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21 juni 2011
Voortgang plaatsing JOP’s
1. In te stemmen met het gebruikerscontract JOP’s
2. In te stemmen met de oprichting van een
jongerenraad
3. In te stemmen met de start van een locatieonderzoek
voor de plaatsing van JOP’s in Wormer en in Jisp
De gemeenteraad is bevoegd voor de onderdelen 2 en 3 van
de gevraagde beslissing. Het college is op grond van art. 160
van de gemeentewet bevoegd tot het aangaan van de
gevraagde overeenkomst, maar op grond van art. 169, lid 4
van de gemeentewet wordt hierover de zienswijze van de
gemeenteraad gevraagd (voorhangprocedure).
Eind 2010 heeft de raad bij de begrotingsbehandeling een
motie aangenomen waarbij meer middelen beschikbaar
werden gesteld voor het creëren van
jongerenontmoetingsplekken (JOP’s).
In haar vergadering van 29 maart 2011 heeft de raad
ingestemd met het voorstel tot “vaststelling van de
kaderstellende notitie jongerenontmoetingsplekken” en heeft
hierbij tevens haar goedkeuring verleend aan het college om
een tweetal JOP’s aan te schaffen.
De kosten voor de aanschaf van de JOP’s bedragen, exclusief
additionele kosten voor zaken zoals vervoer, opknapkosten,
stelconplaten etc. € 1.500,-.
Deze aanschaf van de JOP’s kunnen worden gedekt uit het
eind 2010 door de raad beschikbaar gestelde bedrag van in
totaal € 30.000,-.
Nu het college in staat gesteld is een tweetal JOP’s aan te
schaffen, dient de raad zich te beraden over de vraag hoe nu
e.e.a. verder opgepakt moet worden om ook daadwerkelijk
invulling te kunnen geven aan het voornemen van de raad
om jongerenontmoetingsplekken binnen onze gemeente in
te richten.
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In dit raadsvoorstel worden een drietal beslissingen
voorgelegd op grond waarvan de uitvoering van het
voornemen om voor jongeren speciale ontmoetingsplekken
in te richten verder kan worden opgepakt.
De voorgelegde beslissingen zijn:
1. In te stemmen met het gebruikerscontract JOP’s
Jongeren hebben behoefte aan een “eigen” plaats waar zij
samen kunnen komen. Het op straat rondhangen is hiervoor
niet de juiste oplossing. Vaak ook onbedoeld wordt overlast
bezorgd en vooral voor oudere mensen kan een groep
samenkomende jongeren als bedreigend worden ervaren.
Een Jongerenontmoetingsplek (JOP) kan in deze gevallen
een uitkomst bieden.
Het is belangrijk om de jongeren ook zelf nadrukkelijk te
betrekken bij het plaatsen, inrichten en gebruik van de JOP
en hen daarbij ook zelf een eigen verantwoordelijkheid te
geven. In de gemeente Borsele heeft men hier goede
ervaringen opgedaan. Zo heeft de gemeente met de
jongeren afspraken gemaakt over het gebruik en het beheer
van de JOP en duidelijk is vastgelegd dat de jongeren zich
ook aan de afspraken dienen te houden. Wanneer zij dat niet
doen is de sanctie dat de JOP van gemeentewege wordt
weggehaald.
De JOP is afsluitbaar. Bepaalde jongeren hebben het beheer
over de sleutel gekregen en zijn dan ook uiteindelijk
verantwoordelijk gemaakt voor het juiste gebruik van de
ontmoetingsplaats. Een “open” JOP bleek niet te werken
omdat deze gevoelig bleek voor vandalisme door andere
jongerengroepen. Via de sleutelbeheerders is de gemeente
nu in staat gesteld de gemaakte afspraken ook beter te
kunnen controleren.
De gemeentelijke jongerenwerker heeft eveneens een
belangrijke taak te verrichten. Hij is het directe
aanspreekpunt tussen gemeente en jongeren v.v.
In de bijlage van dit initiatiefvoorstel is een
gebruikerscontract beschreven. Het aangaan van een
dergelijk contract behoort tot de bevoegdheden van het
college, maar wij stellen voor hiervoor wel de zgn.
“voorhangprocedure” (art. 169, lid 4 GW) op te starten en
de raad om haar zienswijze te vragen.
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2. In te stemmen met de oprichting van een
jongerenraad
Wij vragen de gemeenteraad in te stemmen met de
oprichting van een jongerenraad. De jongerenraad is de plek
waar jongeren kunnen meedenken over het in Wormerland
uit te voeren jongerenbeleid. Ook zal een jongerenraad
regelmatig activiteiten voor de eigen doelgroep kunnen
organiseren.
De taak van de jongerenraad is dan ook:
a. Het geven van advies over zaken die het
gemeentebestuur wil of zou kunnen regelen en die
betrekking hebben op jongeren:
b. Het geven van advies over het te voeren jeugdbeleid
c. Het organiseren van activiteiten gericht op jongeren
Wij stellen ons voor het college opdracht te geven om in
overleg en in samenwerking met onze jongerenwerker de
jongerenraad op te richten.

