





Persbericht 7 juli 2009
Rekenkamercommissie onderzoekt effectiviteit prestatieafspraken
jongerenwerk Zeewolde
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft op verzoek van de gemeenteraad van
Zeewolde een quickscan uitgevoerd naar de effectiviteit van de prestatieafspraken over het
jeugd- en jongerenwerk tussen de gemeente Zeewolde en de Stichting Wolderwelzijn. De
raad twijfelde aan de effectiviteit van de prestaties van Wolderwelzijn. De
prestatieafspraken blijken niet effectief te zijn, omdat zij onvoldoende zijn gebaseerd op
de lokale situatie van jongeren. Daarnaast communiceren beide partijen onvoldoende
open met elkaar om tot een constructieve samenwerking te komen.
Het onderzoek
Aanleiding voor het onderzoek was een motie van de gemeenteraad waarin het college werd
verzocht een onderzoek te doen naar de effectiviteit, kwaliteit en kwantiteit van de producten op
het gebied van jeugd- en jongerenwerk van de stichting Wolderwelzijn. Het onderzoek is
uitgevoerd door een externe onderzoeker onder begeleiding van de rekenkamercommissie. Er is
gekeken naar diverse beleidsstukken en uitvoeringsovereenkomsten. Ook zijn er interviews
gehouden met betrokken ambtenaren, de wethouder verantwoordelijk voor Jeugd en Jongeren
en het bestuur en de directie van de Stichting Wolderwelzijn.
Conclusies
Uit de quickscan blijkt dat de prestatieafspraken inzake jeugd- en jongerenwerk niet effectief
zijn, omdat zij onvoldoende zijn gebaseerd op de lokale situatie: met de meerderheid van de
jongeren in Zeewolde gaat het goed, er is nauwelijks sprake van een jongerenproblematiek. De
gemeente en de Stichting Wolderwelzijn hebben meningsverschillen over de mate waarin
prestatieafspraken realistisch zijn. De opstelling van beide organisaties staat een constructieve
samenwerking en open communicatie in de weg.
Aanbevelingen
Volgens de rekenkamercommissie moet het jongerenbeleid en het jongerenwerk gebaseerd zijn
op de lokale situatie van jongeren. Dit kan aan de hand van de jeugdmonitor, landelijke
benchmarks, landelijk onderzoek, lokale enquêtes onder jongeren en gesprekken met betrokken
organisaties. De rekenkamercommissie adviseert de gemeente om uitvoeringsovereenkomsten
voor meerdere jaren op te stellen en per drie jaar af te rekenen op maatschappelijke effecten en
resultaten. Sta als gemeente open voor tussentijdse wijzigingen. Beleid en activiteiten moeten
immers niet ’ in steen zijn gehouwen’. Schenk als gemeente vertrouwen aan een
uitvoeringsorganisatie en bespreek problemen tijdig, open en oplossingsgericht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bea Meijboom, secretaris van de
rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 384, of b.meijboom@barneveld.nl.
Zie ook www.rkvalleienveluwerand.nl

