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Beantwoording raadsvragen Hart voor Hilversum mbt
JOP Oost

Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van raadsvragen van de fractie van Hart voor Hilversum betreffende
de voortgang van JOP (jongeren opvang plek) Oost.
1. Wat is de oorzaak dat, ondanks eerder gemaakte plannen en afspraken, een volwaardige JOP nog
steeds niet in Oost nabij Anna’s Berg is gerealiseerd ?
Dit is een combinatie van factoren. Enerzijds hebben er onder andere wisselingen plaatsgevonden in de
bezetting vanuit de gemeente. Anderzijds speelt de complexiteit van dit vraagstuk. Dat zit hem in het feit
dat geen 1 van de voorgestelde locaties op volledig draagvlak onder bewoners kan rekenen. Met de
jongeren is eerder een keuze gemaakt voor de uitbreiding van de locatie picknicktafel, die in de huidige
dialoog het meest kansrijk lijkt. Voor deze voorziening (afdak) is een Omgevingsvergunning benodigd.
Voorafgaand aan de aanvraag voor een dergelijke vergunning is het gebruikelijk om de omgeving en
betrokkenen te consulteren. In de consultatie hebben bewoners de situatie met een andere groep jongeren
ter plaatse van het parkeerterrein, nabij de locatie van de picknicktafel, ingebracht en dit voorwaardelijk
gesteld om mee te gaan in de oplossing bij de picknicktafel. Hierdoor is het project in een impasse
gekomen. Dit aspect wordt momenteel binnen het Wijkteam Oost opgepakt.
2.

Is het College het met Hart voor Hilversum eens dat de jongeren een volwaardige JOP in Oost
verdienen ?

Het College deelt deze mening. Het college is daarbij ook van mening dat de gekozen oplossing op zo veel
mogelijk commitment van de omgeving moet kunnen rekenen.
3. Zo ja, is het College bereid de handschoen opnieuw op zeer korte termijn op te (laten) pakken om
te komen tot een volwaardige JOP in Oost op de vastgestelde locatie nabij Anna’s Berg, en deze in
goed overleg met de betreffende jongeren uiterlijk op 30 september 2019, te realiseren ? Kortom,
hoe eerder, hoe beter. Noot: Wellicht is zelfbeheer na realisatie dan ook mogelijk; onderzoek naar
een vorm van zelfbeheer is aan te raden.
Het College had en heeft de handschoen al opgepakt, recent is een procesregisseur aangesteld voor het
samen, met jongeren en omgeving, uit de impasse te komen. Op zeer korte termijn, wordt los van de
gesprekken die opgestart zijn, in belangrijke mate nu bepaald door de benodigde Omgevingsvergunning.
Daarvoor gelden wettelijke termijnen.
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Om te voorkomen dat we worden geconfronteerd met diverse bezwaren en daarmee verdere vertraging
investeert het college aan de voorkant in draagvlak (zie ook antwoord onder 1 en 2). Volgende week is een
afspraak met een initiatiefneemster, de jongerenwerker van Versa Welzijn, de Buurtcoördinator en de
procesregisseur. Dit met als doel de locatie definitief vast te stellen en om de gezamenlijke communicatie
naar de omgeving na de vakantieperiode, in september, in te vullen. Het college wil na nader overleg met
de omgeving, de procedure voor de Omgevingsvergunning dit najaar in gang te zetten.
4.

Tenslotte, kan het College, steller en de Raad van uw besluit, voorafgaande aan de
Raadsvergadering van 10 juli a.s. op de hoogte worden gesteld ?

De antwoorden zijn met deze burgemeestersbrief op 10 juli beschikbaar
Hoogachtend,
de burgemeester van Hilversum
P.I. Broertjes

