
Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 11 april 2019 bij Jeugd- en 
Jongerenwerk Suppord te Papendrecht vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur.

Aanwezig:
De heer H. Mooij, plv. voorzitter;
Mevrouw Chantal Richter, griffie PMV;
Leonie Middelkoop, Sophia de Keizer (wat later), Yara van Engelen, Peter Stremler, 
Arjen Oostra, Stefan Suijker, Willem Goudriaan en Arjan Oostra, PMV-leden
 
Liesbeth van der Giessen, beleidsadviseur jeugd gemeente Papendrecht, 
agendapunt 5;
Manon van Leeuwen, jongerenwerker Suppord, agendapunt 5;
Chandre Nandoe, jongerenwerker Suppord, agendapunt 5;
Susanne Boer, jeugdwerker Suppord, agendapunt 5;
Frank de Boer, jeugdwerker Suppord; inzake agendapunt 5.

Mevrouw Wilma Havermans, communicatieadviseur gemeente Papendrecht;
Mevrouw Tine Kouwenhoven, belangstellende

Jeanine van Prehn, notulist.

Afwezig met kennisgeving: Ad Tromp, Akkie Bokma, Arianne van der Matten, Jennie 
Vos, Ardjan Boersma en Martijn Hardam.

1. Opening.
De plv. voorzitter opent de vergadering en dankt de gastheer- en dames van 
Suppord. Henk Mooij zal het voorzitterschap vanavond van Jennie Vos (i.v.m. 
privéomstandigheden) waarnemen. Het PMV wordt welkom geheten door een aantal 
kinderen, die lekkere koekjes hebben gebakken. Er is voorgesteld i.v.m. de bedtijd 
van de aanwezige kinderen de rondleiding (agendapunt 5) eerst te laten 
plaatsvinden. Aansluitend stellen de aanwezigen zichzelf voor en geeft de plv. 
voorzitter een korte uitleg over het PMV.

2. Vaststelling van de agenda.
Er wordt voorgesteld te beginnen met de presentatie (agendapunt 5). Het platform 
gaat akkoord met de agenda.

5. Presentatie en rondleiding Jeugd- en Jongerenwerk.
Liesbeth van der Giessen verzorgt een informatieve presentatie over het tot stand 
komen van de visie en het uitvoeringsprogramma en de werkwijze van het jeugd- en 
jongerenwerk. De infographic is te vinden in de bijlage van dit verslag.

Vindplaatsgericht werken: zowel op gebied van jeugd (d.m.v. de sport- en spelbus, 
de stuif en het huttendorp) en jongerenwerk outreachen (de straat opgaan) om 
jongeren te bereiken. 

Liesbeth van der Giessen: omdat de naamsbekendheid (voorheen Interval, nu  
Suppord) met 30% is gedaald moeten de contacten weer opgebouwd worden. Men is 
blij met een zichtbaar nieuw gebouw, de nieuwe visie, het nieuwe werkplan, het 
nieuwe logo en het nieuwe begin. 
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Stefan Suijker vraagt naar de chill-ins. Liesbeth geeft aan dat dit gebeurt op verzoek 
van jongeren n.a.v. een probleem of situatie op straat. De chill-ins worden 
geïmproviseerd en vinden niet op een vaste plek plaats. Dit omdat er dan de kans 
bestaat dat daar alleen 1 bepaalde groep komt. De chill-in die vorig jaar op het 
Molenveld plaatsvond was niet echt succesvol. Dit omdat er ook volwassenen waren 
die naar binnen wilden en daarbij alcohol wilden nuttigen, hetgeen niet de bedoeling 
was. De chill-ins worden naar behoefte georganiseerd. 

De plv. voorzitter vraagt of er n.a.v. de presentatie in januari waar de 
onderzoeksresultaten door jongeren uit Papendrecht zijn gepresenteerd, contact 
wordt gehouden met René de Boer, die indruk heeft gemaakt met zijn openheid en 
bereidheid inhoud te geven aan de vragen die leven bij de jongeren. De plv. 
voorzitter wil er nadrukkelijk voor pleiten zijn oproep en uitgestoken hand niet te 
vergeten en het initiatief te nemen hem te betrekken.

