
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergadering 

van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op 27 augustus 2008 bij ons 

college ingekomen vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra-

Tiggelman en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

 
 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Cees-Jan Pen/Ria Keesstra 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Openbare Orde en Jeugdbeleid  

  

Betreft: Werkervaringstages politie  

 

Geacht College, 

 

In Utrechts is een pilot gestart waarbij hang en risicojongeren werkervaringstages lopen 

bij de politie. De belangstelling daarvoor onder de jongeren blijkt zo groot dat er al een 

wachtlijst voor is. Op dit moment lopen er in Utrecht 14 jongeren van 16 jaar en ouder 

stage in hun eigen wijk, gedurende 15 maanden voor 12 uur in de week. Deze jongeren 

brengen op deze manier de wijkagenten in contact met de jongeren in de wijk, waardoor 

de relatie tussen de politie en de hang en risicojongeren verbetert. Het Ministerie van 

Binnenlandse zaken betaalt deze werkervaringsplaatsen en de politie in Utrecht denkt er 

over om het project uit te breiden.  

 

CDA Haarlem ziet ook mogelijkheden om zo'n project in Haarlem te realiseren. In 

Haarlem zijn verschillende groepen (hang) en risicojongeren actief op straat en op pleinen 

(Brouwersplan, Meerwijk, Nw Guineaplein, Staten Bolwerk) en zij geven helaas in 

verschillende stadswijken overlast. Recente cijfers van de gemeente geven aan dat er 

sprake is van honderden risicojongeren. De werkervaringstages kunnen aan verschillende 
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beleidsterreinen een bijdrage leveren
i
. De CDA fractie is benieuwd hoe het college over 

dit idee denkt. 

 

Het CDA wenst naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex artikel 

38. 

 

1. Kent het college dit project van werkervaringsplaatsen bij de politie in 

Utrecht? 

2. Is het college het eens met ons idee dat werkervaringplekken bij de politie 

voordeel zou kunnen opleveren voor zowel de jongere zelf als ook voor de 

gemeente Haarlem? Jongeren krijgen kansen, de overlast in de wijken wordt 

mogelijk verminderd; 

3. Zijn er binnen de verschillende groepen van hang en risicojongeren 

voldoende jongeren die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen 

(schoolverlaters en/of geen dagbesteding)? Wij zouden het op prijs stellen als 

u voor de beantwoording navraag zou willen doen bij het jongerenwerk hoe 

zij dit project zien en of er voldoende animo zou kunnen zijn. 

4. De Provincie en ook het Rijk stimuleren projecten die inzet vanuit zowel 

onderwijs, welzijn en zorg, en werk kennen. Deze projecten moeten zich 

richten op vormen van dagbesteding en/of een systeemgerichte aanpak van 

problemen van jongeren. Is het college het met ons eens dat de door ons 

beoogde vorm van dagbesteding prima zou kunnen passen binnen de 

doelstellingen die Provincie en Rijk voor ogen heeft, waardoor er een kans 

bestaat dat de Provincie en Rijk financieel zou kunnen bijdragen.  

5. Is het college het met ons eens dat deze werkervaringsplaatsen bij de politie 

een prima aanvulling zou kunnen zijn op het huidige beleid op het gebied van 

jeugd en onderwijs, Wet Werk en Bijstand en veiligheid? Zo ja, zou het 

college bereid zijn om dit binnen het huidige beleid in te passen. Zo niet, 

waarom niet?  

6. Zouden deze werkervaringsplaatsen betaald kunnen worden uit het werk-deel 

van ons WWB budget, of ziet het college nog mogelijkheden om naast de 

Provincie/het Rijk ook via Europa (ESF) nog financiering te verkrijgen voor 

dit project? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Cees-Jan Pen 

Ria Keesstra  
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i
 JEUGDBELEID EN SCHOOLVERLATERRPROBLEMATIEK Jongeren die vervroegd de 

school verlaten zonder diploma hebben geen dagbesteding, vaak geen doel in hun leven en zijn 

zoekende naar hun toekomst. Via het RMC (regionaal meld-en coördinatiepunt voor 

schoolverlaters) kunnen zij op traject worden gezet. Dit gebeurt nu ook al. Maar het vinden van 

een goede dagbesteding blijkt nogal eens problemen op te leveren. De stages zouden voor 

belangstellende jongeren ondersteunend kunnen werken. WET WERK EN BIJSTAND Jongeren 

die niet meer naar school willen moeten aan het werk. Zij krijgen geen uitkering meer. Via een 

reïntegratietraject kunnen zij werkervaring opdoen bij verschillende werkgevers. De politie zou 

aan dit rijtje toegevoegd kunnen worden. Zij zijn al jaren op zoek naar gemotiveerd personeel uit 

allerlei groepen in de samenleving. Jongeren die bij hen ervaring opdoen zouden bij gebleken 

geschiktheid door kunnen stromen naar de politieschool en zo kunnen solliciteren naar een baan 

bij de politie. VEILIGHEID Groepen hang en risicojongeren geven overlast in verschillende 

wijken in de stad. De politie en de jongerenwerkers hebben er een behoorlijke klus aan. Toch blijft 

het een hele klus, want de groepen veranderen regelmatig van samenstelling en de kinderen sluiten 

zich steeds jonger aan bij deze groepen. Door hang en risicojongeren stage te laten lopen bij de 

politie zou het "leren kennen" van de doelgroep aanzienlijk makkelijker kunnen verlopen en het 

imago van de politie onder de jongeren kunnen verbeteren. De stagiaires kennen de jongeren, 

weten wat ze willen en weten wat hun bedoelingen zijn. Zij komen immers zelf uit de doelgroep. 

