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Informeren raad over inzetten EPJO
-

Geachte Raad,
Zoals elke gemeente heeft ook Voorschoten te maken met hangjongeren. Het huidige beeld is
dat de overlast die wordt ervaren vooral hinderlijk is. Dat neemt niet weg dat voor degene die
de overlast ervaren de tolerantie richting deze jongeren afneemt. Een groot deel van de
jongeren kiest naar verloop van tijd er zelf voor om niet meer te hangen in de openbare ruimte
maar de tijd te gebruiken voor sport, werk, opleiding of relatie. Er is echter altijd een doelgroep
die vatbaar is voor de grijze of zelfs zwarte kant van onze samenleving.
In de aanpak jeugdoverlast wordt daarom ingezet op het vergroten van de tolerantie, het
voorkomen van afglijden en het bieden van kansen en perspectieven. Het jongerenwerk van
Voorschoten Voor Elkaar (VVE) is hierin de vooruitgeschoven post, maar er zijn meer partijen
en mogelijkheden om te werken aan preventie.
Na afloop van het Weekend van Voorschoten is een aantal minderjarige jongeren uit de
gemeente Voorschoten doorverwezen naar Bureau Halt na overvloedig drankgebruik. In het
bredere kader van de aanpak jeugdoverlast en alcoholpreventie is daarop besloten om gebruik
te maken van het Educatief Programma Jongeren (EPJO). De gemeente Voorschoten heeft in
samenwerking met de politie een EPJO-training georganiseerd op 18 en 25 november. Er is een
avond georganiseerd voor jongeren en een voor hun ouders, verzorgers en omwonende. Allebei
de bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in het Vliethuis. Met het inzetten van EPJO hoopt de
gemeente jongeren bewuster te maken van de keuzes die ze maken en de tolerantie in de
omgeving te vergroten.
De bijeenkomsten gaan over grenzen opzoeken en de gevolgen van bepaalde keuzes in het
leven. Op de avond voor de jongeren waren twee ex-gedetineerden aanwezig. Beide personen
hebben vastgezeten voor druggerelateerde en vermogensdelicten. Zij vertelden over de keuzes
die zij hebben gemaakt, de gevolgen daarvan en de rol van hun omgeving.
Met name de aanwezige jeugd was zichtbaar onder de indruk van de verhalen van de exgedetineerden. Na afloop van de bijeenkomst hebben een aantal jongeren nog een tijd lang
nagepraat met de ex-gedetineerden. De kracht van EPJO zit in de impact die de verhalen
hebben en op het aantonen van de invloed van het maken van verschillende keuzes.
De professionals en deelnemers beoordelen de bijenkomsten als een groot succes. De insteek is
om EPJO in het najaar van 2020, na het Weekend van Voorschoten, nog een keer te
organiseren. Op de lange termijn is het de insteek om de inzet van het EPJO te borgen in de
gemeentelijke aanpak jeugdoverlast. Momenteel wordt EPJO door de politie al met regelmaat
ingezet op basisscholen in Voorschoten.
EPJO past in de integrale aanpak jeugdoverlast die gemeente, politie en VVE sinds medio 2019
hebben geïntensiveerd. Partijen komen elke twee weken kort samen om signalen te bespreken
en de samenwerking praktisch op elkaar af te stemmen. Er is een handelingsperspectief
opgesteld over hoe de partijen willen acteren naar jongeren en de omgeving.

Dit zorgt ervoor dat partijen eenduidig acteren. Dit zorgt voor helderheid. Andere acties die
hebben plaatsgevonden zijn gerichte handhaving rondom enkele overlastlocaties en de inzet van
activiteiten en handhaving rondom de jaarwisseling. Daarnaast is ook de verbinding gelegd met
de Stedelijke Aanpak Jeugd van de gemeente Leiden. Enerzijds om ervaringen uit te wisselen
anderzijds omdat Leidse jongeren actief zijn in Voorschoten en andersom.
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