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Aan de Raad,

De jeugd in Steenbergen kan rekenen op warme belangstelling van uw Raad. Een degelijk en 
duurzaam jeugdhonk behoort dan ook al enige járen tot de wens van de gemeenteraad. Om het 
verbeteren van de locatie aan de Wipstraat meer prioriteit te geven, heeft uw Raad het door de PvdA 
ingediende amendement van 25 oktober 2018 gesteund en aangenomen met 12 stemmen voor en 
5 tegen. Daarmee is besloten dat uw Raad uiterlijk het eerste kwartaal van 2019 een duurzaam 
voorstel voor het jeugdhonk ontvangt, op basis van de tot dan toe gevoerde gesprekken en gedane 
onderzoeken.

Het college deelt de mening van uw Raad dat een veilige, aantrekkelijke ontmoetingsplek voor 
jongeren bijdraagt aan prettig opgroeien in Steenbergen.
In de raadsvergadering van 22 februari 2018 heeft toenmalig wethouder van Geel de toezegging 
gedaan om op korte termijn te starten met het realiseren van een 'schoon en veilig jeugdhonk'. 
Hiertoe is meteen in het voorjaar van 2018 gestart met de uitvoering van een RI&E (risico- 
inventarisatie en -evaluatie). De knelpunten die daarbij zijn geconstateerd zijn verwerkt in een plan 
van aanpak en in de daarop volgende maanden zijn beheersmaatregelen zoveel mogelijk 
uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2019 zijn deze werkzaamheden afgerond. Het jeugdhonk is 
daarmee een veilige (werk)plek voor zowel de jeugd als de jongerenwerkers die er rondlopen.

De werkzaamheden die voortkwamen uit de beheersmaatregelen waren nog in volle gang ten tijde 
van het indienen van het amendement. Voor een meer duurzame oplossing voor het jeugdhonk 
heeft het college de koppeling willen maken met de visie op jeugd- en jongerenwerk. Het college 
beoogde hiermee een eerste stap te zetten in de door uw Raad gevraagde duurzame oplossing voor 
het jeugdhonk. In de begroting van 2019 is hiertoe een voorstel gedaan; gepland voor het vierde 
kwartaal van 2019. Dit begrotingsvoorstel heeft uw amendement gekruist.
De begroting 2019 is op 8 november 2018 door uw Raad vastgesteld en het college heeft dit besluit 
gezien als een bevestiging op de voorgestelde planning om in het vierde kwartaal van 2019 met een 
duurzame oplossing voor het jeugdhonk te komen.

In de tussenliggende tijd is de toezegging om een schoon en veilig jeugdhonk te realiseren door het 
college opgepakt en uitgevoerd:

1. Met de uitvoering van de RI&E is door het college in praktische zin gehandeld op 
toezeggingen.

2. Een visie op jeugd- en jongerenwerk is inmiddels aan uw Raad voorgelegd en door u 
vastgesteld op 2 april 2019.
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3. Daarnaast is het college, zoals bij uw Raad bekend, bezig met de ontwikkeling van een visie 
op maatschappelijk vastgoed.

De koppeling met deze visie en de visie op jeugd- en jongerenwerk moet ervoor zorgen dat uw Raad 
straks een gedegen gewogen besluit kan nemen over investeringen voor de komende járen.

Met de uitvoering van de beheersmaatregelen en het begrotingsvoorstel heeft het college echter 
verzuimd om bij uw Raad na te gaan of hiermee de uitvoering van het amendement ook is 
opgeschort. Dit heeft bij uw Raad geleid tot onduidelijkheid over uitvoering van desbetreffende 
raadsbesluiten.

Het college verwacht dat deze duidelijkheid er nu met deze raadsmededeling is en zal hier in het 
vervolg meer aandacht voor hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, — ~ cfa burgemeester
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