3. Start onderzoek locatieonderzoek JOP’s
Gelet op het gegeven dat de raad het college inmiddels de
mogelijkheid heeft gegeven om een tweetal JOP’s aan te
schaffen, is de vraag belangrijk geworden waar deze JOP’s in
Wormer en in Jisp geplaatst kunnen worden. In het
raadsbesluit van 29 maart 2011 werd hierover nog geen
uitspraak gevraagd/vereist.
Toch willen wij voorkomen dat de vraag waar de JOP’s te
plaatsen tot onnodig uitstel zal leiden om daadwerkelijk
invulling te geven aan ons beleid in deze.
De opmerking, gemaakt door de fractie van de PvdA, tijdens
de voorronde van de raad op 29 maart jl. dat de JOP’s
eigenlijk al geplaatst zouden moeten zijn, is ook onze fractie
uit het hart gegrepen. Bovendien willen wij, gelijk de fractie
van de PvdA geen verder onnodig uitstel.
Wij stellen dan ook voor dat er in nauwe samenwerking met
de jongeren zelf een onderzoek wordt gedaan naar de meest
gewenste locaties voor de plaatsing van een JOP in Wormer
en in Jisp.
Het niet betrekken van de doelgroep zelf is niet verstandig
en zal ook zeker geen bijdrage leveren aan het uiteindelijke
doel dat jongeren middels hun eigen ontmoetingsplek ook
minder overlast zullen bezorgen aan andere inwoners en
omwonenden.
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De hulp en de inzet van onze jongerenwerker is hierbij
geboden.
Oplossing

Meetbare doelstelling /
output
Beslag op middelen
Evaluatie

Door het bieden van een “eigen” ontmoetingsplek aan
jongeren en hen hierbij ook een verantwoordelijkheid te
geven, kan de bestaande overlast worden teruggedrongen
en/of beter worden gekanaliseerd.
Doelstelling is een situatie te bereiken waarbij de jeugd
evenals de omwonenden tevreden zijn over het gebruik van
de JOP’s en de overlast zal afnemen.
De inrichtingskosten kan worden bekostigd uit het eind 2010
door de raad beschikbaar gestelde budget.
Het gebruik van de JOP’s evalueren in samenwerking met de
op te richting jongerenraad, de jongerenwerker en politie.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze
ter inzage.

Vereniging Liberaal Wormerland;
Voor deze;
Fractie Liberaal Wormerland
-

Bijlage:

Herman Al
Sandra Kleijhorst
Marcel van Tol
Alie-Smit-de Ridder
Kick Luttik
Henk van der Snoek

- Besluit
- Gebruikerscontract
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Vereniging Liberaal Wormerland
Initiatiefvoorstel

De raad van de gemeente Wormerland;

Gelezen het initiatiefvoorstel van de Vereniging Liberaal Wormerland d.d. 9 mei 2011;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met het gebruikerscontract JOP’s
2. In te stemmen met de oprichting van een jongerenraad en het college opdracht te
geven om in overleg en in samenwerking met de jongerenwerker tot deze
oprichting te komen;
3. Het college opdracht te geven om in overleg en in samenwerking met de
jongerenwerker en de op te richten jongerenraad onderzoek te doen naar de
meest gewenste locaties in Wormer en in Jisp voor de plaatsing van een
jongerenontmoetingsplek (JOP).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 21 juni 2011;

Vereniging Liberaal Wormerland

de griffier:

de voorzitter:

I.P. Vrolijk

P.C. Tange
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Bijlage

Gebruikerscontract JOP

Artikel 1

Procedure aanvragen van een JOP

1.1

De jongeren en/of de contactcommissie en/of de jongerenwerker van de
Gemeente Wormerland kunnen bij het college van burgemeester en
Wethouders een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een
JOP-container in de betreffende kern van de gemeente Wormerland.

1.2

De aanvrager(s) gaan zelf op zoek naar een locatie voor de JOP en
controleren of de betreffende locatie eigendom is van de gemeente. De JOP
moet geplaatst worden op gemeentegrond.

1.3

Als de gekozen locatie voldoet aan de eis dat het in eigendom is van de
Gemeente organiseert/organiseren de aanvragers en de contactcommissie
gezamenlijk een informatiebijeenkomst voor de belanghebbenden. Dit
gebeurt altijd in samenspraak met de jongerenwerker.
Daar, waar de aanvraag de kern Wormer betreft en geen contactcommissie
bestaat zal een vertegenwoordiging van de gemeenteraad de taken van de
contactcommissie overnemen bij de organisatie van een
informatiebijeenkomst voor belanghebbenden.

