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Inleiding 
Uw raad nam op 21 december 2011 unaniem het initiatiefvoorstel van 
GroenLinks voor Een Plek voor Jongeren aan. Hiermee verzocht u het 
college een voorstel te doen voor een fysieke plek waar jongeren organisaties 
gericht op jongerencultunr samenwerken, elkaar inspireren en meer jongeren 
bereiken. Wij hebben u op 8 oktober 2012 geinformeerd over de voortgang en 
de inzet van de gemeente (brief OS 12.3319699 ). 
We zijn de afgelopen maanden intensief met de organisaties in gesprek 
geweest. Ze hebben Een Plek voor Jongeren in grote lijnen uitgewerkt en in 
februari 2013 aan ons voorgelegd. Het is omgedoopt tot BackboneOSO. 
BackboneOSO is een initiatief van jongeren zelf en daardoor heeft het alles in 
zich om een uniek jongerencentrum van en voor jongeren in de stad 
Groningen te worden. 
We willen u met deze brief informeren over BackboneOSO en geven twee 
keuzes voor de voortgang en de inzet van de gemeente voor Een Plek voor 
Jongeren diSaa.. We vragen u hierover een richtinggevende uitspraak te doen. 

Hoe zag de zoektocht eruit? 
Om de opdracht te verhelderen zijn we met een afvaardiging van de 
organisaties van het initiatiefvoorstel Een Plek voor Jongeren in gesprek 
gegaan en hebben een aantal bijeenkomsten met alle organisaties bijgewoond 
en gesubsidieerde jongeren- en cultuurorganisaties, zoals de MJD en Urban 
House gevraagd aan te sluiten en hebben de mogelijke locaties op een rijtje 
gezet. 
We hebben gesprekken gearrangeerd tussen deinitiatiefnemers en relevante 
partijen, zoals CareX. We hebben gesprekken gevoerd met het Hiphophuis in 
Rotterdam en hebben de tips en trues met de initiatiefnemers in Groningen 
besproken. 

SE.4.C 
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Hoe staan we er nu voor? 
We zijn een half jaar verder. De organisaties hebben Een plek voor Jongeren 
uitgewerkt tot BackboneOSO. BackboneOSO wil kinderen en jongeren, samen 
met oudere generaties een nieuwe ruggengraat bieden voor de stad. Waar ze 
zich cultureel, economisch, duurzaam en gedreven kunnen ontwikkelen. 
BackboneOSO is een streven van jongerenorganisaties van diverse pluimage. 
Een plek voor jongeren gerund door jongeren. Van skatepark tot technisch 
jeugdcentrum, waar ruimte is voor diverse initiatieven: van kledingmerk tot 
videoproductie en van crossbaan tot ondersteuning bij het opzetten van eigen 
ondernemingen. De organisaties van BackboneOSO zijn: het SCN, een 
technisch en creatief jongerencentrum, het Colosseum, een indoor 
skateboardpark, Stichting Pedalpark Groningen, een indoor BMXpark, 
Urban House Groningen en the Building. 

Het kader 
Een Plek voor Jongeren sluit aan bij het jeugdbeleid van de gemeente 
Groningen. Hier geven we aan een van de aantrekkelijkste steden van 
Nederiand te willen zijn en een stad te zijn waar jongeren volop kansen 
krijgen htm talenten te ontwikkelen. Het cultuurbeleid van de Groningen 
spreekt van ruimte voor vernieuwing, vernieuwing voor ruimte. Met dit beleid 
willen we bewoners van alle leeftijden op een laagdrempelige en interactieve 
wijze stimuleren actief of passief deel te nemen aan kunst en cultuur. 
Groningen wil hiermee een culttirele broedplaats zijn. We willen (tijdelijk) 
leegstaande ruimtes van onze gemeente of marktpartijen meer benutten in 
relatie tot de vraag van de creatieve sector. Steek woorden voor beide nota's 
zijn: talentontwikkeling en maatschappelijke particlpatie. 
Een ander kader is ons in december 2012 ingestelde transformatieteam. Het 
heeft de taak om de kansen voor tijdelijk ruimtegebruik/hergebruik in beeld te 
krijgen en te stimuleren dat deze invuUingen ook gerealiseerd kurmen 
worden. Het team moet belemmeringen in kaart brengen, en bekijken of en op 
welke wijze deze belemmeringen opgelost kurmen worden, hetzij door de 
gemeente, hetzij door andere belanghebbenden. 

