
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg 

BM1301019 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Aanpak jeugdgroepen "Ben ik in beeld"? 

Steenbergen; 28 mei 2013 

Aan de Raad, 
Als gemeente werken we al enkele jaren samen het jongerenwerk, politie, het veiligheidshuis en het 
centrum voor jeugd en gezin om de zorg voor onze jongeren te organiseren. Een van de doelen is om de 
jeugdoverlast in de openbare orde zo klein mogelijk te houden. Nieuwe medewerkers, incidenten en een 
veranderende tijd, vragen om een meer eenduidige aanpak om overlast van jeugdgroepen te 
verminderen en te voorkomen. Hiervoor hebben we gezamenlijk met de politie, het jongerenwerk, het 
veiligheidshuis, afdeling openbare orde, afdeling handhaving en het centrum voor jeugd en gezin een 
nieuwe gezamenlijke aanpak opgesteld. 

"Ben ik in beeld?" is een gezamenlijke aanpak voor hulp en handhaving. Met deze aanpak hebben we als 
doel het gedrag van de jongeren in de jeugdgroepen acceptabel te houden voor de omgeving. We willen 
dit realiseren door een brede inzet van de partners rond de jeugdgroepen, door samen te werken met 
hulpverlening en handhaving hopen we de beste resultaten te behalen. De aanpak heeft als doel om 
gezamenlijk aandacht te hebben voor de jeugdgroepen en de bijbehorende problematiek. Dit project richt 
zich op de jongeren en hun ouders en de omgeving waar de jeugdgroepen staan. 

Met de aanpak willen we bereiken dat er minder overlast wordt ervaren door de omwonenden. Dit meten 
we door de tweejaarlijkse evaluatie van de jeugdgroepen. Het doel is om in twee jaar tijd geen criminele 
jeugdgroepen en de helft minder hinderlijke jeugdgroepen in de gemeente Steenbergen te hebben. 
Daarnaast willen we bereiken dat er minder jongeren uit de jeugdgroepen in de problemen komen door 
hun gedrag. Peilers voor dit doel zijn het aantal incidenten met individuele jongeren dat door de politie of 
andere hulpverlening geregistreerd worden. En het aantal keren dat een jongere terug komt tijdens de 
casusbesprekingen binnen het CJG of het veiligheidshuis. Voor beide punten geldt peildatum 1 januari 
2013. De aanpak bestaat uit drie peilers met bijbehorende doelstellingen: 

/. Jongeren in beeld: 
Jongeren uit jeugdgroepen en hun ouders bewust maken dat de jeugdgroepen en de jongeren in beeld 
zijn bij de partners die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde. Ze ook bewust 
maken dat aanwezigheid in jeugdgroepen een groter risico met zich meebrengt op het in aanraking 
komen met alcohol en drugs. Daarnaast maken we met deze aanpak de jongeren en hun ouders bekend 
dat wij de zorgen die we hebben over specifieke jongeren bespreken in een casusoverleg. Het doel van 
dit overleg is afstemmen of ondersteuning voor de jongere of het gezin wordt geboden en kan worden 
verbeterd. Wanneer deze ondersteuning niet aanwezig is wordt gekeken wie dit het beste kan 
organiseren. 

2. Omgeving in beeld: 
We willen duidelijk maken dat belangen van buurtbewoners ook in beeld zijn. We hebben oog voor hun 
ervaring van overlast. Door helder te maken waar de overlast kan worden gemeld, en wat buurtbewoners 



dan van ons kunnen verwachten. Maar ook dat wij van hen iets verwachten bij het terugdringen van 
overlast. 

3. Hulpverlening in beeld: 
Opgroeien en opvoeden brengen diverse uitdagingen voor het gezin. Op momenten dat het even niet zo 
vanzelf gaat kan het Centrum voor Jeugd en Gezin adviseren en ondersteuning bieden. Het CJG zal zich 
de komende periode ook nadrukkelijker laten zien als plek waar ouders en jongeren met dit soort vragen 
naar toe kunnen gaan. 

Maatwerk aanpak per jeugdgroep. 
Bij deze aanpak is het belangrijk om maatwerk per groep te realiseren door een plan van aanpak op te 
stellen. Hierbij zal een duidelijke gezamenlijke inzet van handhaving en hulpverlening worden gedaan. 
Deze plannen van aanpak kunnen pas slagen wanneer we daadwerkelijk korte lijnen hebben en 
klaarstaan met alle betrokkenen. De hulpverlening moet daadwerkelijk klaar staan om intakes te kunnen 
doen en direct aan de slag te gaan. Hierbij zijn wachtlijsten voor zorg onwenselijk. Om deze reden 
hebben we gevraagd aan Juzt of zij de mogelijkheid hebben om tijdelijk extra inzet van 4 uur per week te 
leveren van het Jeugd Preventie Plan (JPP). Het JPP is een korte interventie waarbij er gesprekken 
worden gevoerd met de jongere en/of zijn ouders. Het is een laagdrempelig product dat flexibel en out-
reachend werkt. Hierdoor past het binnen de verwachtingen die we hebben van de hulpverlening voor 
deze aanpak van de jeugdgroepen. 

Convenant en evaluatie 
Als onderlegger voor de aanpak is een convenant opgesteld met de politie en de gemeente. Dit 
convenant beschrijft de aanpak en wat de rol van de betrokken partijen is. Met de ondertekening van het 
convenant is de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens door de betrokken partijen geborgd. 
De aanpak "Ben ik in beeld?" gaat per 1 juni 2013 van start, de aanpak wordt na 2 jaar 
geëvalueerd,eventueel bijgesteld en verlengt voor een volgende periode. 
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