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Geachte heer Van Liempdt,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over jongerenwebsite www.JongaandeVecht.nl. Voor de overzichtelijkheid worden de door u
gestelde vragen herhaald.
Vraag 1.
Sinds wanneer is deze website actief?
Antwoord 1.
De website is actief sinds 28 oktober 2014.
Vraag 2.
Wat is de bijdrage van deze website met betrekking tot het lokale jeugdbeleid?
Antwoord 2.
Het hebben van een eigen jongerenwebsite in Stichtse Vecht speelt een belangrijke rol in het lokale
positieve jeugdbeleid. Wij ervaren sterk dat (jeugd)beleid alleen effect kan sorteren als er contact
gemaakt wordt met de doelgroep en als zij betrokken wordt in het proces. De kernen binnen Stichtse
Vecht liggen ver verspreid. Gebleken is dat het lastig is om bijvoorbeeld een jeugdraad op te richten,
omdat jongeren de onderlinge afstanden niet snel op de fiets of scooter zullen afleggen. We werken
dus aan een vloeiendere vorm van jeugdparticipatie, door jongeren per kern, onderdeel, project of
proces te betrekken. Hier is op initiatie van de jongeren voor gekozen mede omdat dit aansluit op
hun eigen behoeftewens. De website is daardoor onderdeel van een bredere participatietactiek om
jongeren meer te betrekken bij de gemeente en hun leefomgeving. Jeugdparticipatie werkt alleen als
het ook daadwerkelijk aansluit bij de leefwereld van jongeren. Met de website geven we hier op een
dynamische en eigentijdse manier vorm aan, met jongeren uit Stichtse Vecht in de hoofdrol.
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Antwoord 3.
De website heeft als doel om jeugdparticipatie te bewerkstelligen. We werken mét jongeren aan een
platform waarbinnen jongeren elkaar kunnen ontmoeten, gemeente en jongeren elkaar weten te
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Vraag 3.
Wat is de doelstelling van de site en hoe worden de doelstellingen gehaald?
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vinden en waar jongeren worden geactiveerd om zelf hun eigen leefomgeving te verbeteren. Dit
heeft drie facetten:
1) Horizontale impact: we hebben hiermee een middel om maatschappelijke initiatieven van
en voor jongeren zichtbaar te maken, jongeren te activeren zelf positieve invloed uit te
oefenen op hun leefomgeving en jongeren uit Stichtse Vecht aan elkaar te verbinden.
2) Verticale impact: We hebben een middel om als gemeente direct in contact te komen met
jongeren, op een wijze die aansluit bij hun leefwereld, waardoor we ze actief kunnen
betrekken bij projecten en (beleids)processen en zij hierop invloed kunnen uitoefenen.
3) Aansluiting positief jeugdbeleid, talentontwikkeling en verbinding: Jongeren krijgen de
kans om projecten te bedenken en te organiseren, vaardigheden te leren, talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. Dit is goed voor hun zelfbeeld, maar ook voor de binding met
de (lokale) samenleving. Denk ook aan de meerwaarde van een samenwerking met (sport)
verenigingen, wijkcommissies en andere organisaties.
Vraag 4.
Wordt er gemeten of doelstellingen worden gehaald en wanneer krijgen we hierover eventuele
resultaten?
Antwoord 4.
Ja, er wordt gemeten in hoeverre de doelstellingen worden behaald. Op basis van drie criteria zullen
we beoordelen of de website succesvol is, namelijk:
1. Bezoekersaantallen
2. Mate waarin jongeren participeren en bijdragen aan de website
3. Naamsbekendheid
Een half jaar na implementatie vindt de eerste evaluatie plaats. Na negen maanden volgt een
rapportage van stichting Jeugd-Punt, waarin resultaten kwantitatief en kwalitatief worden
verantwoord. De resultaten worden met u gedeeld middels een Raadsinformatiebrief.
Vraag 5.
Wordt er gemonitord wat de unieke hits op de website zijn en wat is het resultaat tot nu toe?
Antwoord 5.
Ja, alle webstatistieken worden bijgehouden. Het resultaat van drie maanden: 5137 pagina’s
bekeken in 1033 bezoeken. Een gemiddelde van 5 pagina’s per bezoek is heel hoog. Als je via
Google binnenkomt, ben je vaak al op de plek waar je wilt wezen, en ga je daarna weer weg als je de
website verder niet interessant vindt. Alleen geïnteresseerde bezoekers, meestal de gewenste
doelgroep, bekijken meer pagina´s en blijven lang op een website. De gemiddelde bezoekduur van
zo’n 5 minuten is ook heel erg hoog. Deze resultaten laten zien dat er nog meer bezoekers gewenst
zijn, via Google en uit de eigen omgeving. Maar de bezoekers die op JongaandeVecht.nl komen zijn
zeer geïnteresseerd. De cijfers duiden op een goede start.
Vraag 6.
Wat zijn de initiële kosten voor deze website?
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1 jaar
€ 8.210,€ 6.990,€ 15.200,-

Bij verlenging
€ 6.990,€ 6.990,-
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Tabel 1.
Overzicht kosten
Eenmalige aansluitkosten en ontwerp
Abonnementskosten
Totale kosten website
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Antwoord 6.
Zie tabel 1 hieronder.
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Vraag 7.
Wat zijn de jaarlijkse ‘onderhoud’ kosten, zowel intern voor de gemeente als extern?
Antwoord 7.
Zie tabel 1.
Vraag 8.
