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voorzieningen jeugd

Geachte raadsleden,

Op 1 6 juni 201 5 ontvingen wij van u onderstaande raadsvragen betreffende voorzieningen
voor de Oostzaanse jeugd. Daaronder vindt u onze antwoorden.
Er is een brief verzonden aan de Oostzaanse Jongeren door RAAZ met de teicst "druk Je
stempei op Oostzaan. Wat heeft deze aktie opgeieverd?
Er is een bijeenkomst geweest in de Bres georganiseerd door RAAZ. Daar zijn aardig wat
jongeren op af gekomen. Uiteindelijk zijn er 13 Oostzaanse jongeren in de leeftijd van 12 tot
23 jaar die zich hebben ingeschreven voor de adviesraad.
Is de adviesraad en het digitaie piatform inmiddeis gerealiseerd?
De eerste officiële bijeenkomst voor en door de jongeren van de adviesraad is geweest. De
burgemeester en wethouder hebben de raad geopend en aangegeven erg verheugd te zijn
met deze raad.
De adviesraad heeft als eerste opdracht het digitale platform vorm te geven en naar hun
wensen in te vullen. Hiermee zijn zij gelijk op de eerste bijeenkomst enthousiast begonnen.
Is er voor YO inmiddels een huisvesting gerealiseerd? Zo Ja, waar ? Zo nee, waarom nog
niet?
Nee. Er is een onderzoek geweest naar het huren van de Bres. Vanuit de gemeente en de
Bres leek dit een mooie kans om bestaande bebouwing te benutten voor het
huisvestingsprobleem van YO. Na meerdere overleggen met de Bres en YO bleek dit toch niet
goed genoeg te passen bij de jongerenorganisatie YO, om een structurele oplossing te
bieden.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Op welke termijn denkt het college deze huisvesting te realiseren?
Het streven blijft om deze huisvesting op een zo kort mogelijke termijn te realiseren. Er is
momenteel een nieuwe locatie in zicht, waarvoor wij in overleg met Stichting Sterretjes,
omwonenden en belanghebbenden de voorbereidingen treffen om een
omgevingsvergunning in te gaan dienen.
Welke activiteiten worden op dit moment uitgevoerd.
YO houdt elke vrijdag een inloopavond in een particuliere omgeving. Zij zijn verder onder
deel van de organisatie van luilak en van het huttenbouw, samen met de straathoekwerker.
HoeveelJongeren nemen hier aan deel?
Elke vrijdagavond zijn er 20 tot 30 jongeren bij de activiteiten. In totaal heeft YO contact met
zo'n 50 jongeren uit Oostzaan en Zaandam (de Oostzaanse jongeren nemen vaak vrienden
mee die ze kennen van de middelbare school).
Wordt er tijdens de schooivakantie nog activiteiten voor de Jeugd georganiseerd?
Ook in de schoolvakantie zijn de inloopavonden van YO en wordt er ondersteund bij het
huttenbouw.
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