
                               

                               Amendement 12 van 2022
                             1e Bestuursrapportage 2022
                  Een plek voor jongeren -Jeugdhaven

                                via griffier@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Hierdoor delen wij u mede, dat wij onder verwijzing naar artikel 43, Reglement van Orde, 
een amendement  indienen met als onderwerp,
1e Bestuursrapportage 2022 Velsen, indienen met betrekking tot het 
raadsvoorstelnummer R22.053 behorende bij agendapunt 3 van de raadsvergadering van 
30 juni 2022

Het Amendement luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat;

- Drugsgebruik veel overlast veroorzaakt en steeds meer jongeren in de verleiding 
gebracht worden om drugs te gebruiken. Het risico dat de jongere drugsgebruiker in het
criminele circuit terecht komt en als koerier gebruikt gaat worden en zo afglijdt naar de 
drugscriminaliteit is daarmee een voorspelbaar en voorstelbaar risico.

- De gemeente Velsen het terugdringen van drugs(criminaliteit) vooral onder de jeugd 
hoog op de agenda heeft staan.

- Het projectteam ‘Clavis’ (garage 2020)een van de projecten van Noord-Holland Samen 
Veilig. ( een samenwerking tussen Gemeenten, Politie en OM )om georganiseerde 
criminaliteit in Noord Holland aan te pakken,is samen met inwoners aan de slag gegaan
en van Maart 2022 tot juni 2022 sessies belegd hebben om na te denken over het 
probleem en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Overwegende dat:

En naar aanleiding van de bijeenkomsten van garage 2020 drie uitgewerkte ideeën naar 
voren zijn gekomen:
- Schoolcoach
- Nachtbraker
- Jeugdhaven. 

Het idee Jeugdhaven is door een jury bestaande uit deskundige als winnaar gekozen. 
Hierin komt naar voren dat jongeren zoekende zijn naar een ontmoetingsplek waar ze 
samen kunnen komen. 

Deze ontmoetingsplek voldoet aan de vraag van jongeren en zal worden geadopteerd 
door een enthousiaste groep jongeren en hun ouders. Hiermee is het beheer van de plek 
gewaarborgd.  De plek gaat verveling tegen en biedt jongeren een alternatief voor op 
straat hangen. Op straat zijn de jongeren het meest kwetsbaar en goed bereikbaar voor 
drugscriminelen.
Om het onderkomen de Jeugdhaven te realiseren is een geschat bedrag van rond de 
70.000 euro nodig. Gezien de sociale impact en het positieve effect op kwetsbare 
groepen, geloven de indieners van deze motie dat het goed is wanneer de gemeente dit 
burgerinitiatief ondersteunt.



Besluit de Raad van de gemeente Velsen:
1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen met een voordelig saldo van € 

0,89 miljoen 
2. Punt 4 te wijzigen in: Wijziging van de begroting 2022, conform de 1 e 

Bestuursrapportage 2022 inclusief een eenmalig incidenteel bedrag van € 
10.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van het onderkomen van 
Jeugdhaven en zo de benodigde Crowdfunding een impuls te geven.

      Dit bedrag wordt uitgekeerd zodra de overige benodigde € 60.000 
      middels de Crowdfunding bijeen is gebracht.

30 juni 2022
Leo Kwant LGV
Ahmet Karateke PvdA Velsen
Ilse van Turnhout   GroenLinks
Sander Scholts      Forza IJmond
Cees Sintenie       CDA
Frank Cornet         CU
Suleyman Celik    VL
Lucas Boelé D66V

Toelichting:
Jeugdhaven is een plek voor jongeren, die door de jongeren zelf wordt opgebouwd. Zij zijn
bereid de handen uit de mouwen te steken om een dergelijke plek te realiseren en daarna 
ook te beheren. Door een stukje eigenaarschap en gemeenschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel van een groep jongeren ondersteund door hun ouders, wordt 
zo het risico van vernielingen geminimaliseerd. De controle door de jongeren die het 
beheren zal groot zijn.
Het is de bedoeling dat de jongeren in het gebouw van de Jeugdhaven  samen komen en 
doordat zij het zelf beheren, hebben zij ook de verantwoordelijkheid en doen gelijk nuttige 
ervaringen op. Door een dergelijke plek te bieden, wordt de verveling tegengaan( een 
belangrijke oorzaak van voor het afglijden naar drugscriminaliteit.)
Ook bieden wij in de buurt een plek waar zij graag naartoe kunnen gaan. Er kunnen 
rondom de Jeugdhaven allerlei activiteiten ontplooid worden, waaronder sportactiviteiten.

Als gemeente geven wij met deze motie  een signaal af naar de samenleving, dat wij 
initiatieven, en zeker van de jeugd, serieus nemen en als gemeente een voorbeeldfunctie 
willen hebben. Ook willen we een signaal van vertrouwen afgeven aan mogelijke 
sponsoren, wat hen wellicht over de streep helpt. 

Mocht het geld niet via sponsoren en/of Crownfunding bijeengebracht worden, dan zal de 
gereserveerde 10.000 euro, beschikbaar gesteld door de gemeente weer terugvloeien 
naar de algemene middelen


