VVD-fractie Brunssum

Amendement Aanstellen extra Jeugd-BOA
De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 2 november 2021,
gelezen het gemeenteblad, nr.2021/88, versie 2
inzake Programmabegroting 2022
Constaterende dat:
- Een van de huidige BOA’s vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd in september 2022 de organisatie verlaat.
- Tijdelijk extra BOA-capaciteit wordt aangetrokken voor een soepele overdracht
van taken.
- In de Tweede Kamer een motie is aangenomen die structureel € 25,5 mln
vrijmaakt bestemd voor BOA’s.
- Brunssum al geruime tijd gebukt gaat onder ernstige jongerenoverlast.
Overwegende dat:
- Door het structurele vrijmaken van gelden de mogelijkheid gecreëerd wordt
voor het aanstellen van een Jeugd-BOA.
- Een Jeugd-BOA specifiek is opgeleid voor de handhaving van
jongerenoverlast en meer is dan een reguliere handhaver met als taakaccent
jeugd en werkzaam is op tijden (namiddag, avond, nacht) dat de jongeren
actief zijn.
- De meerwaarde van een Jeugd-BOA is dat deze gericht ingezet kan worden
om de jeugdgroepen op hangplekken, ontmoetingspunten en/of
overlastplaatsen te monitoren.
- De Jeugd-BOA een belangrijk onderdeel binnen de lokale aanpak
jeugdgroepen is.
- Jeugd-BOA’s specialisten zijn in het vastleggen van de groepsdynamische
processen binnen jeugdgroepen.
- Een van de belangrijkste taken van de Jeugd-BOA is het verminderen of
beëindigen van overlast door jongeren.
- De aanstelling van een Jeugd-BOA een groot succes is in andere gemeenten
zoals Almere, Tilburg, Rheden, Hilversum, Zaanstad, Purmerend, Ede.
Besluit:
- Om, naast de aanstelling van een BOA van de ontstane vacature in
september 2022, vanaf 2022 een bedrag van € 60.000,- vrij te maken voor de
uitbreiding van het aantal BOA’s met een specifiek opgeleide Jeugd-BOA.
En gaat over tot de orde van de dag.
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