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A

Openbare adviesnota's

A.1

Voorstel bebording pannakooi
I.v.m. langdurige overlast van jeugdigen voornamelijk boven de 13 jaar tijdens schoolen BSO tijd een voorstel voor het plaatsen van een verbodsbord bij de Pannakooi.
Op het moment dat de school open is en de buitenschoolse opvang, wordt er
veelvoudig door personen boven de 13 jaar overlast gepleegd. Deze overlast bestaat
uit schreeuwen, intimiderend gedrag, grof taalgebruik en middelgebruik.
Dit heeft tot gevolg dat er angst is bij leerlingen van deze school/BSO, medewerkers en
ouders. Tevens zijn deze problemen ook in een recent inspectierapport (mei 2022) van
de GGD genoemd.
Multidisciplinair is dit probleem besproken door de directeur van basisschool de
Wetelaar, BSO Beinum, politie, jongerenwerk, boa’s en gemeente. Samen zijn we tot
de conclusie gekomen dat bebording kan helpen om dit probleem op te lossen. De
politie kan op deze wijze ook handhaven. De hoop is dat de overlast op deze manier
sterk verminderd zal worden en het gevoel van veiligheid terug zal komen.
De Pannakooi mag wel tussen 18.00 uur en 23.00 uur gebruikt worden door personen
boven de 13 jaar.
Besluit (Conform advies):

Akkoord geven voor het plaatsen van een artikel 461 wetboek van strafrecht bord
(verboden toegang voor onbevoegden) met uitzonderingsregels bij de Pannakooi bij
basisschool de Wetelaar. De tekst van het bord zal zijn:
Verboden toegang voor onbevoegden
Artikel 461 wetboek van strafrecht
- Met uitzondering van personen onder de 13 jaar tussen 08.00 uur en 23.00 uur;
- Met uitzondering van personen van 13 jaar en ouder tussen 18.00 uur en 23.00 uur.
A.2

Subsidieaanvraag Jongerenproject Doesburg
Door diverse partijen in Doesburg is geconstateerd dat een groep jongeren met diverse
problematiek (schoolverzuim, alcohol- en drugsgebruik, drugs-dealen, overlast) te laat
in beeld komt en voor een deel dreigt af te glijden naar criminaliteit. Het huidige
jongerenwerk heeft te weinig capaciteit en expertise (qua zwaarte van problematiek en
begeleiding naar werk) om hier adequaat op in te kunnen spelen. De indiener van het
projectvoorstel is woonachtig in Doesburg, heeft veel kennis en ervaring met de
betreffende doelgroep en heeft een uitgebreid netwerk in Doesburg om jongeren te
begeleiden naar werk, scholing, activiteiten of hulpverlening. Doel van het project is het
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bieden van perspectief aan deze jongeren en de werkwijze structureel te borgen in de
samenwerkingsstructuur van Doesburg.
Besluit (Conform advies):

1. De subsidieaanvraag voor een innovatief jongerenproject honoreren.
2. De kosten hiervan (€ 16.437,85) ten laste brengen van het innovatiebudget jeugd.
A.3

Jaarrapportage Buurtacademie en jongerenwerk 2021
Circulus (Cambio) is de coördinator en uitvoerder van de Buurtacademie en het
jongerenwerk. In de bijgevoegde jaarlijkse rapportage worden de resultaten voor 2021
weergegeven en toegelicht.
Besluit (Conform advies):

1. Kennis te nemen van de resultaten van de Buurtacademie en het jongerenwerk,
beschreven in de jaarrapportage 2021 van Circulus, en deze middels een
informatienota voor de raad ter kennisgeving aan de raad brengen.
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