Wat hebben we aan Jeugd- en Jongerenvoorzieningen in Groningen? 
We hebben in Groningen in 14 NLA-wij ken gesubsldieerd jongerenwerk voor 
jongeren van 10 tot 23 jaar. De uitvoerder is de MJD. De methodiek is 
jongerenwerk Nieuwe Stijl. Hier kwam in 2011 een voorziening bij: 
Jimmy'sOSO. Jongeren kimnen hier terecht voor informatie en advies en met 
een goed idee. 
Verder hebben we The Urban Academie, Simplon en een breed scala aan 
uitgaans-, sport- en culturele gelegenheden. Aan jonge kinderen van 4 tot 12 
jaar bieden we in de 14 NLA-wij ken kinderactiviteiten, uitgevoerd door 
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SKSG en zijn er stedelijke voorzieningen, zoals de muziekschool en de Jonge 
Onderzoekers Groningen. 

Wat komt er bij? 
BackboneOSO, een jongerencentrum, waar jongeren zich kimnen uitleven en 
hun talenten verbeteren op het gebied van Urban Arts, muziek, dans, sport en 
kunst, een broedplaats van talent en energie, waar ook ruimte is voor diverse 
nieuwe initiatieven. Als gemeente kunnen we het informatie- en 
adviescentrum, Jimmy's Iaten aansluiten. Het gesubsidieerde jongerenwerk in 
de wijken zullen we de opdracht geven hecht samen te werken met 
BackboneOSO. 

Waar komt BackboneOSO? 
De BackboneOSO-organisaties willen zich vestigen in de Travertijnstraat 12 in 
de wijk Vinkhuizen in het westen van de stad dicht bij de VMBO Campus en 
locaties van het Noorderpoortcollege. Hier is nu het ROC, AlfacoUege 
gevestigd. Het AlfacoUege heeft een huurcontract met de gemeente tot 1 
januari 2014 en betaalt de marktconforme huurprijs. Het AlfacoUege gebruikt 
niet alle ruimten en SCN gebruikt nu 1 SOO m2 'om niet' in dit pand. 
Na de zomer gaat het AlfacoUege nieuwbouw betrekken en vertrekt uit de 
Travertijnstraat. Mogelijk hebben ze dan nog niet voldoende sportruimten. Ze 
hebben de afspraak met de gemeente de gymzalen te mogen huren tot 1 april 
2014. 

De mogelijkheden van de Travertijnstraat 
Het pand aan de Travertijnstraat staat in de boeken als dekking voor de 
uitgaven van de gepleegde nieuwbouw van de twee VMBO campussen in het 
westen en oosten van de stad. Warmeer het Alfa-college uit het pand vertrekt 
gaat de gemeente, om deze kosten te dekken overeenkomstig de door de raad 
vastgestelde financiering, actie ondememen om het pand te verkopen. Tot dat 
het pand verkocht is, wordt het ondergebracht bij CareX met een 
opzeggingstermijn van drie maanden. Verkoop is momenteel lastig en 
waimeer dit niet lukt, betekent dat dat het pand langere tijd bij CareX in 
beheer blijft. Overigens kan het pand ook nog bestemd worden als tijdelijke 
huisvesting voor scholen. Zonder daarover toezeggingen te kunnen doen is de 
verwachting dat het pand de komende pak weg 2 jaar onder de hoede van 
CareX zal zijn. 
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De financiering 
In het initiatiefvoorstel Een Plek voor Jongeren, staat dat er niet om subsidie 
wordt gevraagd. Uw Raad heeft dus niet aangegeven extra geld te willen 
uitgeven. 
De totale gebruikerskosten voor het toekomstige BackboneOSO-complex 
schatten we op €100.000 per jaar. Een deel van de gebruikerskosten kan door 
de organisaties worden opgebracht. Het ziet er naar uit dat er een te 
financieren deel overblijft. We zien voor de ondersteuning van Een Plek voor 
Jongeren (BackboneOSO) twee oplossingsrichtingen: 
1. Afronding inspanningen gemeente; We ronden de inspanningen van de 

gemeente af en zijn beschikbaar voor informatie. Deze oplossing heeft 
geen financiele consequenties. 

