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Onderwerp: voortgang uitvoering moties jeugdsozen

Geachte raadsleden,

Op 5 november 2019, bij de vaststelling van de begroting 2020, en op 30 juni 2020 heeft u een tweetal 
moties aangenomen inzake jeugdsozen in onze gemeente, de eerste specifiek over Donderen en de 
tweede meer in zijn algemeenheid over jeugdsozen in onze gemeente. Middels deze brief brengen wij u 
op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van beide moties.

De eerste motie strekte ertoe voor 2020 € 7.000 beschikbaar te stellen voor het jeugdwerk in Donderen 
en voor 2021 dit te evalueren. Daartoe moet met Trias in overleg worden getreden met als inzet dat het 
plaatselijk jeugdwerk behouden blijft. De tweede motie heeft als strekking te komen met een voorstel voor 
een budget c.q. dekkingsvoorstel voor jeugdsozen in onze gemeente, waaruit structureel initiatieven voor 
jeugdsozen gefinancierd kunnen worden.

Zoals bekend zullen de diensten die nu door Trias worden geleverd in 2021 worden aanbesteed. Bij het 
aan deze aanbesteding ten grondslag liggende programma van eisen zal het aspect van het behoud van 
het plaatselijke jeugdwerk nadrukkelijk worden betrokken. In de begroting is ook rekening gehouden met 
een budget hiervoor, als onderdeel van het welzijnsbudget.  

Vooruitlopend op de aanbesteding zijn wij met Dorpsbelangen Donderen in gesprek hoe wij voor 2021 
een ontmoetingsplek kunnen creëren en behouden voor jong maar ook voor oud. Voor de leefbaarheid in 
Donderen, nu en in de toekomst, achten wij dit van groot belang. 

Zo gauw de uitkomsten van de aanbesteding bekend zijn, zullen wij u nader informeren op welke wijze wij 
het jeugdwerk en de jeugdsozen willen ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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