Nota
Jeugd en Veiligheid
2008-2011

NOTA JEUGD EN VEILIGHEID
Strategie en ambitie 2008-2011

[jeugd en veiligheid strategie en ambitie]
F005©ICT

Pagina

2 van 23

INHOUDSOPGAVE
1 INLEIDING .......................................................................................3
1.1 INLEIDING .......................................................................................3
1.2 HOOFDLIJN ......................................................................................3
2 JEUGD EN VRIJETIJDSBESTEDING ..............................................4
3 HET JEUGDBELEID VAN AMSTELVEEN .........................................6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

VIJF PROGRAMMA’S ............................................................................6
VRIJETIJDSBESTEDING ........................................................................6
PREVENTIEVE JEUGDZORG ...................................................................7
PARTICIPATIE: BETROKKEN EN MAATSCHAPPELIJK ACTIEF ...........................7
EEN SCHOOLLOOPBAAN OP MAAT ...........................................................7
WONEN ...........................................................................................8

4 HINDER EN OVERLAST: BELEID EN BELEVING ..........................9
4.1 HINDER, OVERLAST EN DE PROGRAMMA’S VAN HET JEUGDBELEID .................9
4.2 GROEPEN, PERSONEN EN OMGEVING .................................................... 10
4.3 REGIONALE SAMENWERKING .............................................................. 10
5 MAATREGELEN ............................................................................... 12
5.1 WAT IS ER TOT NU TOE GEDAAN? ........................................................ 12
5.2 WAT WILLEN WE NOG MEER DOEN? ..................................................... 13
5.3 EXTRA MAATREGELEN EN HET JEUGDBELEID ........................................... 16
6 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ................................... 18
7 BEOOGDE RESULTATEN EN INDICATOREN ............................... 19
8 COMMUNICATIE EN MONITORING ............................................. 21
9 FINANCIËLE INZET ....................................................................... 22

Pagina

1

1.1

3 van 23

INLEIDING

Inleiding

Amstelveen geeft met deze nota haar strategie en haar ambities weer op het terrein
van jeugdbeleid in relatie tot het onderdeel veiligheid. De directe aanleiding is de terugkerende overlast die jeugdgroepen in enkele wijken veroorzaken en de discussie,
maatschappelijk en politiek, die daarover in de gemeente is ontstaan. Ook op landelijk
niveau is de aanpak van overlast van jongeren actueel. Het kabinet gaat gemeenten
en veiligheidspartners ondersteunen bij de aanpak van overlast. Hiertoe is het “Actieplan overlast en verloedering, maatregelen ter intensivering van de lokale aanpak”
door de ministerraad vastgesteld waarin bestaande en nieuwe maatregelen zijn opgenomen om de overlast effectief aan te pakken. De achtergrond is breder. De aanpak
van overlast door jeugdgroepen is nauw verbonden met het lokale jeugdbeleid. Op dit
terrein is er in de afgelopen jaren in Amstelveen veel gerealiseerd. Er is ook veel beweging. Er zijn nieuwe wettelijke kaders gekomen en de samenwerking met lokale en
regionale partners is verder ontwikkeld. De gemeente draagt vanuit haar regierol verantwoordelijkheid voor de samenhang in het jeugdbeleid en de aanpak van hinder en
overlast.
Deze nota geeft op compacte wijze aan hoe Amstelveen, in samenhang met verwant
beleid en samen met partners in de veiligheid- en zorgketens, vanuit het overkoepelende kader van het jeugdbeleid werkt aan het terugdringen van jeugdveiligheidsproblemen.

1.2

Hoofdlijn

De hoofdlijn van de nota is als volgt. Het vertrekpunt is dat ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding past bij de behoeften van jongeren. Bij het overgrote deel van hen verloopt dit zonder problemen, zij het dat er wel concurrentie om de schaarse ruimte is:
jongeren hebben steeds minder gelegenheid om zomaar rond te hangen. Bij een klein
aantal jongeren gaat het fout. Zij zorgen in groepsverband voor hinder en overlast.
Dit kan het best aangepakt worden vanuit de programma’s die samen het jeugdbeleid
vormen. De aanpak is gericht op groepen, op personen en op de omgeving. In de afgelopen jaren is op deze terreinen al veel tot stand gebracht. Toch is de overlast niet
verdwenen. Er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig, die leemtes in het bestaande beleid opvullen. Deze maatregelen moeten voor een beter aanbod van voorzieningen, activiteiten en een betere onderlinge aansluiting zorgen. Hiermee versterken ze het bestaande jeugdbeleid. Het beoogde effect is een vermindering van overlast tot een aanvaardbaar niveau. Om dit te bereiken voert Amstelveen de regie over
een aanpak, die samen met partners wordt uitgevoerd. Een belangrijke opgave ligt in
de totstandbrenging van een ruimer en verbeterd aanbod en een goede aansluiting
tussen voorzieningen, zoveel mogelijk op basis van participatie van de doelgroep. De
indeling van de nota volgt deze hoofdlijn.
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JEUGD EN VRIJETIJDSBESTEDING