Liesbeth van der Giessen geeft aan dat haar collega Heidy van Dam (n.a.v. de PvdA- 
motie) bezig is met een project om de behoefte van jongvolwassenen (18 - 25) op te 
halen. Er is een bijeenkomst geweest om de jongeren te informeren en een enquête 
rondgestuurd om zoveel mogelijk informatie op te halen en tot een actieplan te 
komen. 

Manon van Leeuwen geeft aan dat er politieagenten zijn die af en toe een 
kookcursus en boksles komen geven.

Er wordt een kort filmpje getoond waarin de jeugd- en jongerenwerkers zichzelf 
voorstellen, zie https://youtu.be/j4KHcCNfwUw 

Marleen de Bruijn (14 jaar) is in contact gekomen met het jeugd- en jongerenwerk 
door haar interesse in een fotocursus/expositie die werd gehouden. Naderhand is het 
idee ontstaan om een festival (Pellerpop) te organiseren. Samen met een vriendin en 
de ondersteuning van het Suppord-team heeft zij Pellerpop georganiseerd. Zij 
hebben sponsors gezocht, artiesten geregeld, het programma opgesteld, 
onderhandeld met de horeca en alles backstage geregeld. In plaats van de 
verwachte 1.500 mensen hebben, d.m.v. social media en flyeren en ondanks het 
havenfestival in Dordrecht, 3.000 mensen Pellerpop bezocht. Of er in de toekomst 
weer een festival komt is afhankelijk van de bijdrage van de gemeente. Dit kan niet 
van het reguliere budget van het jongerenwerk betaald worden. Wilma Havermans 
geeft aan dat er vanuit de gemeente een collegevoorstel zal komen. 

Peter Stremler vraagt waar de jeugd- en jongerenwerkers tegenaan lopen.
Manon treft veel jongeren met schulden (zorgverzekering, afterpay) en zorgen om 
werk, scholing en automutilatie. Het is voor de jongerenwerkers belangrijk 
bewustwording te creëren bij jongeren. 
Peter Stremler vraagt of er op scholen niet meer/andere voorlichting gegeven moet 
worden. Manon geeft aan dat dit wel gebeurt. Op tv wordt vaak een verkeerd 
voorbeeld gegeven (door rappers met dure schoenen). JJW is de weg naar de 
hulpverlening en een veilige thuishaven, maar zijn zelf geen professionele 
hulpverleners.

Frank de Boer zegt dat jongerenwerk voor sommige jongeren de laatste plek is waar 
jongeren naartoe kunnen. 
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Liesbeth van der Giessen noemt het project Jongeren op de rit, waarvan Manon 1 
van de straatcoaches is. Men heeft door dit project extra tijd om 10-20 jongeren per 
jaar intensief te begeleiden. Dit betreft jongeren die niet bij Sterk Papendrecht komen 
of daar al zijn geweest. Vaak komen ze niet op tijd op hun afspraak en worden dan 
uitgeschreven. De (multi problematiek) jongeren worden 1 of 2 keer per week 
begeleid naar werk, school of een nuttige vrijetijdsbesteding. Er wordt geprobeerd bij 
alle partijen te ontschotten om wachtlijsten te voorkomen en barrières te doorbreken, 
zodat alle partijen het probleem gelijk kunnen oppakken om jongeren z.s.m. te 
helpen.

Sophia de Keizer is blij dat jongeren hier serieus genomen worden. Zij vraagt hoe de 
jongeren hebben gereageerd op de undercoveractie van de burgemeester. Er werd 
aangegeven dat dit niet de juiste setting is om dit onderwerp te bespreken. 

Yara van Engelen vraagt hoe JJW in contact komt met de jongeren en hoe ze met 
hen in gesprek komen. Manon zegt dat ze dit doen door jongeren vertrouwen te 
geven en serieus te nemen. Als jongeren zich serieus genomen voelen vertellen ze 
dit ook aan hun vrienden, zodat die ook bij JJW terecht komen.

Sophia de Keizer vraagt hoe de nieuwe locatie bevalt en hoe de reacties van de 
omwonenden zijn. Frank geeft aan dat ze heel blij zijn met de locatie en dat ze zelf 
inspraak hebben gehad in de locatiekeuze. Manon zegt dat de buurtbewoners met 
de opening zijn uitgenodigd en dat iedereen positief was/is. 

De plv. voorzitter dankt hen hartelijk voor de ontvangst en inbreng en biedt hen een 
presentje aan, dat Frank doorgeeft aan Marleen. 

3. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 31 januari 2019.
N.a.v. de actiepunten bij de rondvraag vraagt de plv. voorzitter of Leonie Middelkoop 
een foto heeft gemaakt van de AED bij de Rabobank. Het is Leonie vorige week pas 
gelukt om een foto te maken terwijl er iets voor stond. Ze heeft de foto wel 
doorgestuurd, maar nog geen reactie gekregen.

Ad Tromp had toegezegd contact op te nemen met de wethouder over de (morele) 
plicht de eigen straat/stoep sneeuwvrij te maken. Wethouder De Ruijter heeft 
aangegeven dat er i.v.m. het budget keuzes gemaakt moeten worden en dat er wordt 
gekozen de hoofdwegen begaanbaar te maken en dat niet alle straatjes gedaan 
kunnen worden. Hij vindt dat mensen hun eigen straat sneeuwvrij kunnen maken. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen post en mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

6. Maatschappelijke betrokkenheid/signalen uit de samenleving.
De plv. voorzitter, die namens zijn fractie deel uitmaakt van de werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing, en Chantal Richter geven een samenvatting van de 
bijeenkomst op 10 april over bestuurlijke vernieuwing. Het verslag hiervan komt in 
iBabs te staan.

Stefan Suijker vraagt wat het nieuwe vergadermodel betekent voor de vergaderdruk. 
Chantal Richter geeft aan dat men verwacht dat de vergaderdruk minder zal worden. 
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De werkgroep ziet het belang van het PMV in, omdat deze gewend is dichtbij 
organisaties te staan. Men ziet het PMV de raad adviseren en geeft hen de 
boodschap op zoek te blijven naar signalen uit de samenleving. Daarin kan het PMV 
een agenderende functie vervullen. Chantal Richter geeft aan dat de raad behoefte 
heeft het PMV in te bedden in de reguliere besluitvormingsprocesen en de 
opgehaalde informatie meer te benutten dan deze alleen op de LIS van de 
commissie Samenleving te plaatsen. 

Er zijn verder geen signalen.

7. Inventarisatie afgelegde bezoeken. 

Eerder geïnventariseerde bezoeken:
Yara Van Engelen, Arianne Van der Matten en Martijn Hardam hebben een bezoek 
gebracht aan De Trap Af, waarvan Yara het verslag heeft gemaakt. Zij geeft aan dat 
men een beetje twijfelt over hun positie als stichting. Verder hadden de PMV-leden 
het idee dat ze geen samenwerking zouden hebben met andere horeca, wat echter 
wel het geval is. Het was een heel positief bezoek en het concept (bruine kroeg) 
werkt. Men heeft geen behoefte aan geld vanuit de gemeente, maar meer 
samenwerking, bv. met koningsdag Trap Af erbij betrekken, zou men wel op prijs 
stellen. De plv.voorzitter merkt op dat men dit zelf ook kenbaar kan maken bij de 
gemeente. 

De Schietvereniging is bezocht door Peter Stremler en Leonie Middelkoop. Het was 
een fijn ontvangst en bezoek. Alles is goed geregeld en men draait op eigen kosten. 
De locatie heeft men van de gemeente gekregen, het gebouw heeft men echter zelf 
ontworpen en gebouwd. Met de zonnepanelen op het dak en infrarood verwarming 
zijn ze duurzaam bezig. Verder hanteert de schietvereniging strengere 
veiligheidsregels dan de landelijke richtlijnen.  

Ardjan Boersma, Arjan Oostra en de Peter Stremler hebben het eerste contact met 
De Jachthaven gelegd en wachten op een uitnodiging. 

8. Inventarisatie nieuw af te leggen bezoeken.
Omdat de eerstvolgende vergadering op 19 september in de nieuwe stijl zal zijn zal 
men deze gebruiken om zich (i.o.m. het college) te beraden op de nieuwe positie en 
zal plaatsvinden in het gemeentehuis. Er zullen daarom geen nieuwe bezoeken 
afgelegd worden. 

9. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

10. Sluiting. 
De plv. VOORZITTER sluit de avond om 22.00 uur en dankt een ieder, in het 
bijzonder de gastheer en dames, voor hun inbreng. De volgende vergadering is op 
19 september, in het gemeentehuis. Tijdens die vergadering worden de 
consequenties van de bestuurlijke vernieuwing voor rol en positie van het PMV 
besproken.
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Bijlage
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