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Jongerenontmoetingsplaats in NieuwBeijerland en de ARK / JOR in Zuid-Beijerland

Op 26 januari j.l. in de Swaensvoet en op 1 februari in de raadsvergadering ging het
gesprek niet over de voorgenomen voorziening en de mogelijke exploitatievergunning maar over een klein groepje reljongeren dat voor veel overlast zorgt.
Omwonenden klagen over vernielingen, vervuiling, geluidsoverlast, brandstichting
en voelen zich geterroriseerd door jongeren.
In de Swaensvoet en in de gemeenteraad variëren de reacties hierop van hard
aanpakken tot het aanspreken van de jongelui en hun ouders.
De landelijke VVD neemt ten aanzien van probleemjongeren een aantal duidelijke
standpunten in. Binnen de coalitie en VVD Korendijk zijn standpunten minder
uitgesproken. Met deze nieuwsbrief wil ik de discussie over de aanpak van
reljongeren op gang brengen teneinde in de gemeenteraad politieke keuzes te
maken.

Standpunten landelijke VVD
Strikt toezicht en consequente handhaving in de openbare ruimte. Jongeren en hun
ouders direct aanspreken in geval van wangedrag: straffen, registreren,
preventieve maatregelen nemen en controleren.
Voor een optimaal preventief effect is het noodzakelijk dat de constatering van
een strafbaar feit direct gevolgd wordt door berechting en tenuitvoerlegging van de
straf. Koste wat het kost moet lik-op-stuk regel worden.
Het is noodzakelijk de druk op jongeren (allochtoon of autochtoon) voor wie
ontsporing dreigt zo lang als nodig is, geleidelijk en onafwendbaar op te voeren.
Het gaat er om zowel steeds perspectief te bieden (opleiding, begeleiding, stage,
werk), als te sanctioneren indien dat noodzakelijk is: controleren, onder toezicht
stellen, straffen in combinatie met heropvoeding.

Politiek en jeugdbeleid
Mijn kijk op jeugdigen komt voort uit mijn jarenlange ervaring als leidinggevende
in de jeugdgezondheidszorg en de diverse opleidingen die ik volgde met
verschillende hoogleraren pedagogiek als gastspreker.
Het is van alle tijden dat de oudere generatie verzucht dat de jongere generatie
niet deugt en dat er niets van terecht gaat komen. Tot zo ver niets nieuws onder
de zon.
Echter, de meeste jongeren doen het goed, hebben contacten met ouderen en
voelen zich prettig en gerespecteerd in hun omgeving. Het is een kleine groep die
overlast veroorzaakt. In Nieuw-Beijerland zijn het 10 tot 12 jongeren die 45
gezinnen problemen bezorgen. In Zuid-Beijerland gaat het waarschijnlijk ook om
een kleine groep. Dat maakt het probleem niet minder erg, de overlast wil ik niet
bagatelliseren.
Bij problemen op het gebied van veiligheid, lees overlast, kloppen inwoners vrij
snel aan bij het gemeentebestuur. Deze moet het probleem voor de inwoner
oplossen.
De politiek bijt zich hier vervolgens met graagte in vast. Zonder het probleem
grondig te analyseren volgt een roep om keiharde maatregelen. Hierop kan een
politieke partij makkelijk scoren. Van repressieve maatregelen verwacht men heil
en zegen. Een andere favoriete roep is het aanspreken van ouders op hun
verantwoordelijkheid.
In het NRC van 1 februari las is dat ouders het na de zoveelste ruzie opgeven. Dit
herken ik vanuit de praktijk. Als niets meer helpt geven ouders het op. De meeste
ouders belanden vervolgens in het circuit van de hulpverlening. Door alle
doorgemaakte ruzies en strijd is de motivatie voor het accepteren van hulp een
eerste grote hobbel voor de hulpverlening. Succes is dan ook niet verzekerd.
Aan het einde van een chronisch uit de hand gelopen thuissituatie komt hulp vaak
te laat. Hulp is zinvol aan het begin, als ouders nog gemotiveerd zijn en problemen
nog niet geëscaleerd zijn.
Ouders zijn de eerst verantwoordelijke voor de opvoeding en het gedrag van hun
kinderen en daarom ook aanspreekbaar op de gevolgen ervan.
Om ervoor te zorgen dat ouders die verantwoordelijkheid waar kunnen maken
heeft de gemeente de plicht om ouders te faciliteren. Die plicht is er omdat
Nederland (pas) in 1995 het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind ratificeerde en
omdat het zo is vastgelegd in de WMO, prestatieveld 2.
Grensoverschrijdend gedrag corrigeren met louter en alleen repressieve
maatregelen werkt helaas niet. Gemeenten werken samen met bureau HALT voor
de harde aanpak maar de overlast is er nog steeds. Uit allerlei onderzoek blijkt
steeds weer dat keihard straffen nauwelijks effect heeft.
Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, zegt hier het volgende over:
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“Degenen die meer en meer repressie willen zijn heel soft. Cellen bouwen is
makkelijk, het kost een paar centen, maar het is een laffe politiek, want je gaat
de confrontatie niet aan. Opvoeden betekent jongeren bij de lurven pakken en ze
aanspreken. Daar heb je veel meer moed voor nodig. Het draait om een balans
tussen aandacht en ruimte geven en grenzen stellen, hoe saai dat ook klinkt. Voor
hangjongeren geldt hetzelfde: wel grenzen stellen in de openbare ruimte, maar ze
tegelijk ook perspectief bieden. Wat ze vooral willen is voor vol worden
aangezien. Je moet je niet vergissen wat het voor jongeren betekent om altijd
maar als een probleemgroep te worden gezien. Ook al geven ze daar vaak
aanleiding toe.”
Als volgens Micha de Winter, kinderen er niet in slagen om verbinding te zoeken
met hun omgeving, school, wijk en thuis is dat de grootste voorspeller van een
criminele carrière. Een verbindende omgeving is een omgeving waarin kinderen
voelen dat ze er toe doen, een omgeving waarin ze gekend worden en kennen
(kwaliteit van de omgeving). Een verbindende omgeving zorgt voor
gezondheidswinst en winst voor de ontwikkeling van kinderen.
In Korendijk is geïnvesteerd in preventie en opvoedingsondersteuning voor ouders.
Er zijn projecten als stevig ouderschap, een opvoedbureau, schoolmaatschappelijk
werk en er is een jongerenwerker.
De jongerenwerker steekt veel tijd en energie in het contact met de jongeren.
Vanuit zijn relatie met de jongeren krijgt hij veel voor elkaar.
Ten tijde van bezuinigingen zijn deze voorzieningen kwetsbaar.
Bij het vaststellen van de begroting voor 2011 heeft de VVD fractie zich met succes
hard gemaakt voor het behoud van het schoolmaatschappelijk werk.