In Amstelveen wonen 20.000 jongeren in de leeftijdscategorie tot 23 jaar, een kwart
van de Amstelveense bevolking. Al deze jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen in
een omgeving die optimale kansen biedt om door te groeien naar volwassenheid. Gezin, school, jeugd- en sportverenigingen en culturele instellingen, en voor oudere jongeren ook werk, zijn daarvoor belangrijke domeinen. Hier doen jongeren zo veel mogelijk positieve en ontwikkelingsbevorderende leerervaringen op.
Vergeten wordt wel eens dat ook de vrije tijd een belangrijke rol speelt. Vrije tijd
biedt experimenteerruimte, meer of minder onttrokken aan de pedagogische regimes
en het directe toezicht van school, gezin en vereniging. Jongeren brengen hun vrije
tijd graag door buiten het directe zicht van hun ouders of leraren. De Jongerenpeiling
van drie jaar geleden (die momenteel wordt herhaald) laat zien dat dit ook voor de
Amstelveense jeugd geldt. Jongeren komen graag bij elkaar, niet alleen thuis, op
school en bij het sporten in verenigingen, maar ook op straat, in een winkelcentrum of
in een (jongeren-) buurtcafé. 1 Dit hoort bij een normale ontwikkeling en er is niets
mis mee. Wel bestaat het probleem dat de ruimte voor “ongeorganiseerd” vrijetijdsgedrag steeds kleiner wordt.2
Allerlei activiteiten concurreren om de schaarse ruimte, waardoor de claim van de ene
groep burgers al snel strijdig is met die van een andere. Desondanks verloopt het
vrijetijdsgedrag voor het overgrote deel van de Amstelveense jeugd zonder problemen, ook op straat en buiten het zicht van ouders, school of sport- en andere verenigingen. Het is zeker niet overdreven gesteld dat het met het de Amstelveense jeugd
goed gaat, zoals de Jongerenpeiling laat zien. In landelijk onderzoek naar het welzijn
en de gezondheid van de jeugd behoort Amstelveen tot de tien procent met de meest
gunstige scores.3
Normaal gedrag in vrijetijdssituaties en riskant gedrag liggen echter dicht bij elkaar.
Voor een beperkt aantal jongeren dreigt risicovol en ontwikkelingsbedreigend gedrag,
ook in hun vrijetijdsbesteding. Met name de jongeren die niet goed in staat zijn om
deel te nemen aan een bestaand aanbod van vrijetijdsactiviteiten hebben minder kansen op het ontwikkelen van positieve leerervaringen. Dat belemmert hun eigen ontwikkeling, maar het kan, wanneer de jongeren in groepsverband bij elkaar komen,
ook voor hinder of overlast voor andere burgers (waaronder ook jongeren) zorgen.
Waar er hinder van groepen jongeren voor andere burgers is, moeten we ons realiseren dat er een element van concurrentie om de ruimte is. De vrijheid van de één kan
de vrijheid van de ander beperken. Waar hinder in overlast overgaat, verschuift de
balans, ten nadele van omwonenden of passanten. Acceptabel jongerengedrag, hinder
en overlast zijn soms moeilijk te onderscheiden. Daarbij speelt beleving ook een rol.
Met deze laatste vaststelling wordt niet bedoeld dat jongeren de ruimte moeten krijgen om hinder en overlast voor omwonenden en passanten te veroorzaken.

1

Jongerenpeiling 2005. Amstelveen, Concernstaf sectie Statistiek en onderzoek, april 2005, blz. 41.
De Stadspeiling 2007 laat zien dat relatief veel Amstelveners ontevreden zijn over de speelmogelijkheden voor jongeren 13-18 jaar. Stadspeiling 2007. Amstelveen, staf, Statistiek en onderzoek, oktober 2007, blz. 15.
3
Majone Steketee, Jodi Mak en Bas Tierolf, Kinderen in tel, kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid, databoek 2007. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, januari 2007 (zie ook www.kinderenintel.nl).
2
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Integendeel, overlast kan, zeker als ze zich herhaaldelijk en langdurig voordoet, een
ernstig probleem zijn, dat de woon- en leefkwaliteit van omwonenden en andere burgers aanzienlijk schaadt. Jongeren hebben hier rekening mee te houden en moeten
zich zodanig gedragen dat anderen niet stelselmatig en ernstig onder hun gedrag te
lijden hebben.
In Amstelveen hebben zich verschillende jeugdgroepen gevormd die hinderlijk of
overlastgevend gedrag vertonen. Hun gedrag is met behulp van een standaard meetinstrument (de Ferwerda-methode) geclassificeerd. 4 De Westwijkpleingroep is in november 2007 als hinderlijk aangemerkt. Ze bestaat uit 40-60 jongeren van 12-16 jaar
en 15 jongeren van 17-20 jaar. Het zijn schoolgaande autochtone jongens en meisjes,
voor het grootste deel afkomstig uit Westwijk. De Middenhovengroep werd in september 2006 als overlastgevend geclassificeerd en bestond ten tijde van de meting uit 37
jongens (en één meisje) van 15-24 jaar. De meesten zijn 16-17 jaar en autochtoon.
Ze gaan naar school of hebben werk. In totaal gaat het in de twee groepen om een
relatief klein aantal jongeren. Indien er andere groepen in opkomst zijn, worden deze
met de Ferwerda-methode geclassificeerd. Er zijn op dit moment voor zover bekend
(gelukkig) geen criminele jeugdgroepen in Amstelveen. Ketenpartners hebben veelvuldig contact over de ontwikkeling van de jeugdgroepen in Amstelveen, waardoor
snel op actuele situaties een passende aanpak geboden kan worden.
Het gedrag van de jongeren in de twee groepen heeft diverse achtergronden. Er is
sprake van alcohol- en druggebruik, veelal in de openbare ruimte. Er is ook achterliggende (ontwikkelings- of opvoedings-) problematiek van individuele jongeren, hetgeen des te meer knelt nu de maatschappij steeds hogere eisen aan jongeren stelt.
Een belangrijk punt is verder het wispelturige (groeps-) gedrag van de jongeren. Dit
groepsgedrag, als vorm van ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding, maakt dat tijd en
plaats waar jongeren zich verzamelen voortdurend aan verandering onderhevig zijn.
Waar en wanneer groepen jongeren gaan rondhangen, is vaak moeilijk voorspelbaar.

4

In Nederland bestaan duizenden jeugdgroepen, die onderling sterk verschillen naar omvang, samenstelling, gedrag en duurzaamheid. Om meer zicht op de groepen te krijgen is er enkele jaren geleden
een instrument ontwikkeld, de zogenoemde Ferwerda-methode (of Ferwerda-shortlist). Met dit instrument, dat vooral door de politie wordt gebruikt, worden jeugdgroepen in beeld gebracht en onderverdeeld in de categorieën hinderlijk, overlastgevend of crimineel.
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HET JEUGDBELEID VAN AMSTELVEEN

Vijf programma’s

De vrijetijdsbesteding van jongeren is één van de onderwerpen van het Amstelveense
jeugdbeleid. Het overgrote deel van de jongeren vertoont hierbij positief gedrag. Maar
bij een kleine groep komt hierbij hinderlijk en overlastgevend gedrag voor. Als zich
hinder en overlast voordoen, pakt Amstelveen dit daarom vanuit het jeugdbeleid aan.
Natuurlijk is het jeugdbeleid breder; het gaat over veel méér dan vrije tijd of overlast.
Er zijn vijf programma’s:5
vrijetijdsbesteding;
preventieve jeugdzorg;
participatie;
een schoolloopbaan op maat;
wonen.
Het is goed om de programma’s kort te recapituleren, om duidelijk te maken wat Amstelveen op dit moment al doet of gedaan heeft binnen het jeugdbeleid, hoe de aanpak van hinder en overlast met het jeugdbeleid verknoopt is en hoe eventuele nieuwe
of geïntensiveerde maatregelen tegen hinder en overlast van jeugdgroepen zich tot de
programma’s verhouden.