1.4

De jongeren maken een plan hoe de omgeving van de JOP zal kunnen
worden ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereiste dat de
JOP en haar omgeving geen overlast mag geven aan omwonenden.

1.5

De jongeren kijken welke werkzaamheden zij zelf kunnen verrichten
(eventueel met behulp van de ouders/omwonenden/belanghebbenden) en
geven dit bij de gemeente en de jongerenwerker aan.

1.6

Er wordt een beheerscommissie samengesteld, die als taak krijgt ervoor te
zorgen dat de afspraken die over de JOP zijn gemaakt ook worden
gevolgd.
Deze beheerscommissie wordt door en vanuit de jongeren zelf
samengesteld. De beheerscommissie treedt tevens op als
“sleutelbeheerder” van de JOP.

1.7

De JOP is afsluitbaar en de beheerscommissie is “sleutelhouder”. De
beheerscommissie is verantwoordelijk voor de JOP, voor de naleving van
gemaakte afspraken en is aanspreekpunt voor de jongerenwerker en de
gemeente.

1.8

De jongeren stellen zelf een huishoudelijk reglement op voor het gebruik
van de JOP, voor de beperking van overlast, voor orde en netheid van de
omgeving (inrichtingsplan) van de JOP. Gemeente en/of jongerenwerker
kunnen behulpzaam zijn bij het samenstellen van een huishoudelijk
reglement.

1.8

Bij niet nakoming van gemaakte afspraken kan het college van
burgemeester en wethouders als sanctie de JOP doen laten verwijderen.
Het college doet hiervan mededeling aan de gemeenteraad, de
contactcommissie van de betreffende kern en aan de belanghebbenden.
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Artikel 2

De beheerscommissie

2.1

Door en vanuit de betreffende jongerengroep wordt een beheerscommissie
gekozen.

2.2

De beheerscommissie bestaat minimaal uit twee personen.

2.3

De gemeentelijke jongerenwerker treedt op als eerste aanspreekpunt van
de beheerscommissie en kan deze commissie van advies dienen, waar dat
door de jongerenwerker zelf nodig wordt beoordeeld of wanneer dat vanuit
de beheerscommissie wordt gevraagd.

2.4

De beheerscommissie is verantwoordelijk voor het maken en het naleven
van de afspraken rondom de JOP. Wanneer gemaakte afspraken niet
worden nagekomen, wordt de JOP in principe van gemeentewege weer
verwijderd. Het besluit daartoe wordt genomen door het college van
burgemeester en wethouders.

Artikel 3

Mandatering jongerenwerker

3.1

De jongerenwerker van de gemeente Wormerland is steeds de
coördinerende functionaris. Het college van burgemeester en wethouders
blijft eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het JOP-beleid
behouden.

3.2

De jongerenwerker rapporteert periodiek aan het college van burgemeester
en wethouders over de juiste uitvoering van het JOP-beleid.
Het college verzorgt de rapportage hiervan aan de gemeenteraad en
daar waar aanwezig, de contactcommissies.

Artikel 4

Aantal JOP’s per kern

4.1

Het maximum aantal JOP’s per kern wordt in en na overleg met de
gemeenteraad bepaald. In kernen waar een contactcommissie actief is,
zal de contactcommissie om advies worden gevraagd.
Bij de bepaling van het aantal JOP’s zal rekening gehouden worden met
het advies van de contactcommissie. Afwijkingen zullen daarom ook
worden gemotiveerd.

Artikel 5

Belanghebbenden

5.1

Belanghebbenden zijn diegene die zicht hebben op de JOP tot een
afstand van maximaal 500 meter. Als het zicht op de JOP niet aanwezig is,
geldt een afstand tot 100 meter.
Inwoners van een kern die dus binnen de cirkel van 100 meter rondom de
JOP woonachtig zijn, moeten worden beschouwd als belanghebbend.

5.2

Belanghebbenden hebben inspraak in de procedure om te komen tot
de plaatsing van de JOP. (zie artikel 1).

5.3

Wanneer één of meer belanghebbenden verzoeken tot naleving van
gemaakte afspraken en onnodige overlast ervaren, zal het college van

Vereniging Liberaal Wormerland

Initiatiefvoorstel voortgang plaatsing JOP’s

9 mei 2011

burgemeester en wethouders dit handhavingsverzoek in behandeling
nemen en onderzoek naar de vermeende klacht(en) laten uitvoeren.
Indien uit onderzoek blijkt dat de klacht(en) op juistheid berusten, zal het
college van burgemeester en wethouders de JOP kunnen laten verwijderen.