Het contact tussen de jongeren en de politie wordt zo veel gemakkelijker gelegd. Dit heeft een 

groot voordeel 

 

 

 

 

Aan de heer C.J. Pen 

lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood 

2023 CG  Haarlem 

 

Aan mevrouw M.J.M. Keesstra-Tiggelman 

lid van de gemeenteraad 

Zijlweg 288 

2015 CN  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 6 augustus 2008 

werkervaringstages politie 

 

 

 

Geachte heer Pen en mevrouw Keesstra-Tiggelman, 

 

Op 6 augustus 2008 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake werkervaringstages 

bij de politie. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag 

steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. 

 

1. Kent het college dit project van werkervaringsplaatsen bij de politie in Utrecht?  
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Antwoord 

Het college kent dit project en heeft zelfs al op 12 juni 2008 een convenant ondertekend 

met politie en welzijnsorganisatie Dock om een eigen Haarlemse variant op het Utrechtse 

project in november te kunnen starten. 

 

2. Is het college het eens met ons idee dat werkervaringsplekken bij de politie voordeel 

zou kunnen opleveren voor zowel de jongeren zelf als ook voor de gemeente 

Haarlem? Jongeren krijgen kansen, de overlast in de wijken wordt mogelijk 

verminderd. 

 

Antwoord 

Zie 1. Het project Jongerenteam Haarlem voorziet in een gecombineerde aanpak van 

toezichthoudende taken en persoonlijke ontwikkeling. Doel is voor jongeren een beter 

toekomstperspectief te creëren en overlast, die al dan niet door de jongeren zelf wordt 

veroorzaakt, terug te dringen. Dit project is een pilot die loopt tot eind 2009. Uit de in 

2009 geplande evaluatie zal blijken wat het effect is. 

 

3. Zijn er binnen de verschillende groepen van hang en risicojongeren voldoende 

jongeren die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen(schoolverlaters en/of geen 

dagbesteding)?Wij zouden het op prijs stellen als u voor de beantwoording navraag 

zou willen doen bij het jongerenwerk hoe zij dit project zien en of er voldoende animo 

zou kunnen zijn. 

 

Antwoord 

Uit navraag bij het jongerenwerk van welzijnsorganisatie Dock, samenwerkings-partner 

in het project Jongerenteam Haarlem, blijkt dat er voldoende animo is onder de 

doelgroep. De werving is op dit moment in volle gang. Het streven is dat de opleiding van 

de geselecteerde jongeren in september start, zodat de inzet van het jongerenteam begin 

november kan plaatsvinden. 

 

4. De Provincie en ook het Rijk stimuleren projecten die inzet vanuit zowel onderwijs, 

welzijn en zorg, en werk kennen.Deze projecten moeten zich richten op vormen van 

dagbesteding en/of een systeemgerichte aanpak van problemen van jongeren. Is het 

college het met ons eens dat de door ons beoogde vorm van dagbesteding prima zou 

kunnen passen binnen de doelstellingen die Provincie en Rijk voor ogen heeft, 

waardoor er een kans bestaat dat de Provincie en Rijk financieel zou kunnen 

bijdragen? 

 

Antwoord 

Na een positieve evaluatie van de pilot, zullen wij onderzoek doen naar mogelijke  

financieringsbronnen voor een vervolg op dit project. Daarbij zullen wij de 

mogelijkheden van de Provincie , het Rijk en ESF meenemen.  

 

5. Is het college het met ons eens dat deze werkervaringsplaatsen bij de politie een 

prima aanvulling zou kunnen zijn op het huidige beleid op het gebied van jeugd en 

onderwijs, Wet Werk en Bijstand en veiligheid?  Zo ja, zou het college bereid zijn om 

dit binnen het huidige beleid in te passen. Zo niet, waarom niet? 
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Antwoord 

Uit de evaluatie na afloop zal blijken wat het resultaat is. Daarna zal besluitvorming 

plaatsvinden over het vervolg op dit project.  

 

6. Zouden deze werkervaringsplaatsen betaald kunnen worden uit het werk-deel van 

ons WWB budget, of ziet het college nog mogelijkheden om naast de Provincie/het 

Rijk ook via Europa(ESF) nog financiering te verkrijgen voor dit project? 

 

Antwoord 

Zie vraag 4. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 

 
 