3.2

Vrijetijdsbesteding

Met het programma Vrijetijdsbesteding wil Amstelveen bereiken dat alle jongeren in
Amstelveen gebruik kunnen maken van een vraaggericht aanbod van vrijetijdsvoorzieningen op het gebied van sport (onder andere door samenwerking van buurtwerk,
onderwijs en sportorganisaties BOS), buitenspelen, wijk- tiener- en jongerenwerk,
scouting, vakantiekampen en cultuur zoals bijvoorbeeld P60. In de afgelopen periode
is het aanbod aan buitenspeelvoorzieningen voor de jongere en de oudere jeugd vernieuwd en uitgebreid. De vijf wijkgerichte BOS-projecten worden voortgezet en er
komen twee nieuwe scoutingaccommodaties. Ook komt er een skatebaan in de wijk
Bankras/Kostverloren. Alle schoolpleinen zijn inmiddels opengesteld als speelplaatsen
en er is een nieuwe speelbus. In ontwikkeling zijn meer speelvoorzieningen voor de
oudere jeugd en er komt een nieuw jongerencentrum in Amstelveen-Zuid (PIA). Onder het programma vrijetijdsbesteding valt ook de inbedding van de jeugdveiligheidsproblematiek in het lokale jeugdbeleid. Over veiligheid op school zijn met de politie en
scholen samenwerkingsafspraken gemaakt. Er is een nieuwe organisatiestructuur opgezet om overlast in de openbare ruimte tegen te gaan en er wordt gewerkt met
plannen van aanpak voor hinder- en overlastgevende jeugdgroepen.

5
In het programma jeugd 2007-2010 (Jong in Amstelveen), dat in juli 2007 is vastgesteld, worden de
vijf programma’s in een andere volgorde weergegeven. De volgorde in deze nota is aangepast, omdat
de drie eerstgenoemde programma’s het meest direct relevant zijn voor de aanpak van de overlastproblematiek. Dit wordt verderop in de nota beargumenteerd; zie paragraaf 4.1.
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Preventieve jeugdzorg

Het programma Preventieve jeugdzorg gaat over het aanbod van zorgvoorzieningen
voor jeugd en ouders. Er wordt gewerkt aan een zo goed mogelijke aansluiting binnen
de bestaande zorgketens. Dit is vastgelegd in de notitie Preventieve Jeugdzorg, onderdeel van de WMO-kadernota.6
In 2009 moet er een sluitend aanbod van licht pedagogische hulp voor kinderen, jongeren, (aankomende) ouders en professionals op het gebied van onderwijs, gezondheid, opgroeien en opvoeden zijn, onder andere door middel van de centra voor Jeugd
en Gezin (CJG in 2009 in Amstelveen Zuid en in 2011 in Amstelveen Noord). Het project Gezonde School en Genotmiddelen wordt ook in 2008 voortgezet. Er komen gerichte en brede interventies om het alcohol- en middelengebruik terug te dringen. Dit
gebeurt op basis van de quick scan die in 2007 is uitgevoerd.7 Ook de concept nota
Lokaal gezondheidsbeleid bevat een aantal actiepunten waarop aan de gezondheid
van de Amstelveense jeugd wordt gewerkt.8

3.4

Participatie: betrokken en maatschappelijk actief

Het programma Betrokken en maatschappelijk actief gaat over participatie van jongeren en over mogelijkheden voor de jeugd om mee te praten en te denken over het
Amstelveense jeugdbeleid. Momenteel wordt, net als in 2005, de Jongerenpeiling uitgevoerd. Daarmee worden ervaringen, wensen en behoeften van jongeren geïnventariseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een hernieuwde versie van de nota jeugdparticipatie. Vanuit de motie Doen worden initiatieven van de jeugd zelf mogelijk gemaakt.

3.5

Een schoolloopbaan op maat

Het programma Een schoolloopbaan op maat wil aan de Amstelveense jongeren zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden, ontwikkelings- en onderwijsachterstanden
voorkomen en bestrijden, doorgaande leerlijnen waarborgen, de aansluiting van onderwijs op werk verbeteren, een sluitende aanpak van werkloze jongeren zonder
startkwalificatie realiseren en spijbelen en voortijdig schoolverlaten voorkomen door
scherpe monitoring.
In 2007 is een visie Brede School ontwikkeld. Het beheerplan Brede School wordt in
het eerste kwartaal 2008 afgerond, waarna de Brede Schoolplannen op locatie zullen
worden uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan voor-, tussen, en
naschoolse opvang en de capaciteit van de naschoolse opvang en de kinderopvang
wordt uitgebreid. Over onderwijsachterstanden is een notitie opgesteld en de mogelijkheden voor uitbreiding van het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie worden onderzocht. De handhaving en de preventieve inzet van de leerplicht zijn geïntensiveerd. In het kader van de voorzetting van “Zorg op Maat” stellen de Amstelveense
scholen voor voortgezet onderwijs een zorgplan op om uitval te voorkomen en
zorgleerlingen adequaat te begeleiden.

6
Lang, actief en zelfstandig meedoen in Amstelveen! Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en participatie (wmo) 2008-2011.
7
Kathleen Harteel e.a. (2008) Quickscan Amstelveen: onderzoek naar drank- en drugsgebruik onder jongeren
in Amstelveen. Brijder Verslavingszorg.
8
Preventie in Amstelveens perspectief, concept nota Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Amstelveen 20082011.
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Wonen

Het programma Wonen moet meer woonruimte voor jongeren opleveren. In 2007 is
gewerkt aan een visie Wonen op Uilenstede en zijn voorbereidingen getroffen voor de
notitie Jongerenhuisvesting (woningbouwmonitor, onderzoek naar kansen en mogelijkheden van omzetting van structureel leegstaande kantoren naar woonruimte voor
doelgroepen, waaronder jongeren).
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HINDER EN OVERLAST: BELEID EN BELEVING