2. Met organisatorische en financiele ondersteuning 
We ondersteunen BackboneOSO twee jaren financieel en dekken de 
verwachte kosten voor organisatorische ondersteuning van €10.000 uit het 
stadsdeelbudget. En de kosten voor een bijdrage van de gebruikerskosten 
van €60.000 per jaar voor 2014 en 201S besteden uit: 
2a het gereserveerde budget voor gesubsldieerd jongerenwerk; 
2b het budget jeugd- en jongerenwerk voor de inzet van de MJD; 
2c Een combinatie van 2a en 2b: voor 2014: 2a en voor 2015: 2b. 

1. Afronding inspanningen gemeente. 
We hebben voldaan aan onze opdracht om een voorstel samen met de 
organisaties uit te werken. We stoppen de ondersteuning van de gemeente. 
We stellen geen extra middelen beschikbaar om de kosten van extra 
organisatorische ondersteuning en een deel van de gebruikerskosten te 
dekken. 

Het risico is dat het de BackboneOSO-organisaties niet lukt om het initiatief te 
realiseren, wegens onvoldoende financiele middelen en organisatorisch 
vermogen. 
We missen, wanneer BackboneOSO niet van de grond komt, een uniek 
jongerencentrum van en voor jongeren in de stad Groningen voor relatief 
weinig geld. Een initiatief, dat een impuls kan betekenen voor het 
gesubsidieerde jongerenwerk en past in de WMO-gedachte waarbij we 
uitgegaan van meer eigen verantwoordelijkheid van burgers in dit geval 
jongeren. 

2.Met organisatorische en financiele ondersteuning 
We gaan ondersteunen BackboneOSO met informatie en advies en financieren 
voor 2014 en 201s voor ruim de helft van de gebruikerskosten. 
Na die tijd nemen we een Plek voor Jongeren al dan niet op in de nieuwe 
inrichting van het gesubsldieerd jongerenwerk en de kinderactiviteiten. We 
zijn al voomemens in 2013 en 2014 het jeugd- en jongerenwerk en de 
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kinderactiviteiten te herzien in het licht van de decentralisatie van de 
jeugdzorg. Een dergelijke beleidsverandering is een proces waar we de 
jongerenorganisaties en vooral jongeren zelf bij betrekken en hen vragen wat 
ze willen in him stad en wat ze hiervoor over hebben. Dit kost tijd, maar 
levert jongerenwerk op, dat aansluit bij de vraag van jongeren. 

Ondersteunen met informatie en advies veui BackboneOSO willen we doen 
door organisatorische capaciteit te bieden bij zaken die gezamenlijk kunnen 
en moeten regelen en om het plan commercieel uit te werken door 
bijvoorbeeld zzp-ers en startende ondememers een plaats te Iaten krijgen 
binnen het plan. Voor dit laatste stellen voor dat stadsdeelcoordinatie een 
budget van €10.000 beschikbaar stelt. Door deze extra ondersteuning heeft 
het initiatief een grotere kans van slagen en kan het dienen als impuls voor 
het gesubsidieerde j eugd- en j ongerenwerk. 

Argumenten en risico's 
Door BackboneOSO te ondersteunen voeren we het initiatiefVoorstel van 
GroenLinks uit en voldoen we aan de vraag van uw Raad. We ondersteunen 
een lang gekoesterde wens en burgerinitiatief van een aantal enthousiaste en 
bevlogen vrijwilligers van organisaties. 
Wanneer het Alfa-college uit het pand vertrekt gaat de gemeente actie 
ondememen om het pand te verkopen. Verkoop is momenteel lastig. Het kan 
zijn dat de gemeente het pand wel kan verkopen. Dan kunnen we het 
Backboneplan niet op deze manier uitvoeren. En moeten we opnieuw 
bekijken wat een mogelijke oplossing zal zijn. 

