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1. Inleiding 
Tijdens de behandeling van de Kademota 2015 is de motie 'Veiligheid Schalkwijk' 
aangenomen met als dekkingsvoorstel de vrijgevallen middelen ter hoogte van € 200.000,-
die beschikbaar zijn gekomen door de opgeheven Brandweerpost-Oost. De motie is 
afkomstig van het CDA, de PvdA, D66 en GroenLinks Haarlem. 

Het college is daarbij verzocht om een projectvoorstel uit te werken en dit aan de raad voor te 
leggen waarin voorstellen worden gedaan om de aanpak van overlast en criminaliteit door 
jongeren in Schalkwijk te intensiveren. Daarbij moet meer focus worden gelegd op preventie, 
bestaande uit de volgende drie componenten: 
• Het beter vormgeven van de systeemgerichte (persoonsgerichte en gezinsgerichte) 

aanpak van overlastgevende en/of criminele jongeren door middel van de juiste 
begeleiding. 
Het geven van een extra impuls aan wijkinitiatieven in Schalkwijk. 
Extra inzet van straathoekwerk in Schalkwijk. 

Het uitgewerkte projectvoorstel treft u hierbij aan. Dit past bij programma 6.3 beleidsveld 
Openbare Orde en Veiligheid. 

2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

Akkoord te gaan met het projectvoorstel "Intensivering aanpak overlast en criminaliteit in 
Schalkwijk" en de daarin geformuleerde uitgangspunten. 
De kosten van dit besluit worden gedekt binnen de begroting programma 6, beleidsveld 
Openbare Orde en Veiligheid. 

3. Beoogd resultaat 
Met het projectvoorstel wordt de aanpak van overlast en criminaliteit door jongeren in 
Schalkwijk geïntensiveerd, met een veiliger en leefbaarder Schalkwijk als beoogd resultaat. 
Zie programmabegroting 6.3 beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid. 

4. Argumenten 
1) Het voorstel past in het ingezette beleid 
Jeugd en veiligheid zijn al jaren belangrijke thema's in het Haarlems veiligheidsbeleid. Een 
positief toekomstperspectief voor jongeren is voor henzelf van groot belang, maar ook voor 
de Haarlemse samenleving. In de afgelopen jaren is al veel aandacht gegaan naar het 
terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, met wisselend succes. Op de 
overlastgevende en criminele jeugd in Schalkwijk is moeilijk vat te krijgen. De resultaten van 
het beleid zijn voor wat betreft die groep onvoldoende en daarom is versterking van de 
gekozen aanpak noodzakelijk om de complexe problematiek de baas te kunnen. 

In het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2015 is de aanpak van 
problematische jeugdgroepen in het algemeen en de criminele jeugdgroep in Schalkwijk in 
het bijzonder als één van de prioriteiten bestempeld. 



Inmiddels is uit de jeugdgroepeninventarisatie van de politie Haarlem van april 2015 
duidelijk geworden dat er in Schalkwijk géén sprake meer is van twee afzonderlijke 
problematische jeugdgroepen (zijnde één criminele jeugdgroep en één overlastgevende 
jeugdgroep Europawijk), maar van een zwerm jongeren afkomstig uit verschillende wijken in 
Schalkwijk die overlastgevend en/of crimineel gedrag vertonen in Schalkwijk en daarbuiten. 

Sinds het begin van de aanpak van de criminele jeugdgroep in Schalkwijk is er veel inzet 
geweest om deze jeugdgroep intensief en duurzaam aan te pakken. De aanpak was (en is) 
gericht op: 

het realiseren van minder overlast en criminaliteit in Schalkwijk; 
• het realiseren van een systeemgerichte (persoonsgerichte en gezinsgerichte) aanpak op 

maat; én 
• het realiseren van een verbeterd veiligheidsgevoel bij bewoners en ondernemers in 

Schalkwijk. 

Ten aanzien van de systeemgerichte aanpak (begeleiding): 
In de huidige praktijk blijkt dat het bieden van de juiste begeleiding aan overlastgevende 
en/of criminele jongeren essentieel is voor het boeken van successen in de aanpak. 

Er is op dit moment één CJG-coach in Schalkwijk werkzaam die als één van de weinige 
mensen ook daadwerkelijk tot deze lastige doelgroep doordringt. Dit maakt deze CJG-coach 
tegelijk ook kwetsbaar. Het is niet mogelijk gebleken om binnen de beschikbare formatie 
CJG-coaches te schuiven met de beschikbare capaciteit. 

