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Amendement
Onderwerp: Inzet straatcoach tegen Jongerenoverlast in het publieke domein
De raad van de gemeente Groesbeek, in vergadering bijeen op donderdag 31 oktober 2013,
gelezen, de programmabegroting 2014 en het door het college voorgestelde besluit inzake de
programmabegroting 2014,
overwegende,
1. dat bij de behandeling van de begroting 2013 via een amendement voor de jaren 2013 en 2014
per jaar € 50.000,- beschikbaar is gesteld voor het bestrijden van drugshandel en drugsgebruik
onder jongeren,
2. dat dit budget wordt ingezet voor een integraal preventieproject waarbij extra jongerenwerk
(SWG) en Iriszorg betrokken zijn,
3. dat in de praktijk blijkt dat een deel van de doelgroep bestaat uit jongeren die voor de nodige
overlast in het publieke domein zorgen,
4. dat deze overlast adequaat bestreden dient te worden door daadwerkelijke handhaving,
5. dat er zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende capaciteit beschikbaar is om te handhaven,
6. dat het noodzakelijk is om voor deze vorm van jongerenoverlast mensen in te zetten die hiervoor
speciaal zijn gekwalificeerd,
7. dat o.a. de gemeente Nijmegen onder regie van het Veiligheidshuis met de inzet zogenaamde
straatcoaches / jongerenwerkers goede resultaten bereikt,
besluit om,
a. voor het jaar 2014 de jongerenoverlast in Groesbeek intensief te bestrijden door het inzetten van
een zogenaamde straatcoach,
b. hiervoor gebruik te maken van ervaringen van de gemeente Nijmegen (VHH) en de straatcoach
in goed overleg en in samenwerking met de politie (wijkagent) in te zetten,
c. een deel van het resterende budget van € 100.000,- hiervoor te gebruiken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Groesbeek, 31 oktober 2013,
De CDA-fractie Groesbeek,
Jan Poelen, Rob Verheijen, Dave van Loon en Wilm Janssen
----------------------------------------------------------------------------------------------------De motie is:
 overgenomen
 aangenomen
in de vergadering van ……………………
 verworpen
Stemming:…………….
 Voor…..
 Tegen…….

…………………………………………..griffier

* Het college kan een motie geheel of gedeeltelijk overnemen of naast zich neerleggen. Een motie schept
dus geen juridische verplichtingen voor het college. Wel kunnen aan het niet uitvoeren van een motie
politieke gevolgen verbonden zijn.

