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Aanleiding
In het voorjaar 2009 hadden we vooral in de kern Aalten problemen met overlast van hangjeugd. Naar
verwachting zou dit probleem in de zomermaanden alleen maar toe nemen. De nota jeugdbeleid en
de bijhorende middelen waren op dat moment nog niet zijn vastgesteld. Daarom hebben we voor de
zomermaanden een project gedraaid met de inzet van extra jongerenopbouwwerk. Afgesproken is dat
dit project zou dienen als een pilot. De ervaringen van de drie maanden jongerenopbouwwerk kunnen
worden gebruikt voor de invulling van het structurele jongerenopbouwwerk, zodat dit goed aansluit bij
de lokale situatie. Afgesproken is dat er na deze periode geëvalueerd zou worden.

Inhoud mededeling
In Dinxperlo heeft de huidige jongerenwerker extra uren gekregen voor de zomermaanden en voor
Aalten hebben we via Elixer een jongerenopbouwwerker ingehuurd. De ervaringen in de
zomermaanden zijn erg positief. Ook van de netwerkpartners, het JEKK, Schaersvoorde en de politie
hebben we veel positieve reacties gekregen. Volgens hun zijn de zomermaanden erg rustig verlopen
en op de momenten dat er wel overlastmeldingen waren konden we snel reageren. Tot slot zijn ook de
jongeren zelf erg positief over de extra inzet van het jongerenwerk. Zowel de wethouder als de
beleidsmedewerker jeugd zijn een aantal keren bij de activiteiten aanwezig geweest om te vragen
naar de ervaringen van de jongeren. Zij hopen dat de inzet van het jongerenwerk blijft.
Deze evaluatie beperkt zich tot een weergave van de ervaringen. Wij gaan op basis van deze
ervaringen in gesprek voor een vervolgplan. Hier zullen we u op een later tijdstip over informeren.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- Verslag van het jongerenwerk in Dinxperlo
- Verslag van het jongerenwerk in Aalten
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
nvt