Hinder, overlast en de programma’s van het jeugdbeleid

In de Amstelveense visie is rondhanggedrag van jongeren in de openbare ruimte niet
per definitie problematisch. Wel kan er door de schaarse ruimte concurrentie om de
ruimte zijn. Zolang deze geaccommodeerd kan worden met een zekere inschikkelijkheid van alle kanten is er weinig aan de hand. Te denken valt aan gesprekken tussen
jongeren en omwonenden of passanten en aan aanpassing van straatmeubilair om
hinder te verminderen. Ook het stellen en uitdragen van heldere gedragsregels voor
jongeren (en hun ouders) kan bijdragen aan een normale omgang tussen (groepen)
jongeren en andere burgers.
Waar acceptabel gedrag overgaat in hinderlijk of zelfs overlastgevend gedrag (hoe
moeilijk de grenzen soms ook te trekken zijn) en de belangen van omwonenden en
anderen stelselmatig en ernstig geschaad worden, is er reden voor interventie. Vanuit
de vijf programma’s van het jeugdbeleid zijn er daarvoor drie het meest relevant:
vrijetijdsbesteding, preventieve jeugdzorg en participatie.
Vanuit vrijetijdsbesteding is met name het passende aanbod van geschikte voorzieningen en activiteiten van belang. Is het rondhangen van jongeren misschien het gevolg van een tekort aan alternatieve tijdsbestedingen? Is er gebrek aan ruimte of zijn
er te weinig “hangplekken”? Zijn er maatregelen in de directe omgeving mogelijk, zodat er minder snel problemen met hinder en overlast ontstaan?
Het programma preventieve jeugdzorg speelt een rol voor zover het gedrag van jongeren mede uitvloeisel is van alcohol- en druggebruik en gedrags- of opvoedingsproblematiek, die met een adequaat aanbod aangepakt zou kunnen worden.
Ook participatie is van belang. Het is niet vreemd om te veronderstellen dat de jongeren om wie het hier gaat te weinig aan het woord komen in de Jongerenpeiling. Door
de kwantitatieve verhoudingen binnen de Amstelveense jeugd (een heel grote groep
waarmee het goed gaat tegenover een beperkte groep met problemen) komt de stem
van een minderheid niet altijd goed naar voren. Daardoor is er wellicht te weinig zicht
op de wensen en behoeften van juist deze jongeren.
De kernbegrippen vanuit het jeugdbeleid voor de aanpak van hinder en overlast zijn
hiermee benoemd:
aanbod en omgeving, met als doel het ombuigen van hinderlijk en overlastgevend gedrag naar niet-hinderlijk, liefst positief en ontwikkelingsbevorderend
gedrag;
aansluiting bij preventieve jeugdzorg, voor jongeren en hun ouders, met het
oog op het aanpakken van ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek;
participatie, vanuit de gedachte dat de intrinsieke waarde en effectiviteit van
de interventies groter is als ze zijn gebaseerd op een goed zicht op wensen en
behoeften van jongeren;
heldere gedragsregels die helpen om gedrag van jongeren binnen acceptabele
grenzen te houden.
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Groepen, personen en omgeving

De aanpak vanuit het jeugdbeleid haakt in wezen aan bij een preventieve lijn met een
centrale plaats voor de jongeren, hun tijdsbesteding en hun problemen.
In het recente verleden is gebleken dat het te optimistisch is om te denken dat hinder
en overlast uitsluitend met preventieve maatregelen voor jongeren kunnen worden
tegengegaan. Er is zeker ook toezicht, handhaving en repressie nodig in situaties
waar het niet lukt om het gedrag van jongeren zo veel mogelijk in aanvaardbare banen te leiden. In dit meer veiligheidsgeoriënteerde denken zijn dezelfde hoofdlijnen en
invalshoeken terug te vinden: het aanbod van voorzieningen, de problematiek van individuele jongeren en kenmerken van de omgeving. Deze benadering is mede vanuit
het regionale jeugdveiligheidsbeleid als volgt uitgewerkt:
groepsgerichte aanpak: interventies op groepsniveau, onder andere door aanbod van activiteiten voor vrijetijdsbesteding
persoonsgerichte aanpak: gericht op individuele overlastgevende jongeren en
hun ouders;
situatie- of domeingerichte aanpak: aanpassingen in de omgeving, beheer en
toezicht.
Wat betreft de groepsgerichte aanpak is het belangrijk om te vermelden dat het bieden van alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding beoogt om de jongeren als het
ware weg te trekken van hinder- en overlastgevend hanggedrag (“pull-factor”). De situatie- of domeingerichte aanpak wil jongeren juist wegduwen uit de ongewenste situatie (“push-factor”). Zo bezien is het wegtrekken beter dan het wegduwen, omdat
in het eerste geval een positieve, alternatieve vrijetijdsbesteding het beoogde effect
is, terwijl in het tweede geval moet worden afgewacht waar de jongeren heen gaan.
Een verstandige combinatie van beide is een aantrekkelijke optie. Ze zijn in het beleid
dan ook allebei terug te vinden.

4.3

Regionale samenwerking

De aanpak van hinder en overlast door jeugdgroepen is niet uitsluitend een lokale
aangelegenheid, maar ze heeft ook een regionale dimensie. Regionale samenwerking
op dit terrein heeft toegevoegde waarde, omdat de belangrijke partners politie en justitie regionaal zijn georganiseerd en verschillende gemeenten gezamenlijke regionale
projecten voor preventief jeugd- en onderwijsbeleid financieren. Bovendien maakt
samenwerking het mogelijk zicht te houden op gemeentegrensoverschrijdend gedrag
van jongeren in jeugdgroepen.
Het organisatorische model voor de regionale samenwerking bij de aanpak van overlast door jeugdgroepen is de Trio-aanpak van de Amstelland-gemeenten Amstelveen,
Aalsmeer en Uithoorn en de politie. Hierin worden de taken; verantwoording, regie en
uitvoering over het districts- en het lokale niveau verdeeld.
In het kader van de regionale samenwerking zijn er drie typen operationele werkverbanden:
de Ketenunit: onder andere gericht op afdoenings- en zorgbeslissingen rond
individuele verdachten en scenario’s voor doelgroepen, waaronder harde kernjongeren (gepositioneerd binnen de strafrechtketen, dus voor jongeren die
met politie en justitie in aanraking zijn gekomen).
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In de Ketenunit werken het Openbaar Ministerie, de politie, de Reclassering,
de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en Halt samen;
het Jeugdinterventieteam (JIT): samenwerking van jeugdgezondheidszorg, politie, leerplichtambtenaren, jongerenwerk, verslavingszorg, Bureau Jeugdzorg
en Spirit (uitvoerder van het begeleidingstraject Nieuwe Perspectieven), gericht op trajecten voor risicojongeren zonder proces-verbaal;
lokale samenwerkingsstructuren van politie, justitie, gemeente en jongerenwerk: de uitvoeringsstructuur voor de aanpak van overlastgevende groepen in
de publieke ruimte.
Vanuit de Ketenunit en het Jeugdinterventieteam kunnen beslissingen over straf en
zorg voor individuele jongeren worden genomen, als ze behoren tot de categorie risicojongeren of als ze strafbare feiten hebben gepleegd. De aanpak van hinder en overlast door jeugdgroepen, vanuit het perspectief van gedrag in groepen, vindt op lokaal
niveau, onder gemeentelijke regie, plaats. De gemeente werkt daarbij samen met politie, justitie en (andere) uitvoerende instellingen.
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MAATREGELEN

Wat is er tot nu toe gedaan?

