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Onderwerp 

Project Jeugd Hillegom  

 

Aanleiding 

In 2017 is gestart met een project voor aanpak van een jeugdgroep in Hillegom 

waarvoor, onder eenduidige regie van de gemeente met alle ketenpartners (sociaal 

domein, politie, justitie, onderwijs) afspraken zijn gemaakt over een integrale aanpak, 

met concrete afspraken over de verschillende interventies, vervolgstappen en monitoring. 

In het plan van aanpak worden zowel interventies van strafrecht en zorg, als ook 

bestuurlijke interventies met elkaar gecombineerd. In aanvulling op het bestaande 

jongerenwerk is gekozen om voor dit project om Streetcornerwork in te zetten. In 

samenwerking met o.a. politie, boa’s, (ambulant) jongerenwerk, buurtsportcoaches, gaan 

zij actief in contact treden met de groepen jongeren en/of individuele leden van de 

groepen. Anders dan politie zullen de veldwerkers (Streetcornerwork) jongeren niet 

proberen te ‘verjagen’ van locaties, ze hebben de taak om aan te spreken op gedrag en 

daar normerend en informerend in te zijn. Dit houdt in verbinding te maken met de 

jongeren en indien nodig te zorgen voor toeleiding naar het JGT, regulier jongerenwerk 

(Welzijnskwartier) of een persoonlijke begeleiding door Streetcornerwork zelf.  

 

Doel van agendering 

Op 15 juni 2017 is de raad geïnformeerd over het project Jeugd Hillegom. Afgesproken is 

om de raad, over de voortgang van het project, tussentijds te informeren. Tijdens de 

commissie van 25-26 oktober wordt de stand van zaken rondom het project jeugd aan de 

commissieleden gepresenteerd.   

 

 

Opzet van het agendapunt 

Jorn Massa (medewerker sociaal domein) en Gwynne Janssen (medewerker openbare 

orde en veiligheid) geven een presentatie over het project (stand van zaken). 

Streetcornerwork zal zichzelf voorstellen en een toelichting geven op hun werkwijze. De 

presentatie (inclusief het stellen van vragen) duurt ongeveer een half uur.  

 

Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders 

n.v.t.  

 



 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

n.v.t.  

 

Urgentie 

n.v.t.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

n.v.t.  


