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Verslag vorige vergadering
Geen bemerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

Fuiven
2.1.

Toelichting

Het dagelijks bestuur had in december een gesprek met de burgemeester en de
politiecommissaris omtrent fuiven. Er werd gepraat over het einduur, veiligheid, enz…
Een uittreksel uit het verslag van het Dagelijks Bestuur aangaande deze bespreking vind je in
bijlage bij dit verslag.

2.2.

Hoe verder?

Er is de afspraak gemaakt een ‘fuifcharter’ op te maken, waarin afspraken staan waarbij beide
partijen (organisator en gemeentebestuur) een aantal afspraken over de organisatie van fuiven
vastleggen. Een tijdelijke werkgroep zou dit moeten uitwerken. Voorstel is om twee
bijeenkomsten te houden:
•
Op een eerste bijeenkomst zet de werkgroep een aantal lijnen uit: wat is de vraag, wat
zijn ‘problemen’, wat kunnen we zelf aanpakken, wat zijn verwachtingen, wat willen we
in het fuifcharter, welk einduur stellen we voor, enz …
•
Op een tweede bijeenkomst praten we dit door met de mensen van politie
Daarna staat de jeugddienst in voor de opmaak van een ontwerptekst, die dan terugkomt naar
het DB en de Algemene Vergadering.
Wie wil in de werkgroep zetelen? Stan Despiegelaere, Kevin Claeys, Stan Meulemeester.
Jürgen contacteert ook KLJ (zij stelden de vraag aan de jeugdraad om dit gesprek eens te
hebben) en stuurt dit ter info ook naar de mensen van Klimop en Parkpop.
Eerste bijeenkomst: zaterdag 23 februari om 10 uur in het JOC. Ook andere geïnteresseerden zijn
welkom op zaterdag vm in het JOC !!!

Herziening subsidiereglementen
In het jeugdbeleidsplan staat dat we een aantal reglementen willen herzien. Onze reglementen
zijn redelijk ingewikkeld en er bestaan er een aantal naast elkaar. Doel is én de doelstellingen an
sich binnen de reglementen scherpstellen en de administratieve ‘last’ verminderen.
•
•

De bemerking wordt gemaakt dat de reglementen 3 jaar terug nog maar werden
aangepast
Bert licht toe:
o De reglementen zijn 10 jaar oud en zijn in de loop der jaren op punten en
komma’s aangepast, maar nooit ten gronde en in hun geheel.
o Het puntensysteem op zich is nooit herbekeken.
o We moeten vetrekken vanuit doelstellingen (wat willen we subsidiëren en wat is
het ‘gewicht’ (aantal punten) per doelstelling).
o We moeten de reglementen aanpassen aan de doelstellingen die we voorop
stellen
o Er dient ook bekeken OF EN hoe we bepaalde nieuwe(re) organisaties en
verenigingen mee kunnen opnemen (bvb. Balkanactie, ATM, Krok, ...)
Willen we de nieuwe reglementen toepassen vanaf 2008-2009, dan moeten
deze voor de zomer nog naar gemeenteraad (juni), en dus ten laatste half mei
naar de jeugdraad terug voor advies.

Ook hiervoor wordt een tijdelijke werkgroep opgericht.
Wie wil hieraan meewerken? Johan Verplanken, Tessa Delrue, Pieter-Jan Lanssens, Stan
Despiegelaere (of Koen Wildemeersch).
Bert Vertommen contacteert de geïnteresseerden om een datum te prikken.
Qua timing zit dit relatief strak. Willen we de nieuwe reglementen toepassen vanaf 2008-2009,
dan moeten deze voor de zomer nog naar gemeenteraad (juni).

Opvolging adviezen
4.1. Condoomautomaten
Schepen Roelof:
•
Het College heeft het advies gevolgd, en heeft 5 plaatsen aangeduid waar de
automaten mogen hangen: Riderfort, De Valkaart, Den Artisjoc, ’t Experiment (als zij
akkoord gaan) en de Wara.
Het College wijst ook nog eens op het belang van informeren en sensibiliseren. De
jeugddienst zal zich hier over buigen.
•

Stan merkt op dat net de openbare toiletten de meest toegankelijke plaatsen zijn. Het
JOC bvb is veel minder open, t ‘eXperiment is maar één avond open. Zijn de openbare
toiletten dan niet de meest aangewezen plaatsen?
o
o

Jürgen stelt dat de collega’s in Brugge hem vertelden dat de automaten in
openbare toiletten amper worden gebruikt en doelwit zijn van vandalisme.
Schepen Roelof stelt dat de openbare toiletten momenteel ook door het beleid
worden bekeken. Er wordt gezocht naar ‘vandalismebestendige’ oplossingen,
daar er de afgelopen tijd heel wat problemen zijn.

4.2. Speelstraten
Schepen Roelof:
•
Het reglement speelstraten komt op de gemeenteraad van februari

•
•
•

Er komt een testspeelstraat in de tweede week van de paasvakantie, waar het idee
officieel wordt gelanceerd
Het is meteen de uitvoering van een actie uit het jeugdbeleidpslan
De jeugdraad wordt genodigd om een kijkje te komen nemen

4.3 Geluid van spelende kinderen wordt als niét-hinderlijk beschouwd
Schepen Roelof:
•
De jeugdraad had het advies gegeven om dit op te nemen in het GAS (Gemeentelijk
Administratieve Sanctiereglement). Deze bepaling is opgenomen als volgt:
Art 3. - Het is verboden om buiten de terreinen van vergunde inrichtingen om het
even welk geluid te (laten) produceren, veroorzaakt zonder reden of zonder
noodzaak of dat is toe te schrijven aan een gebrek van vooruitzicht en voorzorg en
dat van die aard is dat het de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Een
geluid wordt echter als niet-hinderlijk beschouwd als het een gevolg is van spelende
kinderen, die onder toezicht staan van georganiseerde opvang.
Deze bepaling heeft juridisch geen kracht, maar het signaal als dusdanig is wel gegeven.

