
Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement: 
 

Nog geen JOP in Muiderberg 

Vergaderdatum:  
 

3 juli 

Agendapunt (nr en naam):  
 

Jaarstukken 
2019 

 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 1438392 
 

Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst1 Nieuwe tekst1 
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Overlast jeugd  

De gemeente heeft zich samen met de jongerenwerkers 

en de politie (jeugd- en wijkagenten) ingezet op het 

tegengaan van overlast jeugd en het opzetten van 

(buurt)netwerken. De jongerenwerkers bespreken de 

overlast met de jongeren en met de omwonenden. In het 

overleg jeugd worden de ontwikkelingen en signalen 

rond het jeugdoverlast besproken en wordt ingegaan op 

de hotspots en de jongeren individueel. De BOA’s 

hebben gedurende zeven maanden drie avonden per 

week extra toezicht gehouden op de hotspots. Bij 

casussen van jongeren met problematisch gedrag wordt 

in eerste instantie de jongerenwerker ingezet om contact 

te leggen. Door de partners worden deze casussen 

besproken en wordt indien noodzakelijk gezamenlijk 

een plan van aanpak gemaakt. In 2018 zijn de contacten 

tussen de jeugdagent, jongerenwerkers. BOA’s en team 

OOV versterkt. Bij meldingen van jeugdoverlast of bij 

signalen van zorgen over jongeren weten de partners 

elkaar steeds beter te vinden. In het 2018 is de workshop 

‘Omgaan met hangjongeren’ van Hans Kaldenbach 

georganiseerd voor bewoners en professionals. Hierbij 

waren ook de jongeren betrokken. In 2018 is naast het 

creëren van een Jongeren Ontmoetingsplaats in 

Muiderberg ook een proces gestart om in Naarden een 

eigen plek voor de jongeren te creëren. Er is een 

projectleider aangesteld om hier verder vorm aan te 

geven. 

Overlast jeugd  

De gemeente heeft zich samen met de 

jongerenwerkers en de politie (jeugd- en 

wijkagenten) ingezet op het tegengaan van overlast 

jeugd en het opzetten van (buurt)netwerken. De 

jongerenwerkers bespreken de overlast met de 

jongeren en met de omwonenden. In het overleg 

jeugd worden de ontwikkelingen en signalen rond 

het jeugdoverlast besproken en wordt ingegaan op 

de hotspots en de jongeren individueel. De BOA’s 

hebben gedurende zeven maanden drie avonden per 

week extra toezicht gehouden op de hotspots. Bij 

casussen van jongeren met problematisch gedrag 

wordt in eerste instantie de jongerenwerker ingezet 

om contact te leggen. Door de partners worden deze 

casussen besproken en wordt indien noodzakelijk 

gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt. In 2018 

zijn de contacten tussen de jeugdagent, 

jongerenwerkers. BOA’s en team OOV versterkt. 

Bij meldingen van jeugdoverlast of bij signalen van 

zorgen over jongeren weten de partners elkaar 

steeds beter te vinden. In het 2018 is de workshop 

‘Omgaan met hangjongeren’ van Hans Kaldenbach 

georganiseerd voor bewoners en professionals. 

Hierbij waren ook de jongeren betrokken. In 2018 

is een proces gestart om in Naarden een eigen plek 

voor de jongeren te creëren. Er is een projectleider 

aangesteld om hier verder vorm aan te geven. 



Toelichting2 

Overwegende dat: 
 
Er in 2018 geen Jongeren Ontmoetingsplek gecreëerd in  Muiderberg 
 
 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
 
Charles Wiss, PvdA 

1. De concrete wijziging kan wellicht nog met Italic of Bold worden aangegeven/verduidelijkt. 
2. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren 


