Amstelveen, 23 januari 2021
Schriftelijke vragen conform artikel 36 van het Reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019
Onderwerp: Preventie verveling van de jeugd tijdens de coronacrisis.
De aanleiding voor deze vragen is het spoor van vernieling dat een groep vandalen
afgelopen nacht heeft achtergelaten in Amstelveen. De gevolgen daarvoor voor gedupeerde
inwoners en ondernemers zijn aanzienlijk. GroenLinks keurt vandalisme ten stelligste af en
hoopt dat de verantwoordelijke daders worden opgespoord en aangepakt en dat er daarbij in
samenspraak met de gedupeerden en de lokale gemeenschap herstel en vergoeding van de
schade zal plaatsvinden.
AmstelveenZ meldt dat het zou gaan om 6 tot 8 jongeren. Ook zou er een illegaal “feest” in
het Oude Dorp zijn geweest waar jongeren op af kwamen.
Vanuit het rijk is het programma Jeugd-Aan-Zet opgericht om verveling van jongeren tijdens
deze Corona crisis tegen te gaan. Hoewel nog niet duidelijk is of deze gebeurtenissen
coronagerelateerd zijn heeft GroenLinks naast opsporen en aanpakken van de daders ook
de volgende, meer preventief gerichte, vragen aan het college:

-

Hoe wordt het geld van de subsidie vanuit het rijk tegen verveling van jongeren in
Amstelveen ingezet?
Is Amstelveen aangesloten bij het project Jeugd-Aan-Zet?
Welke voorzorgsmaatregelen heeft de gemeente tot nu toe kunnen treffen om
verveling bij de jeugd tegen te gaan?
Heeft de gemeente de jongeren voldoende in beeld die door Corona nu extra
aandacht nodig hebben?
Kan het college de raad zo snel als daar meer zicht op is aangeven hoe het zo mis
kon gaan in de nacht van vrijdag 22 januari op zaterdag 23 februari?
Ziet het college redenen om verdere aanpassingen door te voeren om dit soort
incidenten in de toekomst tegen te gaan, zeker nu de lockdown geïntensiveerd is en
nog langer gaat duren?

Vriendelijke groeten,
Ilika Polderman

