Donderdag 21 juni, beraad gemeente Aalsmeer, lentenota 2012..
Inspreken, stichting de Binding, jeugd- jongerenwerk Aalsmeer en Kudelstaart.
Leo Bakker, voorzitter van de stichting, namens bestuur, werkers, vrijwilligers en deelnemers.
Geachte leden van de raad, College van B&W,
Graag maken ook wij van de gelegenheid gebruik om in te spreken met betrekking tot de lentenota
die voorligt en waarvan de inhoud de gemoederen in de gemeente op vele fronten al geruime tijd
stevig beroert. Met name de bezuinigingen op het sociale deel van de inspanningen die de gemeente
verricht roepen veel discussie op. Logisch, uiteraard.
Wij zijn ons ervan bewust dat jeugd- en jongerenbeleid slechts een klein onderdeel is van de gehele
nota, maar u zult ons niet kwalijk nemen dat we daarop kort willen inzoomen en kritisch willen
meedenken over rol en bestedingen van de gemeente op dit terrein. Het raakt tenslotte voor een
heel groot deel het werk van de Binding. En hoe we het ook wenden of keren, met dit plan blijft er
van de activiteiten van de Binding heel weinig over en staan er als we niet uitkijken veel kinderen,
tieners en jongeren in de kou. En daar willen we het toch nog even met u over hebben.
Natuurlijk, in tijden van schaarste moeten er keuzes gemaakt worden. En deels kunnen wij de keuzes
van de gemeente ook zeker billijken. Niet voor niets zijn wij de afgelopen jaren als Binding
organisatie op een hele positieve manier met de gemeente over die keuzes in gesprek gegaan en
hebben we ons steeds zoveel als mogelijk aangepast. We hebbenvernieuwingen en andere
activiteiten op verzoek van de gemeente opgepakt en zo goed mogelijk uitgevoerd. U moet daarbij
denken aan de inlopen voor tieners op locaties in Kudelstaart en Aalsmeer Oost, het oppakken van
de Kindervakantieweek, de Nationale straatspeeldag en enkele projecten rond participatie (b.v. show
yourstyle). Ook voor dit jaar staan er nog weer diverse nieuwe projecten bijvoorbeeld in
samenwerking met het voortgezet onderwijs op stapel.
Maar met de lentenota wordt door wel heel veel hiervan een radicale streep gezet. Al deze
activiteiten worden niet langer als taak en rol voor de gemeentelijke overheid gezien. Maar de
Binding kan deze taken niet allemaal zomaar in eigen beheer overnemen, natuurlijk.
Natuurlijk, ook de Binding snapt heel goed dat een aantal activiteiten niet meer door de overheid
kunnen worden gefinancierd en dat de maatschappelijke middenveldorganisaties daar een bijdrage
aan moeten leveren. En de ouders. En mogelijke sponsors. De Binding zal in dit krachtenveld ook
zeker haar verantwoordelijkheid nemen en een aantal activiteiten die met name door vrijwilligers
uitgevoerd kunnen worden, proberen te continueren zonder gemeentesubsidie. Aalsmeer zonder de
Bindingkampen kan je je toch ook niet voorstellen. De kindervakantieweek dan, dat wordt al lastiger,
maar ook dat zullen we zeker proberen.
En natuurlijk, zoals in de nota ook is aangeven, gaat de Binding mee met de ontwikkelingen en
hebben we als organisatie intussen veel expertise opgebouwd in het brede veld van jeugd- en
jongerenactiviteiten. En in dat kader willen en kunnen wij een centrale rol spelen in programma rond
de regeling Impuls Brede Scholen, Sport, Welzijn en Cultuur, met de combinatiefunctionarissen. De
gesprekken met de gemeente daarover verlopen heel constructief.

Maar op een belangrijk punt schiet wat ons betreft de nota tekort en dat betreft de inloopactiviteiten
voor de jeugd, tieners van 10 – 15 jaar. Die moet je toch niet willen loslaten. In onze beleving is de
keuze voor focus op overlast-gevende jongeren vanaf 16 jaar echt een stap te weinig. Het is alsof je
bij de hink-stap-sprong de hink wilt overslaan.
Kinderen, tieners vertonen op jongere leeftijd steeds meer overlastgevend gedrag. Soms ook al
gepaard met crimineel gedrag. En die komen we in de Binding echt ook steeds meer tegen. Wanneer
een kind dit gedrag al op jonge leeftijd vertoont, is dit vaak het begin van een langdurige
overlastgevende carrière. Daarom is het van essentieel belang om vroegtijdig hiermee om te gaan,
letterlijk en figuurlijk. Investeren in deze jonge jeugd betaalt zich later dubbel en dwars terug!
Daarom zijn deze inlopen voor de tieners pure preventie en signalering, en dat staat toch hoog op de
beleidsagenda.
Juist ook door het ongedwongen karakter van de inloopactiviteiten en de veilige omgeving die we
proberen te creëren is er meer ruimte voor contact, voor preventie en voor signalering, waar op
school of op de vereniging lang niet altijd ruimte voor is. Ruimte om te werken aan vertrouwen,
respect, sociaal-emotionele weerbaarheid om op een goede manier in de maatschappij te kunnen
gaan functioneren.
Daarom zouden wij graag aan de raad vragen om het toch mogelijk te maken dat deze belangrijke
schakel niet wegvalt. Het lijkt ons een goede zaak als de betrokken partijen bij het jeugd- en
jongerenwerk zoals N201, de Future, het ambulante jongerenwerk en de Binding in goede
samenwerking en samenhang een plan kunnen makenmet een goede aansluiting tussen de
activiteiten. Daarmee kunnen we met elkaar borgen dat er een samenhangend geheel aan jeugd- en
jongerenwerk voor de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart blijft en waar zoveel mogelijk tieners en
jongeren baat bij hebben, het zij in de overlast fase hetzij hopelijk juist ook nog net daarvoor.
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