In de afgelopen periode is er, naast de reguliere activiteiten vanuit de vijf programma’s op het terrein van jeugdbeleid, langs de drie genoemde lijnen gewerkt aan de
aanpak van hinder en overlast veroorzaakt door jeugdgroepen:
Vanuit de groepsgerichte aanpak/voorzieningen
uitbreiding van de capaciteit van het ambulant jongerenwerk (mede op basis
van het raadsbesluit van mei 2007);
uitbreiding van de openstelling van het Galjoen naar vier avonden per week
(binnen de reguliere subsidie voor jongerenwerk);
openstelling van de jongerencentra in de zomer en uitvoering van een zomerprogramma (binnen de reguliere subsidie voor jongerenwerk);
gezamenlijke training en samenwerkingsafspraken tussen jongerenwerkers en
de politie over de omgang met de jongeren;
bezoek van de portefeuillehouder jeugdbeleid aan de jongerencentra.
Vanuit de persoonsgerichte aanpak
de ouders van jongeren in de Middenhovengroep zijn diverse keren schriftelijk
geïnformeerd over het gedrag van hun kinderen met de dringende oproep om
hun verantwoordelijkheid te nemen;
er zijn twee avonden voor de ouders van de Middenhovengroep georganiseerd.
Tijdens deze avonden is gesproken over het gedrag van hun kinderen en de
verantwoordelijkheid van de ouders;
in het vervolg op de informatie- en discussieavonden hebben ongeveer vijftien
gesprekken tussen politie en ouders plaatsgevonden over het gedrag van de
jongeren;
de burgemeester heeft gesproken met de ouders van de vijf jongeren die in
februari 2007 bij een geweldsincident betrokken zijn geweest;
eind 2006 is aan alle jongeren uit de groep en hun ouders een folder gestuurd: “Hangjongere” zijn, wat kost dat eigenlijk?
in het kader van de veelplegeraanpak worden regelmatig jongeren in Amstelveen-Zuid door de politie thuis bezocht;
bij elk incident met een minderjarige worden de ouders door de politie en of
justitie en/of Halt en/of ketenunit en/of Raad voor de kinderbescherming geïnformeerd;
ontzegging van toegang tot de jongerencentra voor een jaar voor enkele jongeren op grond van misdragingen.
Vanuit de situatie- of domeingerichte aanpak
instellen van een alcoholverbod in een aantal gebieden in Middenhoven,
Waardhuizen en Westwijk;
extra inzet van de politie in bijzondere situaties;
inzet van een beveiligingsbedrijf in Middenhoven/Waardhuizen vanaf de zomerperiode 2007 tot heden;
inzet van een beveiligingsbedrijf bij het Galjoen op diverse momenten;
door de burgemeester en de wethouder is met verschillende bewoners in Middenhoven, Waardhuizen en Westwijk gesproken.
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Deze maatregelen hebben positieve effecten gehad: een aanvankelijke terugloop van
de omvang van de overlastgevende groep in Middenhoven/Waardhuizen (later echter
gevolgd door hernieuwde aanwas), een relatief rustig verlopen zomer van 2007, intensiever bezoek aan de jongerencentra en een beperking van de overlast op het
Westwijkplein.
De problemen zijn echter niet verdwenen. Op en rond het Winkelcentrum Middenhoven is nog steeds sprake van overlast, die na de inzet van extra toezicht weer is afgenomen. Overlast laait soms onverwacht op. Er zijn signalen dat er zich ook in Amstelveen-Noord hinderlijk of overlastgevend gedrag ontwikkelt. Om hierop tijdig te kunnen reageren komt er een projectgroep Amstelveen-Noord, naar het model van de
projectgroepen voor Westwijk en Middenhoven.

5.2

Wat willen we nog meer doen?