Uitwerking financiele en organisatorische ondersteuning, de budgetten 
We subsidieren de BackboneOSO-organisaties in de aanloopfase 2014 en 20IS 
met een bedrag van € 10.000 voor de inzet van een gemeentelijk 
eontactpersoon, bekostigd vanuit stadsdeelcoordinatie en met maximaal 
€ 60.000 per jaar, de helft van de gebmikerskosten. Voor de financiering 
gebmikerskosten hebben we twee mogelijk budgetten: 
2a het structureel beschikbaar budget voor jongerenwerk 
Jaarlijks hebben we voor jongerenwerk een stmctureel beschikbaar budget. 
Op dit budget kunnen organisaties die activiteiten voor jongeren organiseren 
een beroep doen. Dit budget aanwenden voor Een Plek voor Jongeren vereist 
geen beleidsaanpassingen. 
2b het structureel beschikbaar budget jeugd- en jongerenwerk voor de 
inzet van de MJD 
Om een beroep te doen op dit budget moeten we het gesubsldieerd 
jongerenwerk her prioriteren, bijvoorbeeld kiezen voor een kleinere 
doelgroep (10 tot 16 jaar) en meer samen met vrijwilligers Iaten organiseren. 
Dit betekent minder fte's aan gesubsldieerd jongerenwerk van de MJD en een 
kostenbesparing. De middelen, die we hiermee vrij spelen, zetten we in om het 
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initiatief ee« Plek voor Jongeren ook financieel te ondersteunen. Ook los van 
deze keuze gaan we in 2013 en 2014 het jeugd- en jongerenwerk en de 
kinderactiviteiten herzien in het licht van de decentralisatie van de jeugdzorg. 

2c Een combinatie van 2a en 2b 
2014 Een deel van het structureel beschikbaar budget van voor Jongerenwerk 
inzetten voor Een Plek voor Jongeren. 
2015 Het Jongerenwerk herprioriteren en een deel van het budget van het 
Jongerenwerk inzetten voor de financiering van Een Plek voor Jongeren. 

Maatschappeiijk draagvlak/participatie 
BackboneOSO is ontstaan vanuit jongerenorganisaties. Jongeren, de buurt en 
de wijk zullen nauw betrokken moeten worden bij de realisatie. De wijk zal 
profiteren van meer levendigheid, zonder overlast vanwege de gei'soleerde 
ligging van het gebouw. 
Een stedelijk jongerencentmm sluit aan bij de wens van jongeren. Ze gaven 
aan (gespreksronde jongeren 22 januari en accommodatienota 2012) niet 
perse activiteiten in de wijk te willen bezoeken en graag naar stedelijke 
accommodaties te gaan, waar ze van alles kurmen doen. 

Realisering 
Het beoogde pand, de Travertijnstraat 12, is per 1 januari 2014 beschikbaar. 
De gymzalen mogelijk pas later. De organisaties kunnen tot die tijd de nodige 
organisatorische zaken regelen en bijvoorbeeld zorgen voor fondswerving en 
initiatieven ontplooien, waardoor het pand op termijn rendabel(er) te 
exploiteren is. 

Vervolg 
Het vervolg is afhankelijk van de richting die uw raad aangeeft. We ronden 
onze inspanningen af of zetten de ondersteuning voort. Met de mogelijkheid 
dat er een vraag om een tegemoetkoming in het gebmik bij de gemeente 
wordt neergelegd. Over de resultaten van de keuze voor de wijze van 
voortzetten en de financiering, denken we na de zomer meer duidelijkheid te 
hebben. En informeren uw raad uiterlijk november 2013. Tussentijds houden 
we u op de hoogte via mondeling mededelingen in de raadscommissie. 
We vertrouwen er op u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. 

Met Ij'iendelijke groet, 
leester en wethouders van Groningen 

irgemeester, 
(Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 
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INLEIDING 

In de film The Breakfast Club (1985) moeten vijf scholieren om uiteenlopende redenen voor straf 
een zaterdag op school doorbrengen, onder supervisie van een leraar. De vijf hebben een volstrekt 
verschillende achtergrond: Andrew is lid van het worstelteam die door zijn vader op de huid wordt 
gezeten om goede sportprestaties te halen, Brian Is een 'nerd' en wordt nerveus als hij minder dan 
een 10 haalt, John is crimineel en een outcast die door zijn vader wordt mishandeld, Claire is een 
populaire meisje dat zich vooral bezighoudt met uiterlijke zaken en Allison een meisje dat geen 
contact heeft met haar ouders, en ook op school afstand houdt van alles en ledereen. 