Artikel 6

Verwijderen van de JOP

6.1

Indien de gebruikers van de JOP zich niet aan de gemaakte afspraken
houden, is de beheerscommissie in eerste instantie de verantwoordelijke
partij om naleving van die afspraken te waarborgen en de betreffende
jongeren hierop aan te spreken.

6.2

Indien de inzet van de beheerscommissie geen positief effect heeft zal
de jongerenwerker nader advies over verder te nemen maatregelen
uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Hierbij wordt
aangegeven of al dan niet handhavend moet worden opgetreden.

6.3

Indien geadviseerd wordt handhavend op te treden zal het college hierover
een schriftelijke vooraankondiging sturen aan de betreffende
beheerscommissie. In deze vooraankondiging wordt de beheerscommissie
nog een mogelijkheid geboden om de naleving van afspraken bij de
jongerengroep af te dwingen.

6.4

Indien ook de verstuurde vooraankondiging geen positief effect heeft
opgeleverd, zal het college van burgemeester en wethouders onverwijld
overgaan tot het verwijderen van de JOP.
De gemeenteraad en waar aanwezig de betreffende contactcommissie
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

6.5

Tegen het besluit van het college om tot verwijdering over te gaan is
bezwaar mogelijk op grond van de Wet Algemeen Bestuursrecht.

Artikel 7

Doelgroep

7.1

Als doelgroep van het JOP-beleid wordt gesteld:
•
•
•

•
•

Jongeren woonachtig in de kern waar de JOP geplaatst is
Leeftijd van de doelgroep is vanaf 14 jaar tot en met 18 jaar
Belangrijk is dat jongeren in dit proces ook zelf initiatieven nemen en
verantwoordelijkheid willen dragen voor de naleving van afspraken en
regels met betrekking tot het gebruik van de JOP
Er een vaste groep gebruikers is van de JOP
Sleutelhouders/leden van de beheerscommissie minimaal de leeftijd
van 16 jaar hebben bereikt

Artikel 8

Alcohol- en drugsgebruik

8.1

Uitgaande van het gemeentelijke alcohol- en drugsbeleid is het niet
toegestaan dat betreffende middelen in en in de directe omgeving van
de JOP gebruikt worden of voorhanden zijn.

8.2

Bij overtreding van deze regel wordt de JOP onverwijld verwijderd.
Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.
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Artikel 9

Omgeving van de JOP

9.1

De gemeente Wormerland draagt zorg voor voldoende afvalbakken in
en in de directe omgeving van de JOP.

9.2

De gemeente draagt zorg dat de geplaatste afvalbakken regelmatig worden
geledigd.

9.3

De gebruikers van de JOP zorgen ervoor dat dagelijks wordt gecontroleerd
of het afval in en om de JOP verwijderd wordt

9.4

Voor zover mogelijk zorgt de gemeente voor voldoende verlichting rond de
JOP.

9.5

De gemeente draagt zorg voor adequaat onderhoud van de omgeving van
de JOP.

Artikel 10

Opening- en sluitingstijden JOP

10.1

Een JOP mag dagelijks gebruikt worden door de betreffende doelgroep.

10.2

De sluitingstijden zijn:
*
*
*
*

maandag tot en met donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

22.00
23.00
24.00
22.00

uur
uur
uur
uur

10.3

Tussen de sluitingstijden en 08.00 uur mag er geen gebruik gemaakt
worden van de JOP, hetgeen betekent dat er dan geen jongeren in of in de
naaste omgeving van de JOP aanwezig mogen zijn.

10.4

De beheerscommissie ziet toe dat gedurende de sluitingstijd de JOP ook
afgesloten zal zijn.

10.5

De jongeren zijn verantwoordelijk voor het feit dat geluidsoverlast
gedurende de openingtijd van de JOP zoveel mogelijk voorkomen zal
worden, daarbij ook rekening houdend met de omgeving op momenten dat
men naar de JOP komt en weg gaat.

Artikel 11

De samenwerking

11.1

Een JOP moet worden gezien als een samenwerkingsverband in een
dorpskern. Dit wil zeggen dat de beheerscommissie zorgt voor een goed
verloop van de afspraken rond de betreffende JOP.

11.2

De jongerenwerker rapporteert hierover aan het college van burgemeester
en wethouders. Zie ook artikel 3.

Artikel 12

Aanvullende bepalingen

12.1

Waar nodig mag het college van burgemeester en wethouders aanvullende
bepalingen stellen aan deze gebruiksregels/gebruikerscontract.
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12.2

Daar, waar het college aanvullende bepalingen opneemt, zal zij de
Gemeenteraad hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Wormerland,
gehouden op 17 mei 2011,

Vereniging Liberaal Wormerland

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk
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