Er wordt 1,5 fte CJG-coach toegevoegd. De gemiddelde kosten van 1 fte CJG-coach zijn 
afhankelijk van kennis en ervaring circa € 90.000,- op jaarbasis. De gemiddelde kosten van 
1,5 fte komen neer op circa € 135.000,-. 

De CJG-coaches worden: 
ingezet op de zwerm overlastgevende en criminele jongeren uit Schalkwijk en de 
bijbehorende gezinnen; 

• ingezet op jongeren uit de zwerm overlastgevende en criminele jongeren uit Schalkwijk 
van 9 tot 23 jaar oud en in incidentele gevallen op die jongeren die ouder dan 23 jaar zijn. 

• gekoppeld aan (nader te bepalen) PO- en VO-scholen in Schalkwijk. 

Ten aanzien van wijkinitiatieven in Schalkwijk: 
Uitgaande van het '•'Coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 - Samen Doen!" zijn 
gerechtigheid, veiligheid, toezicht en handhaving belangrijke, publieke taken van de overheid 
om de Haarlemse inwoners zo goed mogelijk te kunnen beschermen. 

Ondanks de grote rol van de gemeente en andere overheden wordt een gespreide 
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven en instellingen ook onderkend. Het 
Buurtouderproject in Meerwijk is een goed voorbeeld van hoe Haarlemmers zélf kunnen 
bijdragen aan een veiliger Haarlem (zie pagina 12 van het Coalitieprogramma). Vanaf het 
Leonardo da Vinciplein lopen buurtouders regelmatig een ronde door de wijk. Het doel is om 
in gesprek te komen met jongeren, hen te wijzen op mogelijkheden voor activiteiten, en hen 
aan te spreken op storend gedrag. Signalen spelen de buurtouders door naar de wijkraad, de 
woningcorporaties, DOCK, of de politie. 
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Het Buurtouderproject heeft - als één van de wijkinitiatieven in Schalkwijk - een belangrijke 
preventieve werking. Het college ondersteunt dergelijke initiatieven. Als onderdeel van het 
projectvoorstel wordt € 15.000,- beschikbaar gesteld, ten behoeve van die wijkinitiatieven in 
Schalkwijk die samenvallen met het Haarlems coalitieakkoord. 

Ten aanzien van straathoekwerk: 
In Haarlem wordt sinds enige jaren straathoekwerk geleverd door Streetcomerwork. De 
straathoekwerkers spreken jongeren in de openbare ruimte aan op hun gedrag en kunnen bij 
(meervoudige) problematiek de jongeren hierin ondersteunen. Streetcomerwork werkt nauw 
samen met andere organisaties die op het gebied van jeugd actief zijn en ook met handhaving, 
politie en vele anderen. Sinds juli 2014 maakt Streetcomerwork samen met andere 
organisaties (DOCK, Haarlem Effect etc.) deel uit van het "Samenwerkingsverband Jeugd". 

Als onderdeel van het projectvoorstel wordt € 50.000,- beschikbaar gesteld voor extra inzet 
van straathoekwerk van Streetcomerwork in Schalkwijk. 

2) Het voorstel past binnen de begroting 
De begroting ten behoeve van de intensivering aanpak overlast en criminaliteit in Schalkwijk 
ziet er als volgt uit: 
• Aanstelling 1,5 fte CJG-coach(es): € 135.000,-
• Wijkinitiatieven Schalkwijk: € 15.000,-
• Inzet straathoekwerk van Streetcomerwork: € 50.000,-
Totaal: € 200.000,-

Aangezien de uitvoering van het voorstel pas in het 3e kwartaal van 2015 kan plaatsvinden 
(en het voornamelijk personele inzet betreft waaraan ook een selectietraject voorafgaat), zal 
in 2015 niet het volledige bedrag benut worden. Het restant (€ 100.000,-) zal terugvloeien in 
de algemene middelen. Dit wordt verwerkt bij Bestuursrapportage 2. In 2016 zal het 
volledige bedrag aan de veiligheid in Schalkwijk worden besteed. 

5. Risico's en kanttekeningen 

6. Uitvoering 
• Het CJG krijgt de opdracht om de werving- en selectieprocedure voor het aanstellen van 

de nieuwe CJG-coach(es) op te starten. 
De extra inzet van straathoekwerk in Schalkwijk wordt afgestemd met Streetcomerwork. 
De overige betrokken worden geïnformeerd. 

Het college van burgemeester en wethouders. 

de secretaris de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 

De raad der gemeente Haarlem, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 
• Akkoord te gaan met het projectvoorstel "Intensivering aanpak overlast en criminaliteit in 

Schalkwijk" en de daarin geformuleerde uitgangspunten. 

0 1 OKT 2015 
Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie) 

De griffier 
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