Allen zitten in een identiteitscrisis en worstelen met hun leven. Hoe verschillender ze op het 
eerste gezicht lijken te zijn, hoe meer raakvlakken ze achteraf blijken te hebben. The Breakfast Club 
is een coming-of-age film die een pleidooi houdt voor diversiteit. De film levert kritiek op een 
maatschappij die jongeren in hokjes duwt in plaats van de moeite neemt om hen te (leren) 
begrijpen. 

Hoewel het Groningen van nu niet het Chigago van de jaren tachtig is, behandelt de film universele 
issues waar jongeren in 2011 ook mee worstelen of mee te maken hebben. 

Vorig jaar liet GroenLinks al een schreeuw voor jongeren horen om hun 
toekonistperspectief te bewaken en te versterken. Onze prioriteit ging en gaat uit naar de 
bestrijding van jongerenwerkloosheid, de aanpak van taalachterstanden en laaggeletterdheid, de 
zorg voor kinderen in huiselijk geweld-situaties en participatiemogelijkheden van jongeren. Wij 
willen een verloren generatie niet het gevolg Iaten zijn van de economische crisis. 

JEUGDBELEID 

Het Integraal Jeugdbeleid van onze stad, vastgelegd in de kademola 2oaa - 2014, richt zich op 'het 
creeren van optimale voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat begint met 
een goede basis van voor iedereen toegankelijke voorzieningen In een kindvriendelijke en veilige 
stad.' Het college werkt eraan om kinderen en jongeren hun talenten te Iaten ontplooien. Dit betreft 
beleid dat gericht is op kinderen en jongeren met 'extra of bijzondere talenten en Jeugd in 
achterstands- of risicosituaties.' Er moet bij de laatste groep zo vroeg mogelijk worden ingegrepen 
om op tijd achterstanden te signaleren en voorkomen, zodat alle kinderen hun talenten optimaal 
kunnen ontplooien, 

De ambitie is om Groningen ^4n van de aantrekkelijkste steden van Nederiand te Iaten zijn 
om in op te groeien. 'Je treft het als je in Groningen opgroeit. Want in Groningen staat talent 
centraal. Wij sluiten aan bij de drijvende kracht van elk kind en hebben een breed en aansprekend 
aanbod dat ieder kind prikkelt en verder laat ontwikkelen.' 

Volgens het Nederlands Jeugd Instituut (2010) ligt in het jeugdbeleid de nadruk de afgelopen jaren 
vooral op het aanpakken van allemaal problemen waar kinderen en jongeren mee te maken 
hebben. Er is voigens het NJI te weinig aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van de 
normale ontwikkeling van de jeugd. 'Iedere Jongere heeft talenten. Het is belangrijk om die te 
helpen ontplooien, niet alleen voorde jongere zelf maar ook voor de samenleving. Hoe die eruit ziet 
- nu en in de toekomst - heeft alles te maken met de manier waarop wordt gei'nvesteerd in de 
ontwikkeling van de jeugd,' Veel betrokkenen spelen hierin een rol, zoals ouders, maar ook 
professionals en vrijwiiiigers die te maken hebben met jongeren. Denk aan jongerenwerk, 
sportclubs en cultuurverenigingen. 



De voorzieningen voor Jongeren oogsten wisselend succes, maar de vorderingen zijn gestaag. In 
Lewenborg, Hoogkerk, Oosterhoogebrug / UIgersmaborg en de overige dorpen Is men toenemend 
ontevreden over de voorzieningen voor jongeren, zo blijkt uit de 'Monitor Leefbaarheid & 
Veiligheid'. Uit de monitor blijkt ook dat gevoelens van onveiligheid deels veroorzaakt worden door 
ervaren overlast van jongeren. In de monitor wordt daarover gesproken in de wijken Vinkhuizen, 
Paddepoel, Beijum en Lewenborg. 

De monitor beschrijft verder dat de afgelopen veertien jaar de tevredenheid over 
Jongerenovedast en jongerenvoorzieningen is toegenomen. 

GroenLinks ziet een mooie kans om hierin (nog) een stap voorwaarts te zetten. Hoe we deze kans 
kunnen benutten Is verwoord in dit initiatiefvoorstel. 