Zijn er lokale vrijwilligers of beroepskrachten bij betrokken, en zo ja: wat is hun bijdrage aan de
website?
Antwoord 8.
Er zitten 5 jongerenvrijwilligers in de redactie:
- een meisje van 13 jaar uit Maarssen,
- een jongen van 13 jaar uit Breukelen,
- twee meisjes van 19 jaar uit Tienhoven,
- een meisje van 19 jaar uit Loenen,
Zij beheren de agenda, schrijven blogs, schrijven over lokaal nieuws en plaatsen lokale filmpjes. Een
jongerenwerker van stichting Jeugd-Punt verzorgt de begeleiding van de jongerenredactie, contacten
met beheerder Jongin/Kuseema en de continuïteit.
Vraag 9.
Hoeveel werkdruk is er voor de gemeente Stichtse Vecht inzake deze website?
Antwoord 9.
De werkdruk voor gemeente Stichtse Vecht is zeer beperkt. Taken zijn:
- De website gebruiken als middel om interne beleidsprocessen te versterken.
- Een bijdrage leveren aan de verbinding met kernpartners.
- Verantwoording en resultaten monitoren, bespreken.
- Het college adviseren over mogelijke verlenging of afsluiting project.
Vraag 10.
Voor welke periode is er een contract aangegaan voor deze website?
Antwoord 10.
De overeenkomst is afgesloten voor de duur van één jaar.
Vraag 11.
In het verleden zijn er verschillende jongerensites geweest namens de gemeente, we denken hierbij
aan jongstichtsevecht en whateverinmaarssen. Het lijkt erop dat elk voorafgaand college haar eigen
jongerenwebsite lanceert. Waar zijn de bovengenoemde, door de gemeente geroemde, websites
gebleven?
Antwoord 11.
De website jongstichtsevecht.nl is een bewonersinitiatief. WhateverinMaarssen.nl is in 2008
gesubsidieerd door de toenmalige gemeente Maarssen, deze website heeft tot halverwege 2011
bestaan.
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Antwoord 12
De website is zo opgebouwd dat er op centraal niveau door de organisatie Jongin wekelijkse updates
(filmpjes, muziek, etc.) verzorgd worden, zodat de site altijd nieuw is en in ontwikkeling blijft. Wat
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Vraag 12.
Wat is het verschil tussen jongaandevecht en de voorafgaande sites, waardoor voor het concept
‘Jong in’ is gekozen?
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door Jongin geplaatst wordt sluit direct aan bij de leefwereld van jongeren. Dit wordt actief getest
door jongerenpanels van Jongin. Deze twee factoren, namelijk: a) continu vernieuwend en actueel
zijn en b) bewezen aantrekkelijk voor jongeren zijn, zijn essentieel voor een succesvolle
jongerenwebsite. Juist op die twee punten scoorden de hierboven genoemde sites onvoldoende. De
derde factor is tot slot de mogelijkheid van actieve bijdrage van jongeren uit de gemeente. Zij wonen
hier en weten het beste wat er leeft onder jongeren in Stichtse Vecht. De unieke combinatie van
deze factoren gaf de doorslag.
Vraag 13.
Is er gemonitord wat voorgaande sites hebben opgeleverd? En zo ja, wat zijn de resultaten?
Antwoord 13
De resultaten van de website WhateverinMaarssen.nl zijn gemonitord. De website had een
informatief karakter en werd periodiek bijgehouden. Bezoekersaantallen waren laag, zo rond de 30
per dag. Jongeren konden door middel van de website ook een vraag stellen aan het jongerenwerk,
of zich aanmelden voor een activiteit. Ook hiervoor was het animo laag. Meer informatie hierover
kunt u lezen in het evaluatierapport ‘Jeugdparticipatie in Stichtse Vecht’, dat december 2012 ter
kennisname aan de raad is aangeboden.
Vraag 14.
Waarom wordt er niet gebruikt gemaakt van bestaande lokale platforms en/of social media?
Antwoord 14
Er is gekozen voor een Multichanel benadering. Waarbij enerzijds een jongerenwebsite aangevuld
met eigen initiatieven zoals Facebook, Twitterpagina (of ander lokaal platform) ingezet worden. De
Jongin-gemeenten delen de landelijke informatie, deze wordt centraal onderhouden. De informatieve
teksten worden samen met experts geschreven en door jongeren gescreend. Dit waarborgt de eis
van laagdrempeligheid van de website. Jongin draagt zorg voor een regelmatige input van jongeren
op de landelijke database. De database van Jongin biedt 1.300 teksten op 750 plekken over 150
relevante onderwerpen. Deze informatie wordt up-to-date gehouden. Hierbij horen ook links, foto’s,
animaties, filmpjes, interviews en folders. Als een jongerenwebsite niet aantrekkelijk of niet actueel
is, verliest het bezoekers. Het design van Jongin is volledig toegespitst op jongeren (met bewezen
effect) en jongeren kunnen zelf lokaal karakter geven aan de website. Dat is de kracht van een
Jongin website en daarom biedt dit concept de meeste voordelen.
Vraag 15.
Wat is de status van de jongerenpagina op de gemeentelijke website?
Antwoord 15.
Er is bewust voor een Jongin website gekozen en niet voor een aparte jongerenpagina op de
gemeentelijke website vanwege de hierboven genoemde redenen.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw getoonde interesse in dit onderwerp en hopen uw vragen
hiermee in voldoende mate beantwoord te hebben

Hoogachtend,
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mr. R.D. Boekhout
Manager Ontwikkeling
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