Omdat de problemen met de genomen maatregelen niet verdwenen zijn, moet er verder aan het tegengaan van hinder en overlast worden gewerkt. Het is belangrijk te
constateren dat er landelijk gezien (nog) geen bewezen effectieve maatregelen bestaan, dat wil zeggen: maatregelen waarvan door evaluaties is aangetoond dat ze
echt werken. Veel gemeenten zoeken, net als Amstelveen, naar effectieve wegen om
zo goed mogelijk tegen hinder en overlast van jeugdgroepen op te treden.
Amstelveen wil primair binnen de eerder ontwikkelde kaders (groepsgerichte aanpak/voorzieningen, persoonsgerichte aanpak, situatiegerichte aanpak), dus ook vanuit
het bredere jeugdbeleid, met voortvarendheid aan de problematiek blijven werken.
Dat gebeurt met inachtneming van de eerder gemaakte afspraken en budgettaire kaders. Daarnaast zijn er punten waar met een beleidsintensivering of met nieuwe, aanvullende maatregelen winst behaald zou kunnen worden. Het gaat daarbij om zwakke
plekken of gaten in de bestaande sociale infrastructuur rond voorzieningen en activiteiten, jongeren, ouders en omgeving. De volgende maatregelen zijn in beeld.
Vanuit de groepsgerichte aanpak/voorzieningen
Een verbeterd aanbod van voorzieningen en activiteiten kan een alternatief voor
rondhangen in de publieke ruimte bieden. Het gaat om een passend aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen binnen de bredere doelgroep, om (ruimere) openingstijden
van voorzieningen, en om heldere gedragsregels met professionele bejegeningsvormen van begeleiders. Bij zinvolle activiteiten moet zeker ook worden gedacht aan
sport en cultuur. Denk aan uitbreiding van activiteiten in P60.
Een punt van bijzondere aandacht is het rook- en alcoholbeleid. Amstelveen wil alcohol- en druggebruik onder jongeren terugdringen. Hoe moeilijker het wordt gemaakt
om alcohol en drugs in bestaande voorzieningen te nuttigen, des te groter is het risico
dat jongeren zich in de openbare ruimte terugtrekken en daar voor overlast zorgen, al
dan niet onder invloed. De uitdaging is de aantrekkelijkheid van alternatieve voorzieningen te vergroten met een rook- en alcoholbeleid en bijbehorende voorzieningen
dat ongewenst gedrag beheersbaar maakt en kanaliseert en dat bovendien in lijn is
met de voorgenomen interventies om alcohol- en druggebruik onder de Amstelveense
jeugd terug te dringen.
Een versterking van het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen en –activiteiten langs deze lijnen heeft alleen kans als ze aansluit bij de wensen en ervaringen van de jongeren. Van deze wensen en ervaringen zal dus een goed beeld moeten bestaan.
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Het gaat hier om participatie, in het bijzonder van de huidige doelgroep van de jongerencentra. Voor het vormen van dit beeld zijn intensieve contacten met de doelgroep
onmisbaar.
Concreet gaat het om de volgende activiteiten:
nagaan welke wensen en behoeften er onder jongeren leven met betrekking
tot voorzieningen- en activiteitenaanbod (met betrokkenheid van jongeren uit
de Middenhovengroep en de Westwijkgroep en van jongeren uit AmstelveenNoord);
op basis van wensen en behoeften vaststellen of en hoe een positief alternatief
voor hanggedrag kan worden geboden met een verbeterd activiteitenaanbod
(denk aan sport en cultuur), een voldoende ruime openstelling van voorzieningen, en een geactualiseerd rook- en alcoholbeleid;
uitbreiding van de inzet van de jongerenbus, met name in Amstelveen-Noord.
Mede op basis van wensen en behoeften nagaan of een meer permanente
voorziening voor oudere jongeren in dit deel van de stad zinvol is.
Het is belangrijk bij het ingaan van dit traject vast te stellen of er budget beschikbaar
is om in de behoefte aan voorzieningen en activiteiten te kunnen voorzien en die
voortkomt uit de inventarisatie. Daarbij blijft het uitgangspunt dat wenselijkheid, nut
en noodzaak van (nieuwe en aanvullende) voorzieningen en activiteiten duidelijk
moeten zijn, voordat de middelen worden besteed.
Bezien vanuit de kant van het ongewenste gedrag zal de politie vier maal per jaar met
behulp van de Ferwerda-methode nagaan hoe de groepen zich ontwikkelen, met het
oog op gezamenlijke acties om het ongewenste gedrag tegen te gaan.
Aanvullend op de genoemde maatregelen zal er in Westwijk een jeugdconferentie
worden georganiseerd, bedoeld om de relatie tussen jongeren en buurtbewoners te
verbeteren. Aan de conferentie zullen jongeren, ouders, buurtbewoners, scholen en
andere betrokkenen deelnemen.
Vanuit de persoonsgerichte aanpak
Structureel overlastgevend gedrag wordt beschouwd als een gedrags- en opvoedingsprobleem. Jongeren en ouders zijn hierop in het verleden aangesproken, maar lang
niet altijd met het gewenste resultaat. Voor jongeren met achterliggende problematiek streeft Amstelveen naar een toeleiding van deze jongeren en hun ouders naar het
aanbod van preventieve jeugdzorg. Het bestaande (regionale) Jeugdinterventieteam
kan voor risicojongeren vaststellen dat een zorg- of begeleidingstraject geboden is.
Het team is echter vooral een samenwerkingsstructuur, zonder directe uitvoeringscomponent.
Om in de leemte te voorzien wil Amstelveen een interventieteam inzetten, als uitvoerend verlengstuk van het Jeugdinterventieteam (JIT)9. Dit interventieteam krijgt als
taak om jongeren en hun ouders thuis te bezoeken en hen een trajectaanbod te doen.
Dit is niet vrijblijvend. Waar nodig wordt een contract opgesteld en, in samenwerking
met politie en justitie, drang ingezet. Het gaat dus om een activerende, “outreachende” vorm van zorg, die in “bemoeizorg” kan uitmonden.
9

Het Jongeren Interventie Team (JIT) richt zich op jongeren van tien tot achtien jaar. In het team werken verschillende organisaties samen om de diverse problemen van jongeren aan te pakken (zoals schoolverzuim,
criminaliteit, problemen in het gezin, overlast op straat, overmatig drugs- of alcoholgebruik en/of problemen
met geld). Het gaat hierbij met name om signalering en coördinatie.
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Jongeren die zich schuldig maken aan misdrijven worden uiteraard met strafrechtelijke middelen aangepakt en waar nodig via de Ketenunit doorgeleid naar zorg- en begeleidingstrajecten. Amstelveen zorgt via de regiefunctie dat er voldoende trajecten
beschikbaar zijn. Met deze aanvulling wordt beoogd de aansluiting van de jongeren bij
de bestaande infrastructuur voor preventieve jeugdzorg verder te verbeteren.
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Concreet gaat het om de volgende activiteiten:
instellen van een interventieteam voor contact met jongeren en hun ouders en
toeleiding naar zorg-, ondersteunings- en begeleidingsaanbod;
verzorgen voor voldoende aanbod van zorg- ondersteunings- en begeleidingstrajecten in het kader van preventieve jeugdzorg.
Vanuit de situatie- of domeingerichte aanpak
De filosofie van de situatie- of domeingerichte aanpak is dat het voor jongeren minder
aantrekkelijk kan worden gemaakt om op een bepaalde plaats in grotere groepen
rond te hangen. Fysiek-ruimtelijke ingrepen en toezicht zijn de belangrijkste onderdelen. Van situatie tot situatie zal worden bezien of fysiek-ruimtelijke ingrepen mogelijk,
zinvol en haalbaar zijn (bijvoorbeeld het verwijderen van bankjes of ander straatmeubilair of het ontoegankelijk maken van het kunstwerk op het Westwijkplein). De politie
zet actief in op toezicht en surveillance. In verband met de beschikbare capaciteit zal
dit geen permanent toezicht zijn. Er is voorzien in een structurele versterking van het
toezicht in de buitenruimte. Dit is uitgewerkt in de Nota intensivering toezicht buitenruimte. Daarin is onder andere voorzien in driemaandelijkse rapportage.
Concreet gaat het om de volgende activiteiten
toezicht en surveillance door de politie met het oog op handhaving van de
openbare orde;
structurele versterking van het toezicht in het kader van de nota Intensivering
toezicht buitenruimte.
Vooral bij het nemen van eventuele fysiek-ruimtelijke maatregelen kan worden gezocht naar “quick wins”: relatief snelle acties, die op korte termijn een bepaald effect
sorteren. De eerder genoemde maatregelen van aanpassing van straatmeubilair en
kunstwerk zijn hiervan voorbeelden. Amstelveen is zich ervan bewust dat hierdoor
verplaatsingsgedrag kan optreden, het zogenaamde “waterbedeffect”. Uit onderzoek
is echter gebleken dat verplaatsing vrijwel nooit volledig is: per saldo is er dus een
verkleining van de problemen.10 Waar zich mogelijkheden voordoen, zullen dergelijke
maatregelen daarom zeker overwogen worden, uiteraard met inachtneming van de
kosten en de verwachte baten.

