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Onderwerp: Evaluatie Mobiele JongerenOntmoetingsPlek (JOP)
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De evaluatie van de mobiele JongerenOntmoetingsPlek (JOP).
Inleiding
De JOP is in juli 2018 voor de eerste keer geplaatst in de gemeente Gemert-Bakel. Na ruim
een jaar en op basis van de ervaringen van de bewonersavonden in Bakel is besloten om de
JOP te evalueren. In deze raadsinformatie wordt u geïnformeerd over deze evaluatie.
Kernboodschap
De JOP is een open container met bankjes en prullenbakken die relatief makkelijk verplaatst
kan worden door de gemeente. De JOP is een middel voor jongerenwerkers om op een
bepaalde locatie duurzaam contact te maken met jongeren die daar rondhangen. Door met
deze jongeren een relatie op te bouwen, kunnen de jongerenwerkers van LEV preventief
werken.
Doel was om de JOP elke 3-6 maanden van plek te laten verwisselen zodat diverse jongeren
gebruik kunnen maken van de JOP en een buurt maar korte tijd te maken krijgt met de JOP.
In juli 2018 is de JOP geopend bij de locatie Nazareth / Albert Heijn in Gemert. In het begin
kreeg de politie diverse overlastmeldingen van jongeren rondom de JOP. Op de tweede
locatie van de JOP (oktober 2018) bij het sportpark Molenbroek kwamen er alleen in het begin
meldingen van overlast binnen bij de politie. Nadat de jongerenwerkers afspraken met de
jongeren hebben gemaakt en samen met de jongeren de JOP hebben schoongemaakt, is het
aantal meldingen gedaald.
Voornemen was om de JOP begin 2019 te verplaatsen naar de locatie Hein de Witpark in
Gemert. Op basis van het aantal bezwaren, dat de gemeente kreeg van omwonenden is
hiervan afgezien.
Op 20 en 23 september zijn er twee bewonersavonden georganiseerd in Bakel om te
inventariseren of de JOP bij de skatebaan of de Groene Long geplaatst kon worden. Tijdens
deze avonden bleken er grote zorgen onder de inwoners te bestaan over de
aantrekkingskracht van de JOP, zij wilden geen JOP in hun wijk. Naar aanleiding van deze
bewonersavonden is er tijdens de raadsvergadering van 26 september ook door wethouder
Steeghs aangekondigd dat de JOP geëvalueerd zou worden.
De JOP is samen met de jongerenwerkers en politie geëvalueerd.
- Voor de jongerenwerkers is de JOP van grote meerwaarde. Zij merken dat ze tijdens
ambulante rondes makkelijker weten waar jongeren zijn en makkelijker in gesprek
komen met jongeren. Ze erkennen dat er wel eens rotzooi is rondom een JOP of dat
het hangen van een groepje jongeren een vervelend gevoel kan oproepen maar het
betreft kwetsbare jongeren die ondersteuning nodig hebben. Die zitten in Gemert maar

-

óók in Bakel. Ze benadrukken dat het belangrijk is om juist deze hangjongeren in beeld
te houden en met ze in gesprek te blijven.
De politie gaf aan in het begin veel meldingen te krijgen m.b.t. de JOP maar dat dit
later op de locatie van het Sportpark flink is gedaald. In de periode september –
november 2019 is er geen melding gemaakt over de JOP bij de politie. Wel hebben de
verenigingen rondom het sportpark in een gesprek aangegeven veel overlast te
ervaren van de JOP maar hier niet altijd melding van te maken.

In een vervolggesprek om samen met de Stem van Bakel te inventariseren welke
mogelijkheden er zijn voor de JOP in Bakel, is geconcludeerd dat de verwachting is dat er
geen draagvlak is voor de container onder de bewoners. Wel is het belangrijk om een plek
voor jongeren in Bakel te realiseren. Er wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden hiervoor
zijn.
Wat betreft de JOP loopt de vergunning op het sportpark Molenbroek per 1-1-2020 af.
Aan VV Gemert is na het gesprek over overlast kenbaar gemaakt dat de JOP niet verlengd
wordt op deze locatie. Momenteel wordt onderzocht of de JOP in Gemert naar een andere
locatie kan.
Vervolgstappen
Er wordt geïnventariseerd welke mogelijkheid er voor de JOP in Gemert is.
Indien er per 1-1-2020 geen nieuwe locatie gevonden is, kan de JOP tijdelijk op de
gemeentewerf geplaatst worden.
Financiën
De huidige RIN kent geen financiële gevolgen. Mocht de JOP verplaatst worden, komen de
legeskosten voor rekening van de gemeente en de verplaatsingskosten voor rekening van de
LEV.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

