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onze reactie op uw ongevraagde advies Toekomstbestendigheid - behoud de jeugd voor het eiland en het
eiland voor de jeugd
:

Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Op 22 maart jongstleden ontvingen

wij

uw ongevraagd

voor het eiland en het eiland voor de jeugd.

ln

deze

advies Toekomstbestendigheid - behoud de jeugd

brief sturen wij u

daarop een

reactie.

Uw advies

danken we u voor de inspanningen waarmee u samen met betrokken inwoners en organisaties
uw uitgebreide en goed onderbouwde advies bent gekomen. Wij stellen dit zeer op prijs. Uw advies is

Allereerst
tot

een toetssteen voor ons beleid en geeft

inspiratie

voor verdere ontwikkelingen.

u helder uiteen wat naar uw mening de beste manier is om de toekomstbestendigheid van
eiland
te waarborgen. U heeft het over de uiteenlopende vraagstukken die samenhangen
het
en
de jeugd
met deze toekomstbestendigheid zoals:
1. De voorzieningen voor jeugd in de vrije tijd.
ln

uw advies zet

De woonruimte.
Vraagstukken over opleidingen stages en werkgelegenheid.
4. Het klimaatvraagstuk, de energietransitie.

2.
3.

,

het belangrijk om de verschillende doelgroepen uit te nodigen mee te denken bij de
ontwikkelen tools en werkwijzen
ontwikkeling of evaluatie van beleid. Dat geldt zeker voor jongeren.
waarbij we inwoners - en ook jongeren - meer, beter en eerder vragen hun inbreng te geven. Het is
belangrijk om aansprekende manieren te gebruiken om de jeugd te betrekken bij het ontwikkelen en
realiseren van voorzieningen. ln de bijlage geeft u concrete acties aan die de werkkamer Jeugd heeft

Ook wij vinden

We

aangedragen.

Ons antwoord:

Via jeugdparticipatie kunnen we op allerlei manieren signalen, ideeën en meningen verzamelen. Door
kinderen en jongeren bij opgaven te betrekken, stimuleren we hen tot actief burgerschap. Het
kinderburgemeesterschap is een voorbeeld van hoe we hier al uitvoering aan geven. Er zijn veel methoden
te bedenken om dit verder door te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan: debatteren met jeugd- en
kinderraden en het uitwerken van speciale projecten op basis van concrete aanleidingen (bijvoorbeeld bij
nieuwbouwprojecten van woningen) of activiteiten in samenwerking met jongerenwerkers in de eigen
buurt. Zo kunnen kinderen en jongeren meedoen, meedenken en meebeslissen. Als gemeente
ontwikkelen we methoden om meer inwoners te betrekken bij projecten en beleid zoals

Denkmee.schouwen-duiveland.nl. Dit is een participatieplatform, waar wij inwoners vragen mee te denken
over gemeentelijke plannen. Het meedenken over de energietransitie kan hier worden ondergebracht. ln
andere gemeenten blijkt dat op dit platform meer inwoners reageren en de jongere doelgroep beter
vertegenwoordigd is, dan op bijvoorbeeld een inloopavond in het dorpshuis. Voor onze gemeente is dat
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nog lastig te zeggen, omdat we nog maar kort met het platform werken. Daarnaast wordt in de loop van
2021 in samenwerking met SMWO de focus voor het jongerenwerk op Schouwen-Duiveland uitgewerkt
binnen een businesscase. ln de businesscase willen we meer het accent leggen op het activeren en
betrekken van jongeren. Zij worden aangemoedigd om op diverse manieren deel te nemen aan de
samenleving en daarbij zo nodig ondersteund.
Het college onderzoekt op dit moment hoe zij een structurele verbinding met de jeugdigen krijgen door het
opzetten van gastlessen in het onderwijs en (online) gesprekken met jongeren via het onderwijs en het
jongerenwerk. De samenwerking met het onderwijs wordt hierbij als belangrijk speerpunt gezien. Om onze
krachten te bundelen voor een toekomstbestendig Schouwen-Duiveland, willen wij aan u hetzelfde vragen.
Het lijkt ons een goed idee om hierin gezamenlijk op te trekken.
heeft als adviesraad sociaal domein een werkkamer jeugd. Wanneer hierin meer jongeren deelnemen,
biedt het ons op de korte termijn de mogelijkheid om beleid te bespreken en te toetsen met jongeren zelf.
willen voorstellen om bij de afronding van ons businesscase jongerenwerk een afspraak te maken om
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