
 

Adviesraad Samenleving Drechterland        
Aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, t.a.v. beleidsmedewerkers 

Raffaella Cuccinelli en Irma Ruitenberg 

Venhuizen, 18 juni 2022 

Betreft: jongerenwerk Drechterland 

 

Geacht college, 

In onze vergadering van 17 maart j.l. heeft de jongerenwerker Gina Takken ons een overzicht 

gegeven van het werk dat zij verricht en waar zij verantwoordelijk voor is. Aanvullend heeft 

één van de leden van onze werkgroep jeugd op locatie in de WIP IN te Venhuizen van Gina een 

nadere toelichting gekregen op het werk dat zij doet. 

Wij stellen vast dat het jongerenwerk voor de gemeente Drechterland zeven dorpskernen 

omvat en vragen ons af of de 20 uur die Gina daarvoor ter beschikking heeft daarvoor 

voldoende is.  Zelf zou zij nog 2 uur extra kunnen werken. Zoals gezegd is de WIP IN te 

Venhuizen Gina´s standplaats en uitvalsbasis. Zoals u bekend zal zijn is de provinciale weg 

tussen Hoorn en Enkhuizen in figuurlijke zin een grens, die moeilijk overgestoken kan worden. 

Het botert niet goed tussen jongeren uit Hoogkarspel en Venhuizen en wanneer jongeren uit 

Hoogkarspel naar de WIP IN te Venhuizen gaan kan dit tot spanningen leiden. Daarom 

adviseren wij u om een extra jongeren werker met vergelijkbare taken als Gina met 

standplaats Hoogkarspel aan te stellen. In Hoogkarspel  zou ook een Jongeren Opvang Plek 

(zoals de WIP IN) ingericht moeten worden. Bezien zou moeten worden of  de Paraplu 

daarvoor geschikt gemaakt kan worden. Wij beseffen dat een verbouwing dan noodzakelijk is. 

De in Hoogkarspel aan te stellen jongerenwerker zou dan ook verantwoordelijk moeten worden 

voor Westwoud en Oosterblokker. 

Als dit tot budgettaire problemen mocht leiden dan wijzen wij u erop dat wij vernomen hebben 

dat in Stede Broec  vier jongerenwerkers werkzaam zijn. Dezen zouden gesponsored worden 

door de woningcorporaties. Wellicht dat ook u bij de corporaties aan kunt kloppen. 

Verder delen wij u mee dat wij ons nu aan het oriënteren zijn op de Brede School, die al 

samenwerkt met de jongerenwerker. Onzes inziens zou het principe van de Brede School 

uitgerold moeten worden over alle dorpskernen van Drechterland. Zodra  wij onze oriëntatie 

afgerond hebben zullen wij u hierover adviseren. 

Wij hopen dat wij binnen vier weken een reactie van u mogen ontvangen 

Met vriendelijke groet, 

Namens de adviesraad, 

 



Wout van Doorm    Piet Boon, 

voorzitter     secretaris 

 