JONGERENORGANISATIES IN DE STAD 

In Groningen zijn sinds jaar en dag tal van clubs, verenlgingen, zelfstandigen, organisaties en 
bedrijfjes (vanaf nu: jongerenorganisaties) actief om Jongeren toekomstperspectief te bieden. De 
bezigheden van de jongerenorganisaties zijn voor jongeren een middel om erachter te komen wie 
ze zijn en een middel om te onderzoeken wat ze leuk vinden. Ze stellen Jongeren In staat om 
verschillende rolien uitte proberen. 

De organisaties bedienen honderden jongeren in de stad met een prachtig aanbod. Het 
aanbod omvat disciplines als nieuwe media, dans, extreme sports, theater, skaten, film- en video, 
Irteratuur, beeldende kunst, mode, zang, DJ-ing, fotografie, enzovoort. Jongerenorganisaties 
stimuleren jongeren In het ontdekken van talenten en kwaliteiten. Ook worden er jongeren 
begeleid bij het vinden en uitvoeren van stageplekken. Allemaal n6t een tikkeltje anders. Met een 
open mind. 

Helaas is dit aanbod in de huidige situatie onvoldoende zichtbaar. Daardoor is het niet mogelijk om 
optimaal van'jong talent gebruikte kunnen maken. 

De afgelopen maanden heeft GroenLinks met vijftien jongerenorganisaties gesproken. Allemaal 
zoeken ze naar samenwerking met andere jongerenorganisaties. Allemaal willen ze een grotere 
groep jongeren bereiken, van elkaar leren en elkaar Inspireren om verder te groeien. Allemaal willen 
ze meer ruimte voor jongeren creeren, het liefst zoveel mogelijk geconcentreerd bij elkaar. 
Sommigen hebben ruimtegebrek of zijn op zoek naar een onderkomen. Allemaal willen ze 
samenwerken, onder meer op het gebied van overhead en beheer. De overigen willen graag van 
zo'n plek gebruik maken om jongeren te bereiken, evenementen te organiseren en jongeren naar 
doorte verwijzen. Omdat Jongerenorganisaties op dit moment kris kras over de stad zijn verspreid, 
is die samenwerking op dit moment niet mogelijk. 

EEN PLEK VOOR JONGEREN 

GroenLinks stelt daarom voor een plek voor de ontwikkeling van jong talent te creeren gericht op 
de disciplines van alle jongerenorganisaties in de stad Groningen, De eisen die aan de plek worden 
gesteld zijn divers en hebben betrekking op de functies van de verschillende organisaties, 
Jongerenorganisaties geven aan dat zij creatief zijn, connecties hebben en zelf tal van 
mogelijkheden zien om een dergelijke locatie te realiseren, 

De plek is noodzakelijk om te experimenteren en te oefenen: een kweekvijver van talent, Een plek 
waar jongeren terecht kunnen voor een breed aanbod van activiteiten, evenementen en projecten. 



Een plek waar educatie en recreatie worden gecombineerd voor jongeren van ± 13 tot 28 jaar, 
Jongeren kunnen zelf het aanbod bepalen en zijn In ruil daarvoor verantwoordelijk voor hun ideeen 
en de uitvoering ervan. Dromen worden vertaald In concrete projecten. Dit is dan ook HUN plek. 
Een plek die helpt om doelen en ambities te vertalen en volledig in de belevingswereld van jongeren 
past. 

De plek Is een broedplaats voor bedrijfjes en jongerenprojecten, Een hang-out waar zij aan 
sport, muziek en dans kunnen doen. Er is een court, een skatebaan, een muziekscene, een 
dansvloer, je vindt er oefenruimten en coaches ter begeleiding van stages en projecten. Je doet er 
aan extreme sports en je wordt er gewezen op festivals. Maar ook zijn er breakdance lessen, kun je 
er muziek opnemen met je bandje en fototentoonstelllngen organiseren. Je monteert er je film voor 
een afstudeerproject, onderhoudt een moestuin, organiseert voor kinderen een toffe dag en kan er 
kickboksen om te werken aan agressieregulatie. De plek biedt een Integraal aanbod met behoud 
van de eigen identiteit van de verschillende jongerenorganisaties. 

