Motie voor de raadsvergadering van 21 juni 2016
Agendapunt :14
Onderwerp

:Nota van uitgangspunten begroting 2017

Aan de raad, Schagen
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 21 juni 2016
Overweging/constatering:
- een klein deel van de Schager jeugd gevoelig is voor een aantal risicofactoren,
waardoor zij relatief vaak in de problemen komen;
- de nieuwe gemeentelijke integrale aanpak jeugd met tweejarige pilots in Schagen
centrum en Tuitjenhorn zijn er op gericht deze jongeren te ondersteunen om uit de
problemen te komen en op den duur moet daar een preventieve werking vanuit
gaan;
- de aanpak heeft tot doel de kwaliteit van leven van deze jongere en de groep
waarvan hij deel uitmaakt te verbeteren en anderzijds de overlast aan de
maatschappij te verminderen;
- de veiligheid en leefbaarheid in de gehele gemeente Schagen moet gewaarborgd
zijn;
- de hele samenleving hier profijt van heeft.
Verzoekt het college:
- het jeugd-pilotproject van voldoende personele capaciteit te voorzien en naast de
huidige straatcoach, die onderdeel uitmaakt van de wijkteams, de mogelijkheden te
onderzoeken extra personele capaciteit(straatcoaches)van het zelfde kaliber in te
zetten om dit project een impuls te geven;
- de benodigde middelen hiervoor vrij te maken om de komende twee jaar dit
preventie programma stevig te kunnen neerzetten hetgeen een positieve invloed zal
hebben op de kosten van jeugdzorg en;
- om de integrale aanpak voor risicojongeren, waarbinnen in een vroegtijdig stadium
pro-actief gebruik wordt gemaakt van zowel preventieve als repressieve instrumenten
te komen tot maatwerk met het uiteindelijke doel deze jongeren positief en duurzaam
te beïnvloeden.

En gaat over tot de orde van de dag,

Toelichting:
We zien een verharding in het straatbeeld vanwege deze groepen door intimidaties,
bedreigingen, vernielingen en het plegen van geweld. Dit wekt bij de inwoners een gevoel
van onveiligheid op.
De gemiddelde jongerenwerker is vaak niet opgewassen tegen deze al te intimiderende
jongeren. De ervaring met de huidige straatcoach die onderdeel uit maakt van het
wijkconsulententeam is zeer positief.
Het blijkt dat we dit ‘nieuw soort jongerenwerker’, de straatcoaches hard nodig hebben om
de situatie aan te pakken.
De straatcoaches laten deze jongeren voordurend zien en weten dat ze in ‘de picture’ zijn.
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