
     

 

 

 

Neer, 1 juni 2015 

Geacht college van B&W,  

Op 1 juni 2015 verscheen in Dagblad de Limburger het bericht ‘Veiligheidshuis: Leudal moet 

jeugdwerker hebben’. Voorts nam D66 kennis van de bijbehorende B&W-stukken 2015/194. 

Op advies van het Veiligheidshuis heeft de gemeente Leudal besloten om toch weer een 

Jongerenwerker aan te stellen. Vorig jaar is de gemeente Leudal echter gestopt met het 

professioneel Jongerenwerk, althans dit werk werd niet opgenomen als zelfstandige taak in de 

aanbesteding aan Synthese. De gedachte was toen dat de inzet van vrijwilligers uitkomst bood 

en dat het algemene welzijnswerk ook toereikend was voor problematiek bij jongeren. 

D66 heeft in de raadsvergadering van 20 mei 2014 aangegeven het zeer oneens te zijn met dit 

besluit. Onze fractie was en is van mening dat professioneel Jongerenwerk een noodzakelijke 

aanvulling is op het werk dat vrijwilligers en jongeren zelf kunnen doen. Bovendien gaven de 

toenmalige Jongerenwerkers zelf diverse malen ‘alarmsignalen’ af dat hun werk onmisbaar was.  

Er is nu tijdelijk, voor een half jaar, één Jeugdwerker aangesteld voor één ‘overlastgevende’ 

groep. Volgens het B&W-voorstel moet voorkomen worden dat deze groep een ‘criminele 

jeugdgroep’ wordt. Deze tijdelijke oplossing is natuurlijk geen structurele oplossing. Sterker nog: 

het is ad-hoc beleid. Vertrouwen winnen van de jeugd vraagt een langdurige investering, waarbij 

ook een langere periode met vaste mensen wordt gewerkt. D66 pleit daarvoor al geruime tijd. 

Tevens blijkt uit de ‘Shortlist Jeugdgroepen eenheid Limburg’ dat er in Leudal nog vier 

‘hinderlijke’ groepen zijn. Vergelijking met de regio toont aan dat dit aantal relatief hoog is. Deze 

groepen plegen geen strafbare feiten, en we moeten ze dus zeker niet stigmatiseren… Maar 

deze jongeren verdienen wel onze aandacht en een investering! Nu gebeurt dat onvoldoende. 

D66 heeft dan ook de volgende twee vragen: 

1. Overweegt het College om de gemeenteraad een voorstel te doen toekomen voor een 

langdurige aanstelling van een vaste Jongerenwerker in Leudal? En zo ja, op welke termijn? 

2. Overweegt het College om de gemeenteraad een voorstel te doen toekomen om ook een 

Jongerenwerker aan te stellen voor de vier ‘hinderlijke’ groepen? En zo ja, op welke termijn? 

Met vriendelijke groet, 

Rens Raemakers 

Fractievoorzitter D66 Leudal 