Standpunten VVD Korendijk:
-

niet bezuinigen op preventie en opvoedingsondersteuning
overlast in eerste instantie aanpakken via dialoog en bemiddeling
reljongeren zowel perspectief bieden als sancties opleggen
cultuuromslag bevorderen waarin mensen het besef ontwikkelen dat ze zelf
dingen kunnen veranderen
kwaliteit van de omgeving hoog houden (o.a. voldoende speelruimte in
iedere kern)

Verkiezingen Provinciale Staten 2011
Door: Arie Janson, kandidaat Statenlid & voorzitter VVD Korendijk

Liberalen van Korendijk,
Het kunnen historische Statenverkiezingen worden.
Wij hebben, als Hoeksche Waard, namelijk drie kandidaten op de lijst.
-

Peter Overwater
Marco Schurg
Arie Janson

Mijnsheerenland
Heinenoord
Piershil

plaats 11
plaats 28
plaats 42

En het zou werkelijk fantastisch zijn als wij alle drie gekozen zouden worden.
Maar dat is niet waarschijnlijk. Peter Overwater staat op de hoogste plaats, dus
hij maakt de meeste kans. Marco en ikzelf hebben slechts 5.000 stemmen per
persoon nodig om gekozen te worden.
De campagne loopt inmiddels, er zijn volop bijeenkomsten in Zuid-Holland, u
kunt heen overzicht vinden op de site van de VVD. Wij, als VVD in de Hoeksche
Waard, hebben een bijeenkomst staan op 17 februari in de Vijf Schelpen in
Mijnsheerenland. Aanvang 20:00 uur. Waarschijnlijk zijn hier Ineke Dezentjé
Hamming - Bleumink en Floor Vermeulen bij aanwezig, maar dat is nog
onbevestigd op dit moment. Wel zijn de drie kandidaten en bestuursleden van
de Hoeksche Waardse afdelingen aanwezig. En, uiteraard bent u hierbij meer
dan welkom.

Ter informatie
Door:

Theo Bos
Vicevoorzitter

Naast de komende verkiezingen is er nog een gebeurtenis waar ik u graag namens het
bestuur over informeer.
Het hoofdbestuur van de VVD heeft twee leden uit Korendijk benoemd als lid van een
Partijcommissie.
Marijke Boorsma – Ruitenberg is benoemd als lid van de Partijcommissie Volksgezondheid en Welzijn.
Arie Janson is benoemd als lid van de Partijcommissie Sociale Zaken.
Namens het bestuur wens ik hun veel succes met deze eervolle benoeming.
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