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Samenvatting
In 2010 hebben wij de groepsaanpak jeugdoverlast ontwikkeld. Het Mobiel Team van
MeerWaarde is onderdeel van de groepsaanpak en wordt gemeentebreed ingezet bij het
terugdringen van (ervaren) jeugdoverlast. De uitvoering van het Mobiel Team is de
afgelopen jaren van wisselende kwaliteit geweest. Dit vormde regelmatig onderwerp van
gesprek op ambtelijk en bestuurlijk niveau. In december 2013 hebben wij per brief kenbaar
gemaakt dat vanaf dat moment de uitvoering onverkort diende te voldoen aan de gemaakte
afspraken, en wij bij afwijking daarvan per mei 2014 zouden besluiten tot beëindiging van het
subsidie met ingang van 2015. Deze voorwaarden zijn tevens opgenomen in de
subsidiebeschikking 2014. Wij stellen thans reeds vast dat sindsdien de uitvoering op
essentiële onderdelen niet heeft voldaan aan de gestelde eisen.
De consequentie is daarom - mede gebaseerd op vier jaar ervaring - dat we besluiten het
subsidie voor de inzet van MeerWaarde op het onderdeel groepsaanpak jeugdoverlast
(Mobiel Team) per 2015 te beëindigen. Het subsidie aan Meerwaarde wordt daartoe
structureel met € 190.000,- verlaagd.
Context
In 2010 hebben wij de groepsaanpak jeugdoverlast ontwikkeld. Het Mobiel Team van
MeerWaarde is onderdeel van de groepsaanpak en wordt gemeentebreed ingezet bij het
terugdringen van (ervaren) jeugdoverlast. Het Mobiel Team wordt uitgevoerd door reguliere
tiener- en jongerenwerkers van MeerWaarde. Het Mobiel Team legt contacten met jongeren,
ouders en bewoners/ondernemers op overlastlocaties, verzamelt informatie, maakt
groepsgerichte analyses (van de groep als geheel), domeingerichte analyses (sociale en
fysieke analyse van de buurt) en persoonsgerichte analyses (analyse van individuele
risicojongeren), stelt in overleg met ketenpartners een plan van aanpak op, bedenkt
interventies, voert het plan van aanpak uit (inclusief eventuele bijstelling en nazorg) en leidt
toe naar hulpverleningsaanbod. Het Mobiel Team doet dit in nauwe samenwerking met
gemeentelijke straatcoaches, politie, Halt en coördinatie vanuit de gemeente. Voor het
Mobiel Team ontvangt MeerWaarde een subsidie van circa € 190.000.
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Probleemstelling
De uitvoering van het Mobiel Team is de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van gesprek
geweest, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In de eerste twee jaar heeft MeerWaarde voor de
uitvoering een externe (gespecialiseerde) partij ingeschakeld en was toen (redelijk)
succesvol. Sinds 2012 vormt het Mobiel Team een onderdeel van het reguliere
jongerenwerk. Sinds dat moment ging de uitvoering met ups en downs. Knelpunten die
regelmatig naar voren kwamen, waren aanwezigheid op straat, (kwalitatieve) analyses en/of
plannen van aanpak, continuïteit, de verbinding tussen het mobiel team en het reguliere
jongerenwerk en het proactief handelen op signalen. Er zijn op ambtelijk en bestuurlijk
niveau meerdere gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt om dit op orde te krijgen.
Medio 2013 kregen wij wederom verontrustende signalen. Analyses en plannen van aanpak
werden nauwelijks geleverd, belangrijke afspraken niet nagekomen en ketenpartners gaven
aan de waarde van MeerWaarde niet meer te zien. MeerWaarde onderkende deze signalen.
Er zijn afspraken gemaakt over het per direct verbeteren en aanleveren van onder meer
kwalitatieve analyses en plannen van aanpak en over het proactiever ophalen van informatie
bij ketenpartners, welke in het managementoverleg met MeerWaarde en in een brief d.d. 3
december 2013 zijn bevestigd. In die brief en tevens in de subsidiebeschikking is
opgenomen dat wij op 1 mei 2014 beoordelen of aan alle afspraken is voldaan. Op basis van
dit oordeel zou worden bepaald of wij vanaf 2015 dit deel van het subsidie zullen
continueren. Dit in verband met het programma van eisen dat in juni 2014 aan MeerWaarde
wordt gezonden en de basis vormt voor hun offerte 2015.
Het sturen van deze brief met daarin gezamenlijk gemaakte afspraken zou een keerpunt
moeten zijn. Helaas moeten wij thans constateren dat hier onvoldoende gevolg aan is
gegeven. De (wederom te laat) aangeleverde analyses van overlastsituaties missen
onderbouwing en verdieping op zaken als kenmerken van overlastgroepen en de individuele
jongeren daarbinnen.
Oplossingen
Onze conclusie is - mede gebaseerd op vier jaar ervaring - dat we besluiten het subsidie
voor de inzet van MeerWaarde op het onderdeel groepsaanpak jeugdoverlast (Mobiel Team)
per 2015 te beëindigen.
Voor de uitvoering gedurende de rest van het jaar 2014 beraden wij ons op de
mogelijkheden. Een ongewijzigde continuering van het Mobiel Team door MeerWaarde is
geen reële optie. Wij zijn voornemens op korte termijn - nog voor de zomer - een andere
partij in te schakelen, die onder gemeentelijke aansturing het Mobiel Team uitvoert, in een
nog uit te werken samenwerking met het reguliere jongerenwerk van MeerWaarde.
vormgeven.
Middelen
Het beëindigen van het onderdeel Mobiel Team bij MeerWaarde betekent een onttrekking
van structureel € 190.000 aan het subsidie aan Meerwaarde per 2015. Deze middelen zullen
deels of geheel worden ingezet voor de nieuwe invulling van het Mobiel Team.
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Juridische aspecten
Op grond van artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht dient bij vermindering van subsidies
die langer dan drie jaar voor min of meer dezelfde activiteiten zijn verleend een redelijke
termijn in acht te worden genomen. Gezien de hoogte van de subsidievermindering in relatie
tot het totale subsidie aan MeerWaarde, zijn wij van mening dat MeerWaarde voldoende
mogelijkheden heeft om tijdig maatregelen te treffen, mede gezien het feit dat reeds per brief
d.d. 3 december 2013 een aankondiging is gedaan van een mogelijke subsidievermindering.
In- en externe communicatie
MeerWaarde wordt schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit.
Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. met ingang van 2015 het subsidie voor de inzet van Stichting Meerwaarde op het
onderdeel groepsaanpak jongerenoverlast (Mobiel Team) in te trekken en het subsidie
aan Stichting Meerwaarde daartoe structureel met € 190.000,- te verlagen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
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