
 
Schriftelijke vragen fractie D66  

ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde  
 

 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
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Onderwerp Maatschappelijk effecten van Jongerencentrum Frats 

 
 

Vragen De fractie van D66 stelt de volgende vragen:  
 
 
 

• zijn er doelen beschreven voor Frats.  
• Wat wil men met Frats bereiken?  
• Wat moeten de merkbare effecten zijn voor de jeugd in 

             Bergen.   
 

• Welke doelen zijn  gesteld ten aanzien van het bereik van 
de Bergense jeugd. 

• Welk inhoudelijke programma wordt  daarvoor gedraaid en 
welke de ondersteuning is beschikbaar vanuit Stichting 
Welzijn Bergen om die doelen te bereiken. 

 
 
 
 
 

  
 

Naam en ondertekening Marcel Hallf 
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De heer M. Halff, fractie D66 
    

Afdeling : Ontwikkeling Datum : 4 mei 2010 
Onderdeel : Ontwikkelaars Uw brief van : 22 april 2010 
Contactpersoon : Jitske Bakx Ons kenmerk :  
Doorkiesnummer : (072) 888 02 02 Uw kenmerk : - 
Bijlage(n) : 1 Verzenddatum : 20 mei 2010 
 
 
Onderwerp : beantwoording vragen aangaande jongerencentrum Frats 
 
 
Geachte heer Halff, 
 
Op 22 april 2010 heeft u enkele vragen gesteld over het jongerencentrum Frats te Bergen. U 
heeft aangegeven te willen weten of er doelen zijn gesteld voor Frats, wat men met Frats wil 
bereiken, welk inhoudelijk programma er gedraaid wordt, welke ondersteuning Stichting Welzijn 
Bergen biedt om de doelen te bereiken en wat de merkbare effecten zijn voor de jeugd in 
Bergen. Middels dit schrijven geven wij een reactie op uw vragen.  
 
De gemeente Bergen verleent jaarlijks subsidie aan Stichting Welzijn Bergen (SWB) voor het 
jongerenwerk. Deze subsidie wordt verleend op basis van een vooraf opgesteld werkplan 
waarin per taak wordt aangegeven wat er wordt gedaan, waarom het wordt gedaan, hoe het 
wordt uitgevoerd, met wie, waar, wanneer en wat de resultaten moeten zijn. Dit werkplan is de 
basis voor het jongerenwerk in de gemeente Bergen.  
 
De jongerencentra (met hun activiteiten) hebben verschillende functies en doelen. De doelen 
worden in het werkplan van SWB bij de verschillende onderdelen omschreven en zijn o.a.:  

- bevordering van de leefbaarheid van de wijken. Mede door het jongerencentrum, 
worden jongeren bereikt die anders buiten op straat hangen en mogelijk overlast 
veroorzaken.  

- aantrekkelijke en nuttige invulling van de vrije tijd van kinderen dat hen perspectief biedt; 
- stimuleren/bevorderen van sociale omgang waarbij samenwerken, delen en rekening 

met elkaar houden belangrijke elementen zijn; 
- activiteiten richten zich zoveel mogelijk op de talenten van de jongeren. Door het 

organiseren van activiteiten worden zij gestimuleerd om hun talenten verder te 
ontwikkelen en eventueel nieuwe talenten/vaardigheden te ontdekken en versterken; 

- bieden van een laagdrempelig contact met een jongerenwerker voor jongeren met 
problemen. De jongerenwerker biedt een luisterend oor en kan advies geven.  

 
Binnen de jongerencentra worden verschillende activiteiten georganiseerd gericht op kinderen 
van 0-12 jaar en gericht op tieners. Daarnaast worden de jongeren betrokken bij het bestuur 
van het jongerencentrum. In Frats is een bestuur bestaande uit verschillende jongeren die 2 
keer per maand vergaderen. In de vergaderingen komen allerlei zaken aan de orde aangaande 
het beheer maar ook over het organiseren van activiteiten. De jongeren uit het bestuur, maar 
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ook andere geïnteresseerden, krijgen een cursus om hun deskundigheid binnen een bestuur of 
bij het organiseren van activiteiten verder te ontwikkelen.  
 