5.3

Extra maatregelen en het jeugdbeleid

Eerder is met nadruk aangegeven dat Amstelveen bij de aanpak van hinderlijke en
overlastgevende jeugdgroepen vanuit de programma’s van het jeugdbeleid wil blijven
opereren. De voorgestelde extra maatregelen in de groepsgerichte aanpak en de persoonsgerichte aanpak passen goed in de filosofie van het jeugdbeleid. Voorzieningen
en activiteiten die beter aansluiten op de behoefte aan vrijetijdsbesteding voor bepaalde groepen jongeren zorgen immers voor een meer passend aanbod. Het voorgestelde interventieteam zorgt voor een verbeterde aansluiting op de bestaande infrastructuur voor preventieve jeugdzorg. Deze beide onderdelen kunnen dus voor een
versterking van het reguliere jeugdbeleid zorgen.

10

Het standaardwerk hierover is: René Hesseling, Stoppen of verplaatsen: een literatuuronderzoek over gelegenheidsbeperkende preventie en verplaatsing van criminaliteit. Arnhem: Gouda Quint.
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Het derde onderdeel, de situatie- of domeingerichte aanpak, is sterk op de hinder en
overlast gericht. Het is een noodzakelijk onderdeel van jeugdbeleid. Het komt vooral
de omgeving ten goede.
Het jeugdbeleid biedt een bijdrage aan positieve ontwikkelingskansen voor jongeren,
het bieden van perspectieven en het voorkomen van problemen. Dat geldt met name
voor het programma Een schoolloopbaan op maat, met de nadruk op het vroegtijdig
signaleren en aanpakken van achterstanden, doorlopende leerlijnen, het voorkomen
van uitval en een zo goed mogelijke aansluiting van onderwijs op werk.
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het jeugdbeleid is een primaire verantwoordelijkheid van de gemeente. Amstelveen
heeft de regie over het preventief jeugdbeleid en over de aanpak van overlast door
jeugd. Om deze regierol goed vorm te geven is versterking nodig van de huidige capaciteit. Deze versterking is gerelateerd aan de structuur die noodzakelijk is voor de
aansturing en uitvoering van de in te zetten activiteiten en projecten.
Voor de uitvoering van het beleid werkt de gemeente samen met verschillende partners, de politie, het jongerenwerk en aanbieders van trajecten.
De politie heeft de regie bij de aanpak van criminele jeugdgroepen (die er in Amstelveen niet zijn) en bij de aanpak van individuele criminele jongeren uit hinderlijke en
overlastgevende groepen. Daarnaast is de politie belast met de handhaving van de
openbare orde en medeverantwoordelijk voor de aanpak van overlast veroorzaakt
door jongeren. Voor de aanpak van hinderlijke en overlastgevende groepen werkt de
politie nauw samen met de gemeente.
Voor de uitvoering van het beleid is een kwalitatief goed aanbod van vrijetijdsactiviteiten en preventieve jeugdzorg noodzakelijk. De uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun aanbod. Met name over het jongerenwerk wordt hierover al geruime tijd een kritische discussie gevoerd met de uitvoerende organisatie.
Het betreft hierbij de kwaliteit en het aanbod van het jeugd- en jongerenwerk. De
voorgestelde maatregelen op het gebied van de groepsgebonden aanpak vereisen een
voldoende kwalitatief aanbod. De inzet van de gemeente is hierop gericht.
De discussie tussen gemeente en de uitvoerende organisatie heeft inmiddels tot een
verbeterplan voor het jongerenwerk geleid. Voor Amstelveen is het essentieel dat dit
verbeterplan tot volledige nakoming van afspraken leidt en dat klachten van bewoners
en politie over het jongerenwerk uitblijven. De zakelijke vertaling hiervan vindt plaats
in de subsidieafspraken waarbij het niet nakomen van prestatieafspraken consequenties heeft voor de subsidie en de opdracht. Dit wordt actief gemonitord, in de eerste
twee maanden van het verbetertraject zelfs wekelijks. Dit wordt ingegeven door het
grote belang van de kwaliteit van het jongerenwerk voor de aanpak van de problematiek van de jeugdgroepen. Als de verbetering niet wordt gerealiseerd, wordt net als
voor het nieuwe aanbod offerte aangevraagd bij andere aanbieders.
In het algemeen kan gesteld worden dat in diverse gemeenten de discussie over de
rol van het jongerenwerk en de traditionele infrastructuur van het welzijnswerk gevoerd wordt. Ook in Amstelveen zal in het kader van onder andere de WMO, waarin
maatschappelijke participatie van bijvoorbeeld jeugd een pijler is, gezocht worden
naar innovatieve initiatieven en projecten.
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BEOOGDE RESULTATEN EN INDICATOREN

Met de bestaande en de voorgestelde (aanvullende) maatregelen wil Amstelveen hinder en overlast van jeugdgroepen in de openbare ruimte zoveel mogelijk tegengaan.
Dit is het centrale doel. Om vast te stellen of en in welke mate dit doel wordt bereikt,
worden effect-indicatoren en prestatie-indicatoren gebruikt. Effect-indicatoren hebben
betrekking op de belangrijkste (meetbare) effecten die met het beleid bereikt moeten
worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande informatiebronnen (zoals de
politieregistratie) en instrumenten (zoals de Stadspeiling). Naast de effect-indicatoren
zijn er prestatie-indicatoren. Deze maken duidelijk aan welke randvoorwaarden moet
worden voldaan om de beoogde effecten te bereiken.
Effect-indicatoren
De belangrijkste effect-indicator verwijst rechtstreeks naar het centrale doel van het
beleid, de vermindering van de overlast. Met het huidige beleid en de voorgestelde
extra maatregelen wil Amstelveen meer tevredenheid onder jongeren over de geboden voorzieningen (13-18 jaar) bereiken waarbij het de verwachting is dat dit tot een
reductie van het aantal meldingen overlast leidt. Een laatste effect-indicator heeft betrekking op de omvang van de jeugdgroepen die hinder en overlast veroorzaken: deze
omvang moet teruglopen. De tijdshorizon komt overeen met de looptijd van deze nota. De beoogde effecten moeten dus in 2011 zijn bereikt. De streefwaarden zijn zodanig gekozen, dat ze een duidelijke verbetering laten zien.

Effect-indicatoren
Tevredenheid over geboden voorzieningen voor
jongeren
Aantal meldingen jeugdoverlast
Aandeel burgers dat zich ergert aan hangjongeren
Op jaarbasis is het aantal nieuwe leden van
jeugdgroepen ten hoogste driekwart van het
aantal uitgevallen leden

11

Ntb; nader te bepalen.

