
 

 
Fractie SGP/CU: vragen m.b.t. stedelijk jongerenwerk i.r.t. Begroting 2022  
 
In de beeldvormende raad van 14 oktober jl. is het beeld voor ons nog niet voldoende 
helder geworden als het gaat om de inzet van de stedelijk jongerenwerker(s). 
 
In de begroting staat dat “het wenselijk is om blijvend extra te investeren in stedelijk 
jongerenwerk”, maar in de begroting is het bedrag incidenteel en voor 2022 gedekt uit de 
coronareserve. In de BVR werd bevestigd dat stedelijk jongerenwerk in 2022 inderdaad 
incidenteel uit de coronareserve wordt gedekt en daarna structureel. Dat begrijpen we.  
 
Ook wordt er in de Begroting geschreven over uren en extra uren. 
 
Vraag 1 
Hoeveel jongerenwerkers worden er in 2022 ingezet en voor hoeveel uur per week? 
 
Antwoord 1 
Buurtplein zal in 2022 drie medewerkers inzetten voor de werkzaamheden gerelateerd 
aan het stedelijk jongerenwerk. Twee van hen zijn voor 100% uitvoerend, in de wijken 
aanwezig. Dat behelst in totaal 64 uur.  
 
De derde medewerker heeft een noodzakelijke, coördinerende functie (voor 20 uur) zodat 
de uitvoerende collega’s hun werk effectief kunnen uitvoeren. Het college stelt bij de 
Begroting 2022 aan de raad voor de uren van deze derde medewerker incidenteel uit te 
breiden, namelijk met 12 uur aanvullend uitvoerend werk in de wijken.  
 
Vraag 2 
Hoeveel jongerenwerkers worden er in 2023 ingezet en voor hoeveel uur per week? 
 
Antwoord 2 
Dit zijn dezelfde uren als het antwoord bij vraag 1, uitgezonderd de incidentele extra 12 
uur voor uitvoerend werk in 2022. Het college zal in de loop van 2022 met Buurtplein in 
gesprek gaan of het noodzakelijk/wenselijk is deze extra inzet vanaf 2023 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.  
 
Vraag 3 
Is hiermee de behoefte aan jongerenwerkers voldoende afgedekt? [Dit] in relatie met de 
problematiek met jongeren (niet alleen in Overstegen). Hierin schuilt de vraag of 2 
jongerenwerkers wel voldoende zijn en of het wenselijk is/kan zijn om bijv. 3 
jongerenwerkers aan te stellen. 
 
Antwoord 3 
Vanzelfsprekend hecht het college ook groot belang aan voldoende capaciteit op het 
gebied van JIT/stedelijk jongerenwerk. We voeren daarom geregeld constructief overleg 
met Buurtplein over de inzet die Buurtplein binnen de opdracht kan plegen op de 
verschillende kerntaken, waaronder die van het JIT/stedelijk jongerenwerk.  
 
Mede daarom hebben we uw raad ook voorgesteld (zie vraag 2) om voor 2022 budget 
beschikbaar te stellen om het aantal uren JIT/stedelijk jongerenwerk te kunnen uitbreiden. 
Met die uitbreiding zijn er dus drie medewerkers actief, die bij elkaar een impactvolle 
bijdrage leveren aan het jongerenwerk in Doetinchem.  
 
 


