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Notitie zwerfjongeren succesvol besproken in de raad.

Op verzoek van de SP is de notitie zwerfjongeren in de raad besproken. 

De SP fractie is al 3 jaar bezig om de opvang van zwerfjongeren op de agenda te krijgen. Eerst was het 
college van mening dat we ze niet hadden, toen hadden we er 2, en na het doen van een onderzoek 
over de maatschappelijke opvang, kwamen ze erachter dat we te weinig opvang plekken hebben voor 
de zwerfjongeren. Een jaar na deze constatering verscheen eind vorig jaar, na veel aandringen van de 
SP, eindelijk deze notitie.

In deze notitie de inventarisatie, door gesprekken met maatschappelijke organisaties, interviews met 
zwerfjongeren en een quickscan door de GGZ-Wmo initiatief groep en een plan van aanpak. Er komen in 
totaal 12 opvang plekken, nu zijn het er 4, door Promens Care. Deze plekken zouden begin 2010 al 
gerealiseerd zijn, maar er is nog geen geschikte locatie gevonden. Op aandringen van de gehele raad 
heeft wethouder Langius toegezegd dat in de herfst van 2010 de opvang gereed is. 

Door de SP is bepleit dat de wethouder regie neemt in de volledige probleemhouderschap van de 
organisaties, ze mogen geen jongeren bij elkaar over de schutting gooien. Elke jongere moet een vaste 
begeleider krijgen die samen met hem alle voor hem relevante zaken regelt, wonen, school, 
werk/dagbesteding, behandeling.

De grote groep thuisloze jongeren zijn niet meegenomen in deze notitie, een gemiste kans, volgens de 
SP.  SP raadslid Aly Joustra: “Door alleen over de dakloze jongeren te spreken en als gemeente geen 
visie of beleid te maken over de veel grotere groep van thuisloze jongeren in Assen, loop je kans dat 
deze jongeren steeds verder afglijden met alle problemen van dien.”

De opvang van zwerfjongeren gaat gepaard met een hoop bureaucratie en certificatie gekte. Dit gaat 
ten koste van de jongeren. Hou daar mee op was de oproep van de SP. Joustra: “Deze bureaucratie is al 
frustrerend voor de professionele organisaties , laat staan de bureaucratische opstelling van de 
gemeente tegen de informele opvang van Van Mooi tot Maf. De gemeente wil niet inzien dat deze 
opvang een basis voorziening is en geen zorginstelling. Gedurende 8 jaar vangen zij jongeren op, ze 
werken samen met alle professionele organisaties en krijgen veel complimenten over hun werkwijze 
:Doen wat werkt. De gemeente is al die jaren niet in staat geweest om dit initiatief vanuit de Wmo te 
ondersteunen.”

Aly Joustra heeft de wethouder uitgedaagd om lef te tonen en n.a.v en rapport dat binnenkort 
verschijnt van de Hanze Hogeschool, om een woon en doe gezin uit te rollen over het gehele land, in 
ontvangst te nemen en van dit initiatief een pilot project te maken. Zet Assen eens een keer anders op 
de kaart. De wethouder heeft de uitdaging niet aangenomen, maar wij zullen hem daar aan blijven 
herinneren.

9 juni zijn de verkiezingen. Vergeet niet te stemmen!
Maar we hebben nog veel werk te doen, dit kunnen we niet alleen.
Help mee met de campagne: meld je aan via: 
assen@sp.nl   of tel: 314478

       SP Assen op hyves: www.spassen.hyves.nl
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SP: bezuinigen op raadsvergoedingen

De SP fractie stelde donderdag in de raad voor om de 
raadsvergoeding te beperken tot 80% van het wettelijke maximum. 
Alle andere partijen stemden tegen, zelfs zonder er ook maar iets 
over te zeggen. 
  
SP fractievoorzitter Jan Broekema: “Zeker in een tijd waarin veel 
bewoners de gevolgen van de economische neergang ervaren, 
het goed is als de volksvertegenwoordiging bekijkt of zij zelf een 
signaal kan geven. Er komen stevige bezuinigingen aan. Wij kijken 
dan eerst naar onszelf. Een vergoeding van 1300 euro kan best wat 
minder en scheelt dan heel makkelijk ruim 100.000 euro structureel 
per jaar. Dit betekent dat dat geld niet ergens anders bezuinigt hoeft 
te worden.”

De SP was echter de enige die vond dat het met wat minder kan. 
De rest van de raad stemde tegen. Alleen Plop gaf een stemverklaring, 
alle andere fracties hebben niet in de raad en dus aan de kiezers uitgelegd waarom zij tegen stemden. 
Broekema: Schandalig! Door niet eens te willen praten over het door de SP ingebrachte voorstel laat de 
Asser politiek zien waar het voor staat. Straks wel grote woorden hebben over bezuinigingen die 
anderen raken, maar wanneer het over jezelf gaat gewoon je mond houden en tegen stemmen is laf te 
noemen. 

Na de raadsvergadering kwamen diverse raadsleden naar de SP toe om te zeggen dat dit niet netjes 
was, ze het eigenlijk wel met de SP eens waren, ze er eigenlijk wel wat over hadden moeten zeggen. 
Broekema: “allemaal leuk en aardig, maar als volksvertegenwoordiger ben je gekozen om in de raad je 
mond open te doen. Ook als je het voorstel niet ziet zitten ben je aan je kiezers verplicht om op z'n 
minst uit te leggen waarom je tegen stemt”.        

Succes Agnes Kant voor menselijke thuiszorg

Afgelopen maand heeft de meerderheid van de Kamer de SP gesteund in de voorstellen om de 
verplichte aanbesteding in de WMO te stoppen. Ook worden budgetten geoormerkt en komt er een 
basistarief (Zeeuws model). Hiermee heeft Agnes op haar laatste dag in de Tweede Kamer een mooi 
succes geboekt. De SP in Assen pakt dit direct op en zal er alles aan doen om ook in Assen daad bij het 
woord te voegen en de marktwerking uit de zorg te halen.

Discussie over cameratoezicht: geen inhoud maar politiek gedraai en gekonkel

De SP fractie is geërgerd over de discussie over cameratoezicht de afgelopen tijd in de media. Duidelijk 
wordt weer dat het niet gaat om inhoud maar om politieke spelletjes.  De SP houdt niet van deze 
spelletjes, doet hier niet aan mee  en neemt het deze partijen dan ook kwalijk. Wij gaan voor inhoud en 
zijn geen voorstander van cameratoezicht. Er zijn betere oplossingen: extra politieinzet, 
toezichthouders, maar ook jongerenwerkers. Dit is investeren in mensen, aan de voorkant en levert 
echte veiligheid op. Camera's doen dit niet en zijn dan ook nu geen oplossing.
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