De jongeren worden zo veel mogelijk betrokken bij het organiseren van de activiteiten. Doordat 
jongeren de activiteiten zelf organiseren sluiten de activiteiten zoveel mogelijk aan bij de 
jongeren.  Daarnaast vergt het organiseren van activiteiten weer hele andere vaardigheden van 
de jongeren en heeft dit een grote bijdrage in de ontwikkeling van de jongeren. Per 
jongerencentrum wordt er jaarlijks een jaarrooster met vaste activiteiten vastgesteld. Daarnaast 
worden er gedurende het jaar nog verschillende activiteiten georganiseerd. Voor een overzicht 
van de activiteiten verwijzen wij u naar de bijlage.  
 
Bij de activiteiten voor tieners ligt de nadruk op de participatie van de jongeren en minder op de 
activiteit zelf. De jongeren worden gestimuleerd en begeleid bij het bedenken, opzetten, 
promotie en uitvoering van activiteiten. De jongerenwerkers ondersteunen de jongeren in hun 
groeiproces naar volwassenheid, waarbij geldt dat er begeleiding geboden wordt op het gebied 
van ontmoeting en invulling van de vrije tijd.  
 
Bij jongerencentrum Frats in Bergen en bij de Wal in Egmond zijn voetbalveldjes. Hier kunnen 
jongeren op een laagdrempelige manier sporten, elkaar ontmoeten en in contact komen met de 
jongerenwerker. Gebleken is dat sport en bewegen voor jongeren een goed middel is voor hun 
invulling van hun tijd, voor hun sociale ontwikkeling etc.  De jongerenwerker kan hierbij 
fungeren als een stimulerende factor en voor het bieden van een luisterend en het geven van 
advies.  
 
Geconcludeerd kan worden dat door de jongerencentra en de rol van de jongerenwerker, 
kinderen en tieners bereikt worden om invulling aan hun vrije tijd te geven, zich verder sociaal 
te ontwikkelen en een veilige haven kunnen bieden. In de afgelopen jaren is gebleken dat 
jongeren hierdoor minder op straat hangen en er minder overlast wordt veroorzaakt. De 
jongerencentra vervullen dan ook een cruciale functie binnen het jongerenwerk.  
 
Hopende u middels dit schrijven uw vragen voldoende te hebben beantwoord.  
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
 
R. Groninger, drs. H. Hafkamp,  
secretaris burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: openingstijden en activiteiten Frats 
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Bijlage 1  Openingstijden en activiteiten Frats 
 
 
Jongerencentrum Frats  
Molenweijdtje 2a  
1862 BC Bergen  
072-5818399  
www.welzijnbergen.nl 
 
Binnen Frats wordt er nu nog gewerkt met een bestuur die 2 keer in de maand vergaderen. De 
planning is om het komende jaar deze structuur te veranderen en over te gaan naar 1 bestuur 
met daarbij diverse werkgroepen. De ‘werkdruk’ van de jongeren in het bestuur wordt hiermee  
verlaagd én er kunnen meer jongeren bereikt worden die op specifieke onderwerpen betrokken 
kunnen worden. De werkgroepen zullen verschillen van duur en frequentie.  
 
 
Openingstijden 
Maandag  15:00 - 17:30  
Dinsdag  15:00 - 17:30  20:00 - 22:00  (pool en dart inloop) 
Woensdag  15:00 - 17:30  20:00 - 23:00  
Donderdag  15:00 - 17:30  19:00 - 22:00  
Vrijdag  15:00 - 17:30  20:00 - 24:00  
Dit zijn de standaard tijden. Op de andere dagen is de Frats alleen open als er activiteiten zijn, 
zoals een disco of een dropping e.d. Op zaterdag worden er laagfrequent activiteiten 
georganiseerd.  
Donderdagavond is er een gecombineerde inloop met jongeren van Heliomare.  
  
 
Activiteiten Frats 
De onderstaande activiteiten worden maandelijks georganiseerd, tenzij anders aangegeven. 

- DJ Workshop 
- Kinderdisco (tot 12 jaar),  
- Danceavond 
- Inloop (maandag tot en met vrijdag) 
- Voetbaltoernooi (wisselend) 
- Filmavond  
- Thema avonden (loverboy, alcohol, etc.) 
- Streetdance (cursus vanuit JSP) 
- Breakdance  
- Playbackshow 
- Knutselmiddag (wekelijks) 
- Huiswerkbegeleiding (waar wenselijk)  
- Meidenavond 
- Vergadering jongerenraad 9%  
 

Gemeente brede activiteiten 
De gemeente brede activiteiten worden veelal vanuit Frats georganiseerd en zijn o.a. : 

- Cursus IVA 
- Playbackshow 
- Vossenjacht 
- Karten/lasergame 
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