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Voorgesteld besluit:
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van de afronding van de ingezette groepsaanpak jongeren.
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Voor de afronding en het verder uitrollen van de groepsaanpak is het
noodzakelijk dat de inzet van Straatcontact gecontinueerd kan worden in
2019. De ongeregeldheden ontstonden vorig jaar in de periode mei/juni.
De ervaring leert dat na de periode van een jaar geëvalueerd kan worden
of de groepsaanpak heeft gewerkt.
De inzet van Straatcontact bestaat met name uit de inzet van een
straatwerker in de wijk Boerenburg. Deze straatwerker is op straat met de
jongeren in gesprek en heeft met een aantal jongeren ook een denktank
gevormd. Deze jongeren willen graag dingen op een andere manier
aanpakken en denken daar samen met de straatwerker over na.
Met de betrokken partijen is gekozen voor de PlusMinMee-methode van
Straatcontact (inmiddels een landelijk beproefd concept). De betrokke n
ambtenaren van de gemeente Noordwijkerhout zijn ook bijgepraat over de
inzet van de methode. Onderdeel van de methode is ook het zogenaamde
werkersoverleg. Het werkersoverleg is een overleg tussen gemeente,
politie, straatwerker en jeugdboa. Over de jeug dboa is eerder aangegeven



dat het wenselijk is dat de gemeente Noordwijk over tenminste twee
jeugdboa’s beschikt. Na aanstelling kunnen deze jeugdboa’s in heel
Noordwijk worden ingezet. Ook de gewenste inzet van jeugdboa’s is met
de ambtenaren van de gemeente Noordwijkerhout besproken en zij kunnen
zich geheel vinden in deze aanpak.
Het huidige jongerenwerk dat van de gemeente Noordwijk subsidie
ontvangt kon bij de start van de Taskforce niet in de behoefte van de
gewenste inzet van het straatwerk voorzien. Het huidige jongerenwerk is
wel betrokken geweest bij de uitvoering van de groepsaanpak. Voor 2019
is het echter van belang dat de inzet van de huidige straatwerker
gecontinueerd kan worden. Voor de inzet van het jongerenwerk na 2019
dient met de betrokken partijen gekeken te worden aan welke vormen van
jongerenwerk de gemeente het meest behoefte heeft.

Aanleiding
Op 13 september 2018 heeft de gemeenteraad een krediet ad € 170.000,00
beschikbaar gesteld ten behoeve van de Taskforce voor het jaar 2018. Met dit
krediet is er projectbegeleiding van BMC ingehuurd en begeleiding van
Straatcontact. Straatcontact is ingehuurd voor de opzet van een groepsaanpak.
De groepsaanpak is bedoeld voor de jongeren die betrokken waren bij de
ongeregeldheden in de wijk Boerenburg net voor de zomer van 2018. Samen met
de politie en Straatcontact is ook nagedacht over het draaiboek van de
jaarwisseling 2018/2019.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
In 2019 willen we de groepsaanpak afronden en de werkwijze die in de afgelopen
periode is gevolgd inbedden in de organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)
In 2019 wordt de inzet van de straatwerker van Straatcontact gecontinueerd. Ook
wordt gezocht naar een manier om een warme overdracht va n het nu ingezette
straatwerk te organiseren naar het toekomstige jeugd- en jongerenwerk.
De nu ingezette ketenaanpak wordt uitgerold als een structurele werkwijze
gemeentebreed.
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Eveneens wordt in 2019 de jeugdnota geactualiseerd. Bij deze actualisatie z ullen
de lessen die zijn geleerd vanuit deze casus worden meegenomen. Hierbij valt te
denken aan het concreet opnemen van uren straatwerk in de nieuwe
subsidieovereenkomst met de partner voor het jeugd- en jongerenwerk. Ogen en
oren op straat zijn nodig, waarbij er ook aandacht moet zijn voor het waterbedeffect. Ook dient in de jeugdnota een paragraaf groepsaanpak en de dan te
volgen werkwijze te worden opgenomen alsmede aandacht voor preventieve
ketenaanpak.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
Als de inzet van Straatcontact niet gecontinueerd wordt, dan staat het effect van
de groepsaanpak op het spel. De straatwerker heeft nu met veel jongeren goed
contact.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )
Voor de inzet van Straatcontact is in 2019 nog € 85.000,00 benodigd. Voorgesteld
wordt om dit te laste te brengen van de Algemene Reserve.
De gemeente Noordwijk staat onder preventief toezicht van de provincie tot dat
de provincie de begroting 2019 heeft goedgekeurd. Dit betekent dat de begroting
en begrotingswijzigingen eerst door de provincie moet worden goedgekeurd
voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Alle raadsbesluiten, die financiële
gevolgen hebben of kunnen hebben moeten uiterlijk binnen twee weken na
besluitvorming ter goedkeuring aan de provincie worden toegezonden.

Betrokken partijen/participatie
Er vindt wekelijks overleg plaats tussen de gemeente, de politie en Straatcontact.
Van een formeel participatietraject was geen sprake. De Taskforce heeft in de
afgelopen maanden iedere maand een bijeenkomst met een klankbordgroep van
bewoners gehad. Door deze bewoners wordt aangegeven dat de ingezette
aanpak werkt.

Communicatie
-
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Verdere procedure
De Taskforce is uiteraard bereid om een presentatie aan de gemeenteraad te
geven over de achtergronden en de werkwijze rondom de groepsaanpak.
De actualisatie van de jeugdnota wordt t.z.t. in de gemeenteraad besproken.

Bestuurlijk kader
Op 13 september 2018 heeft de gemeenteraad ingesteld met het beschikbaar
stellen van een krediet voor de werkzaamheden van de Taskforce.
Op 29 oktober 2018 heeft de Taskforce samen met de politie een presentatie
gegeven aan de gemeenteraad over de resultaten tot dat moment.

Bijlage(n):
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

,burgemeester

C. Hof

,secretaris
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