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Onderwerp

inzet amendementen probleemjongeren
Geachte mevrouw Zandstra,
In de begrotingsbehandeling voor 2008 zijn twee amendementen (A5 en B2) aangenomen, waarin
respectievelijk € 500.000,00 en € 600.000,00 wordt toegevoegd aan de begroting voor de aanpak
van risicojongeren. In amendement A5 bestemt de raad € 500.000,- voor een preventief jongerenteam
in de krachtwijken. Er wordt verwezen naar een ‘ouderwets jongerenteam’, dat ’s middags en
’s avonds actief jongeren benadert die dreigen af te glijden en hen toe leidt naar school of werk.
Daarnaast bestemt de raad in amendement B2 € 600.000,00 voor ‘de preventie van
jongerencriminaliteit en – overlast’. Ook daarbij wordt gedoeld op mobiele jongerenteams die
werkloze of niet-schoolgaande jongeren opsporen en naar school of werk begeleiden.
De tekst van de twee amendementen heb ik voor de volledigheid als bijlage bij deze brief gevoegd.
In deze brief geef ik aan op welke manier deze extra middelen worden ingezet.
Daarbij investeer ik in algemene preventieve maatregelen in de vorm van versterking van het Stedelijk
Mobiel Jongeren Team. Daarnaast richt ik mij op een specifieke groep die extra aandacht verdient:
jongeren die al eens in aanraking zijn geweest met politie en justitie. Dit is een groep die een groot
risico loopt om af te glijden naar serieuzere vormen van criminaliteit en ook een negatieve
voorbeeldfunctie kan vormen voor andere jongeren. Het is dus zaak om zowel aan de ‘voorkant’
als aan de ‘achterkant’ deze jongeren een goed alternatief te bieden.
Algemene preventie: SMJT
Daar waar groepen jongeren overlast veroorzaken, komt het Stedelijk Mobiel Jongeren Team (SMJT)
in actie. Het SMJT benadert de overlastgevende groepen, maar kiest vervolgens voor een individuele
benadering om de jongere door te geleiden naar passende hulpverlening, school of werk.
Het SMJT is in 2005 in stadsdeel Centrum begonnen en opereert sinds 2006 in de hele stad.
Het gaat in principe altijd om kortdurende interventies, van een paar maanden.
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Ook wordt het SMJT in de zomermaanden ingeschakeld op de boulevard van Scheveningen.
In 2007 heeft het SMJT ongeveer 700 overlastgevende jongeren aangesproken, en doorgeleid naar
activiteiten en diverse hulpverlenende instanties. Wat de krachtwijken betreft ligt het zwaartepunt op
de drie krachtwijken (Stationsbuurt, Transvaal en Schilderswijk) in het Centrum.
De aanpak van het SMJT blijkt een geslaagde methode te zijn, getuige onder andere de winst
van de Gouden Beker, een landelijke prijs voor het beste project op het gebied van jongerenwerk.
Uit recente evaluaties blijkt dat de overlast op de plekken waar het SMJT actief is geweest, is
afgenomen. Ook zijn de ketenpartners over het algemeen tevreden over de inzet en expertise
van het SMJT. In korte tijd heeft het SMJT zich dan ook ontwikkeld tot een belangrijke speler bij
de aanpak van jongerenoverlast in de Haagse wijken. Het beroep vanuit de stadsdelen op het SMJT is
echter groter dan dat deze organisatie met de huidige capaciteit kan opbrengen. Ik stel daarom voor
om de extra middelen te investeren in de verdere uitbreiding en kwalitatieve ontwikkeling van het
SMJT. Het totale bedrag wordt gefaseerd over de periode 2008-2010. Met het extra geld kan het SMJT
voorzien in uitbreiding van het aantal medewerkers, zodat het aantal jongeren dat bereikt wordt van
700 uitgebreid kan worden naar 1000. Conform de wens van de raad zal het SMJT zich met name
richten op de krachtwijken, waar de overlast van jongeren het meest urgent is.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat het budget gebruikt wordt voor methodiekontwikkeling,
periodieke bijscholing van de medewerkers, en begeleiding van vrijwilligers uit de doelgroep.
Specifieke preventie: voorkomen recidive
Naast de algemene aanpak van overlastgevende jongeren door het SMJT is het ook noodzakelijk om
aandacht te hebben voor jongeren die al eens in aanraking zijn gekomen met politie of justitie.
Zodra ze hun straf hebben voldaan, komen ze weer terug in de maatschappij. Zonder begeleiding is
de kans groot dat ze weer in hun oude gedrag terugvallen. Daarbij bestaat de kans dat zij in
jongerengroepen een ‘voorbeeldfunctie’ vormen voor andere jongeren. Er is een aantal zogenaamde
‘nazorgtrajecten’ voor deze jongeren die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.
Het gaat om projecten zoals Opboksuh, Trixx, en JIT Intensief. Deze trajecten zijn erop gericht
jongeren weer op een goede manier te laten integreren in de samenleving en recidive te voorkomen.
Het aanbod blijkt echter niet altijd goed aan te sluiten op de doelgroep. Soms heeft dat te maken met
de toelatingscriteria van verschillende trajecten. In andere gevallen vereist de doelgroep een aanpak
waarin de huidige trajecten niet voorzien, zoals in het geval van jongeren met een licht verstandelijke
handicap. Om de aansluiting te verbeteren is een adviescommissie ingesteld.
Deze commissie onderzoekt onder leiding van de gemeente Den Haag, hoe het aanbod beter kan
aansluiten op de behoefte van de doelgroep. De commissie zal naar verwachting nog deze zomer haar
bevindingen presenteren. Hoewel de uitkomsten nog onbekend zijn, ben ik voornemens
de € 600.000,00 aan extra middelen uit amendement B2 te reserveren voor een nieuwe opzet van
deze trajecten.
Financiën
In de meerjarenbegroting zijn de volgende middelen voorzien.
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Tenslotte
De extra middelen uit de amendementen zijn beide bestemd voor preventie van overlast en uitval van
jongeren in de krachtwijken. Met de invulling daarvan zoals hierboven beschreven zet ik enerzijds in
op algemene preventie door versterking van het SMJT; anderzijds wordt ook terugval voorkomen van
jongeren die al eens in de fout zijn gegaan.
Door een samenhangend aanbod voor deze groep te creëren wordt niet alleen de overlast van groepen
jongeren verder teruggedrongen, maar bieden we hen tegelijkertijd een nieuw perspectief.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
wethouder Onderwijs, Jeugdzaken en Sport
Sander Dekker
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