Hallo,
Ik heb een onderwerp dat ik graag onder de aandacht van de gemeenteraad wil
brengen. Ik heb geen idee wat daarvoor de juiste weg is, maar op de website van de
gemeente Zwole zag ik dat de raadsgriffie kan helpen als ik een onderwerp op de
agenda wil zetten. Als ik het beter op een andere manier kan doen, hoor ik dat graag.
Onlangs las ik in de krant dat de gemeente Zwolle een flink overschot van enkele
miljoenen had, welke ten gunste van de algemene reserve zou komen.
Graag wil ik voor een klein deel van dat geld een alternatieve bestemming voorstellen.
Sinds enkele jaren voert het Leger des Heils aan de Ten Busschekamp het project Fast
Forward uit. In het begin ging het hier om 24-uurs begeleiding. Al snel werd de
nachtdienst vervangen voor een nachtwaker, uit financiële overwegingen. Nog later is
de begeleiding helemaal omgezet in ambulante begeleiding, wederom uit financiële
overwegingen.
Ik heb begrepen dat het Leger des Heils, welke door de gemeente Zwolle is gevraagd
deze opvang voor kwetsbare jongeren te faciliteren, deze taak met inmiddels aanzienlijk
gekrompen budget moet uitvoeren.
De zomer van 2016 was de eerste zomer waarbij er met ambulante begeleiding werd
gewerkt. De overlast voor de directe omgeving was groot.
Het gevolg van deze bezuinigingen is dat de buurtbewoners nu een deel van de taak
van de begeleiders van deze jongeren moet opvangen; de buurt moet omgaan met de
overlast die deze groep jongeren met zich mee brengt, en wordt verzocht eventuele
overlast direct te melden, want dan kunnen ze er tenminste iemand op aanspreken.
In feite zijn de buurtbewoners gratis extra "oppas" voor deze jongeren; als de buurt zich
niet inzet om bijvoorbeeld geluidsoverlast te melden, dan blijft het gewoon de hele
zondagmiddag door gaan. Of als een buurman 's nachts om 01:00 niet uit het raam
hangt om twee jongeren te vragen hun (luidruchtige) gesprek binnen voort te zetten,
dan blijft het nog wel een tijdje voort gaan. De buurt heeft het gevoel zelf een deel van
de zorg voor deze jongeren op zicht te moeten nemen; de begeleiders trekken de deur
achter zich dicht en gaan lekker naar huis, maar de buurtbewoners hebben deze luxe
niet.
De zomer is weer in opkomst, en de geluidsoverlast begint ook al weer te komen.
Naar mijn idee zou de situatie veel beter zijn wanneer er weer 24/7 iemand aanwezig is
om deze 12 jongeren met problemen te begeleiden en in het oog te houden. Naar mijn
idee zou dat prettiger zijn voor de buurt, maar ook voor de jongeren zelf. Ze zitten niet
voor niets in dat Fast Forward traject; ze hebben hulp nodig om "normaal" te doen.
Volgens het Leger des Heils is het met de gekrompen financiële middelen niet mogelijk
meer begeleiding te geven.
Mijn verzoek is: Kan een klein deel van die miljoenen overschot naar Fast Forward,
zodat in ieder geval tijdens de zomerperiode er meer begeleiding aanwezig kan zijn?
Ik ben een buurtbewoner.
Ik hoor graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Johannes van der Vegt
(emailadres is bekend bij de raadsgriffie)

