Vragen van GroenLinks aan wethouder Walters m.b.t. Jongerenwerk
De gemeente Hilversum kiest voor één samenwerkingspartner op het gebied van jongerenwerk,
namelijk Versa. Dit blijkt uit de beschikking d.d. 8-1-2020 bij de afgewezen subsidieaanvraag Fitin (*)
1. Tijdens de commissiebehandeling van de agenda jeugd in oktober jl. is er gesproken over het
aantal aanbieders van jeugdzorg in Hilversum. Het standpunt van het college was toen dat er
door de veelzijdigheid van de zorg- en ondersteuningsvragen behoefte is aan veel
verschillende aanbieders van jeugdzorg met elk hun eigen expertise. Hoe verhoudt dit
standpunt zich tot het besluit om bij jongerenwerk te kiezen voor maar één
samenwerkingspartner?
GroenLinks heeft al eerder haar zorg geuit over het jongerenwerk in Hilversum. Deze zorgen gaan
voornamelijk over het feit of jongerenwerk wel ik alle buurten en wijken in Hilversum voldoende
aanwezig is. Daarnaast ontvangen wij signalen dat de werkload van de Hilversumse jongerenwerkers
eigenlijk te hoog is er niet alle jongeren kunnen worden ondersteund. Bij de behandeling van de
begroting 2020 hebben we in dit kader al vraagtekens gezet bij het besluit om de bezuinigen op de
subsidie voor Versa.
2. Door te bezuinigen op het welzijnswerk/jongerenwerk komt de kwaliteit van dit belangrijke
werk in het gedrang. Hoe kan de kwaliteit van het jongerenwerk in Hilversum worden
gewaarborgd als de subsidie van Versa wordt verlaagd maar ze wel opeens de enige
samenwerkingspartner zijn en geen andere partij subsidie meer krijgt?
3. Waarom is er in de discussie rond de subsidie van Versa bij de begroting 2020 niet gemeld
door het college dat er naast deze bezuiniging ook de subsidies aan andere partijen worden
stilgezet? En waarom is deze beslissing vervolgens ook niet op een andere manier aan de
gemeenteraad gemeld?
4. We hebben op deze manier niet het gevoel dat we als raad grip hebben op de kwaliteit van het
jongerenwerk in Hilversum. Is het college bereid om voor de behandeling van de kadernota
een overzicht van het jongerenwerk in Hilversum voor te leggen aan de commissie Zorg &
Samenleving? Zodat we al raad kunnen besluiten of dit voldoende is of dat er nog wat bij
moet.
GroenLinks
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(*) Subsidieaanvraag Fitin 2020 - ingediend 30 juni 2019
Subsidie-aanvraag Fitin afgewezen, Beschikking gemeente d.d. 8-1-2020:
“Aanvraag afgewezen op basis van Artikel 3, lid 2 sub f van de Algemene Subsidieverordening
Hilversum 2011: subsidie wordt geweigerd indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat
de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd al voldoende uitgevoerd wordt door andere
organisaties”
“Voor de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd is reeds subsidie verleend aan Versa
Welzijn”
“Hilversum heeft er voor gekozen jongerenwerk niet in te kopen maar samen te werken op basis van
subsidieverstrekking. Gemeente is positief over de samenwerking met Versa en heeft voor Versa
gekozen als organisatie voor het leveren van deze dienst.”
“Indien de Raad besluit een hoger budget voor jongerenwerk toe te wijzen staat de gemeente open
voor een gesprek met andere aanbieders.”

“Versa welzijn heeft in haar opdracht om alle jongeren -ook (potentiële) risicojongeren- in Hilversum
te bedienen. Afwijzingsgrond is dan ook om niet met een extra partij in zee te gaan omdat dit al
voldoende wordt uitgevoerd door Versa.”

