling van de 
Begroting 2022 vragen gesteld over de incidentele/structurele aard van de middelen 
Jeugdinterventieteam (JIT) en Jongerenwerk 2022. We verduidelijken deze tekst, en de 
bijbehorende mondeling beantwoording van het college van 14 oktober jl. graag nog 
enigszins, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan bij de besluitvormende 
behandeling van de Begroting 2022 op 4 november a.s.:  
 
Vanwege organisatie-interne verschuivingen, als gevolg van de veranderende kerntaken 
van Buurtplein (zie o.a. raadsmededeling 2020-24 en ons antwoord op raadsvragen 
omtrent het JIT/jongerenwerk) is er in 2022 incidenteel budget nodig om de veranderende 
taken goed te kunnen vormgeven. De 2e jongerenwerker is anno 2021 dus al actief voor 
Buurtplein (zie ook p.9, aanmelding #10, 1e bestuurlijke monitor 2021), maar moet voor 
2022 nog incidenteel bekostigd worden (€ 67.000). Vanaf 2023 past de basisinzet van deze 
2e jongerenwerker in de begroting van Buurtplein.  
 
Naast dat deze 2e stedelijk jongerenwerker nu dus al actief is voor Buurtplein, lijkt het het 
college (gelet op diverse ontwikkelingen, w.o. nasleep corona) verstandig om voor 2022 
het aantal beschikbare uren voor het JIT/jongerenwerk incidenteel uit te breiden. 
 
Daarvoor is ook budget nodig, namelijk de genoemde € 25.000. Het college stelt de raad 
dus voor om deze extra middelen voor extra uren, incidenteel ter beschikking te stellen.  
 
Het college zal in de loop van 2022 met Buurtplein in gesprek gaan of het wenselijk is 
deze extra inzet te continueren en, zo ja, op welke wijze deze uren gefinancierd kunnen 
worden. Dit is overigens conform de gebruikelijke cyclus die wij hanteren bij het opstellen 
van de opdrachtovereenkomsten met Buurtplein.  
 
Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.  
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
wethouder H. Dales.  
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2020-24-Opdrachtovereenkomst-Buurtplein-gD-2020.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/beeldvormende-raad/2021/14-oktober/19:30/14-10-2021-Antwoorden-bijlage-1-Antwoordbrief-artikel-38-vragen-PvLM-jeugdtoezicht.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/beeldvormende-raad/2021/14-oktober/19:30/14-10-2021-Antwoorden-bijlage-1-Antwoordbrief-artikel-38-vragen-PvLM-jeugdtoezicht.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsbesluiten/Raadsbesluit-8-juli-2021-Eerste-bestuurlijke-monitor-2021-gemeente-Doetinchem-2021-57.pdf