Bron
Stadspeiling

2007
13%

2011
18%

Politie
Stadspeiling

703
18%

560
13%

Politie (Ferwerdamethode)

ntb11

ntb
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Prestatie-indicatoren
De belangrijkste meetbare prestaties die geleverd moeten worden in de komende
twee jaar, hebben betrekking op de kwaliteit en de borging van de gemeentelijke regie- en uitvoeringsstructuur, de kwaliteit van het jongerenwerk in relatie tot de doelgroep, de aansluiting op preventieve en curatieve zorg- en begeleidingstrajecten en
een duidelijke structuur voor toezicht en handhaving.
Dit leidt tot de volgende prestatie-indicatoren.
Prestatie-indicatoren
Er is een draaiboek met activiteiten voor het signaleren en pro-actief
aanpakken van overlast door jeugdgroepen in wijken
Er is een aanbod van zinvolle vrijetijdsbesteding voor de jeugd op basis van een gehouden peiling waarbij de handgroepen nadrukkelijk
betrokken zijn
Er is een interventieteam operationeel, waarmee jongeren en hun ouders actief naar zorg-, ondersteunings- en begeleidingstrajecten worden toegeleid
Er is een aanbod van zorg-, ondersteunings- en begeleidingstrajecten
waaraan jongeren en hun ouders met een minimale wachttijd kunnen
deelnemen

gerealiseerd
2009
2009
2009
2009
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COMMUNICATIE EN MONITORING

Amstelveen wil systematisch en transparant met jongeren, omwonenden en burgers
communiceren en hen zoveel mogelijk bij het jeugdbeleid betrekken. Hiervoor worden
onder andere informatieavonden met ouders, jeugdconferenties en andere bijeenkomsten georganiseerd. Amstelveen betrekt wijkplatforms bij de aanpak van overlastproblemen. Ervaringen van jongeren zullen via het jongerenwerk worden geïnventariseerd. Verder wordt in de communicatie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande kanalen van de gemeente.
Voor de monitoring van de resultaten van het beleid wordt gebruik gemaakt van de
bestaande instrumenten Stadspeiling en Jongerenpeiling. Ook de overlastmeldingen
bij de politie hebben een signaalfunctie. Omdat frequentie en ruimtelijk schaalniveau
hiervan niet altijd goed passen bij de momenten waarop en de plaatsen waar overlast
zich voordoet, zet Amstelveen aanvullende monitoringinstrumenten in, waarbij burgers nadrukkelijk betrokken worden. Een systematische inzet van een buurtschouw,
waarbij professionals, buurtbewoners en jongeren periodiek samen de balans in een
gebied opmaken is één van de mogelijke instrumenten. De uitvoering van het verbeterplan voor het jongerenwerk wordt bewaakt.
Voorafgaand aan de kadernota 2010 (juli 2009) zal een tussenevaluatie worden uitgevoerd.
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FINANCIËLE INZET

In onderstaande tabel staat een set van mogelijke maatregelen weergegeven en de
maximale kosten die daar uit voort kunnen komen. De maatregelen worden flexibel
en op projectbasis ingezet al naar gelang de noodzaak. In het overzicht zijn de maximale kosten opgenomen.
Indicatieve maatregelen Jeugd en Veiligheid

Maatregel Beschrijving

1

2

Indicatieve jaarlijkse kosten

met een maximum
van € 100.000
Preventieve maatregelen richten zich op ondersteuning van
jeugdigen met problemen met opgroeien en op ouders met
problemen met opvoeden. De inzet van een interventieteam
voor contact met jongeren en hun ouders en toeleiding naar
zorg-, ondersteunings- en begeleidingsaanbod staat hierbij centraal.
Preventieve jeugdzorg

Voorzieningen en activiteiten jongerencentra
Om de jongerencentra optimaal te laten functioneren is afstemming tussen vraag en aanbod noodzakelijk. De afstemming richt zich onder meer op de openingstijden.

3

Voorzieningen en activiteiten voor jeugd in Amstelveen
Voorzieningen richten zich op het aanbieden van een passend
activiteitenaanbod voor de totale jeugd in Amstelveen. Hierbij
is in het bijzonder aandacht voor het noordelijk deel van de
stad voor zowel tijdelijke als permanente voorzieningen. De inzet van de jongerenbus is één van de maatregelen.

4

Quick win maatregelen
Deze maatregelen zijn gericht op het bieden van voorzieningen
op korte termijn en het reduceren van overlast. Hiertoe behoren onder meer de jeugdconferentie, fysieke aanpassingen in
de ruimtelijke omgeving en activiteiten (waaronder sport en
cultuur) en de realisatie van een tijdelijke voorziening voor jongeren in Westwijk.
Totaal

met een maximum
van € 200.000

met een maximum
van € 175.000

met een maximum
van € 225.000

€ 700.000
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In onderstaande tabel zijn de budgetten in beeld gebracht binnen verschillende bestuurlijke programma’s die de inzet van het jeugdbeleid betreffen; 2 (Openbare Orde
en Veiligheid), 4 (Onderwijs), 5 (Persoonlijke ontplooiing), en 6 (Maatschappelijke
participatie). Dit geeft de kostenverhouding tussen de bovengenoemde mogelijke
maatregelen en het bestaande jeugdbeleid.

Middelen jeugdbeleid (begroting 2008)
Onderdelen jeugdbeleid

Incidentele budgetten

Structurele budgetten

Preventieve jeugdzorg

€ 350.000
(School Maatschappelijk
Werk; Stevig ouderschap; Loket Vroeghulp; Protocol kindermishandeling; Preventieve
jeugdzorg; Elektronisch Kind
Dossier)

€ 1.300.000
(Opvoedspreekuren; Jeugdgezondheidszorg GGD;
WMO preventieve jeugdzorg)

Schoolloopbaan op maat

€ 60.000
(Peuterspeelzaalwerk)

€ 1.810.000
(o.a. Leerplicht; Vroegschoolse educatie; Logopedie; Schoolzwemmen; Brede School; RMC; Peuterspeelzaalwerk; Schakelklas)

Vrijetijdsbesteding

€ 250.000
(BOS-projecten; Ketenunit;
Project straatgroepen; Voetbalkooi zuid)

€ 2.140.000
(Speelruimtebeleid; Productafspraken Cardanus
Jeugd (€ 1.124.000); Jeugd
Interventie Team; Scouting/vakantiekampen)

Wonen

€ 40.000
(Onderzoek huisvestingsbehoefte jongeren w.o. verkenning kantoren)

Participatie

totaal

€ 50.000
(Jeugdparticipatie; Motie
Doen)
€ 700.000
€5.300.000