Het kan, Initiatieven in onder meer Rotterdam en Assen Iaten zien dat het mogelijk is. In Groningen 
zijn vijftien jongerenorganisaties enthousiast en staan in de startblokken, Anderen zijn enthousiast 
om aan te haken en van de plek gebruik te maken, GroenLinks vindt dat er onderzoek moet worden 
gedaan naar het realiseren van een (fysieke) plek voor Jongeren. 'Wat we nodig hebben is een 
gebouw. En de ruimte om daar onze plek van te maken.' Bovendien verwachten 
jongerenorganisaties dat de aantrekkingskracht van deze plek ervoor kan zorgen dat ook andere 
Jongerenorganisaties zich bij dit initiatief zullen aansluiten. 

Tijdens een brainstorm gaven zij aan het onderstaande samen te willen bereiken. GroenLinks ziet 
daarin mogelijkheden en kansen: 

• Een brede visie op de talenten en kwaliteiten van jongeren, Samen met anderen visie en 
dromen omzetten in werkelijkheid. 
Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, 
Een openbare functie: een f/sieke plek voor alle jongeren uit de stad. Een locatie waar je elkaar 
vaak treft. 
Een plek waar alle jongeren welkom zijn. 
Vergroten van de zichtbaarheid door het creeren van een plek voor Jongeren: 'daar moetje zijn'. 
Herkenbaarzijn en blijven voor jongeren, Dit moet HUN plekzijn, 
Aanspreken van meer Jongeren en makkelijker bereiken vanje potentiele doelgroep. 
Jongerenorganisaties, jonge talenten en Jongeren komen sneller met elkaar In contact wat tot 
nieuwe Initiatieven kan leiden. 
Voor jong talent is stimulans belangrijk, het zien van anderen en het opdoen van positieve 
energie. *De kruisbestuiving komt daarna vanzelf.' 
Het Iaten horen van een breed stemgeluid van wat jongeren in Groningen willen. 
Er zijn genoeg individuen in de stad die willen investeren, maar dan moet er we! iets te halen 
zijn. 'Wat ik zou willen halen is een plek waar het bruist van activiteiten en ideeen.' 
Een plek waar jongerenwerkers, Jimmy's, culturele of sportieve organisaties, Jeugdzorg, HALT 
of schoolmaatschappelijk werkers jongeren op attent kunnen maken. 
Delen van de exploitatlekosten. Gedeelde vaste lasten zorgen voor relatief meer budget om de 
doelstellingen van de verschillende jongerenorganisaties te verwezenlijken, 
Samenwerken bij het verwerven van externe gelden, 
Gezamenlijke communicatie wat zorgt voor een groter bereik onder Jongeren, 
Een plek waar leeriingen (en schoolklassen) naartoe gaan voor open dagen, clinics, workshops 
ofstageplekken. 



De organisaties wilien nadrukkelijk geen (extra) subsidie binnenhaien, maar willen creatief met de 
gemeente nadenken over hun maatschappelijke betekenis voor jongeren in de stad. 

VOORSTEL 

GroenLinks stelt de gemeenteraad voor: 

a. het college te verzoeken een voorstel uit te werken, in overieg met zoveel mogelijk 
jongerenorganisaties, om te komen tot een fysieke plek waar die Jongerenorganisaties de 
ruimte en de mogelijkheden hebben om hun activiteiten uit te voeren en uit te breiden ^n 
samen te werken; 

2. het college te verzoeken om binnen zes maanden dit voorstel voor ̂ en plek voor Jongeren voor 
te leggen aan de raad. 

DANKWOORD 

De GroenLinks-fractle dankt Oriando Haak (Stichting Pedal Park), Sheriock Telgt (The Building), 
Roy van Erk, Ortrun Poolman, Merlijn Poolman (Subsonic), Ingeborg Struyk (Stichting Urban House 
Groningen), Joke Schaper (Fart Magazine), Harmen Piekema (longboarding), Mariies Postma 
(Stichting Bevlogen), Hobbe Hollands (Colosseum), Peter Buring (BBoyend Groningen), Diederik 
Geertsema (elektronische muziek), Ehsan Momenzadah (kickboksen), Luciano Tawikarja 
(Streetdance Groningen) en Walter Flapper (NoislaUnlversity Groningen) voor de bevlogen en fijne 
bijeenkomsten die tot het voorstel hebben geleid. 

Namens GroenLinks, 

Kris van der Veen 
Annie Postma 
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