Nieuws vanuit de jeugddienst
5.1. Bijeenkomst lokaalverantwoordelijken
Er is vanuit de Afdeling Jeugd een ‘Lokalenmap’ gemaakt . Daarin zit info en achtergrondinfo
omtrent alles wat te maken heeft met lokalen. Het is ook handig om daar alle documenten in te
bewaren, zodat, wanneer iemand anders lokaalverantwoordelijke wordt, alle documenten in
één keer kunnen worden overgedragen.
Ook het gemeentelijk gebruikersreglement is aangepast op een paar plaatsen. Bij controles van
lokalen worden vaak dezelfde zaken vastgesteld. In die zin zal op de bijeenkomst (vrijdag 22/02
– 20 uur – JOC) het reglement worden opgefrist en krijgen alle jeugdorganisaties een map mee.

5.2.Jeugdraad en cultuur
In het cultuurbeleidsplan staat een actie die stelt dat er aandacht zal zijn voor
doelgroepenbeleid, waaronder ook de jeugd. In de programmatie vanuit het gemeentebestuur
zit een luik met specifieke voorstellingen naar jongeren. En dit breder dan de Valkaart: ook in het
JOC en in andere activiteiten is er aandacht voor de jeugd (bvb Burn It).
De dienst Cultuur is volop bezig met de programmatie voor het seizoen 2008-2009 (vanaf
september 2008). Als er voorstellen zijn voor de programmatie, kunnen deze zeker worden
doorgespeeld.
Er is ook een comité dat de programmatie vorm geeft Jongeren met interesse in cultuur kunnen
meedenken over de programmatie.
Bemerkingen:
•
Als jeugdbewegingen naar een voorstelling worden gevraagd of er iets wordt
geprogrammeerd, en daar moet ‘veel’ voor worden betaald, stoot dit meer af dan dat
dit aantrekt. Kan dat niet gratis ?
o Er kan bijgesprongen worden vanuit de kas om de deelnameprijs voor de leden
lager te maken.
o Voorstellingen kosten ook relatief, dus er moet toch een inkomgeld worden
gevraagd.
•
Moet de keuze niet worden gemaakt tussen véél doen wat duur is, of minder doen,
maar dan goedkoper? Zo kunnen kredieten misschien beter worden aangewend.
•
Het dagelijks bestuur stelde voor om te denken naar een systeem van een soort
jongerenpas dat deelname aan cultuur goedkoper maakt

•

Moeten er niet meer middelen gaan naar verenigingen om deze te ondersteunen, ipv
een gemeentelijk aanbod? Is dit geen piste die ook de betrokkenheid van verenigingen
(en hun leden) verhoogt?

In de rand van dit punt reeds twee activiteiten die zijn gepland:
20 december 2008: De Heideroosjes (die met een theatertournee uitpakken) – CC De Valkaart
31 oktober – Burn It - Zuidleie (Moerbrugge): stand up met Steven Gabriëls, Xander De Rycke
(reeds twee keer te gast in het JOC) en Bart Cannaerts (Winaar Humo’s Comedy Cup in
november 2007)

5.3. Jeugdbeleidsplan 2008: wat zit in de pijplijn?
Het JBP kan vanaf 1 januari worden uitgevoerd. Er was gesteld dat de Algemene Vergadering
dit nauwgezet zou opvolgen. Een paar belangrijke punten voor 2008 zijn:
•
Bijeenkomst lokaalverantwoordelijken -> 22 februari
•
Herziening reglementen: werkgroep start binnenkort
•
Fuifcharter: is besproken op DB en werkgroep werkt dit verder uit
•
Communicatie: herwerken Hoi Kids. Er is hieromtrent een eerste vergadering geweest en
het dossier wordt verder uitgewerkt. De Jeugdmerel volgt in 2009.
•
Lokalen: aanpassing van het sanitair blok en bergruimte voor Oranje. De werken zijn
gepland in mei-juni 2008
•
Speelstraten: dossier komt op gemeenteraad van februari. In de tweede week van de
paasvakantie is er een testspeelstraat.
•
Verdere uitbouw van de werking van het JOC. Intussen is Formaat (koepel voor
Jeugdhuizen en jongerencentra) zo ver dat het JOC opnieuw lid kan worden. We zitten
dus met de werking op het juiste spoor!

5.4. Gouden Merel Jeugd – ’t Jonk
Vanaf 2008 is er voor het eerst een Gouden Merel voor Jeugd. Er zijn een aantal kandidaturen
binnen.
De uitreiking gaat door op zondag 2 maart 2008 om 10.30 uur in Riderfort. De AV wordt daartoe
genodigd. Allemaal van harte welkom!

5.5. Foodhunt: voorstelling
Foofdhunt is een uitdaging voor jongeren vanuit Vredeseilanden. Zij dagen jeugdbewegingen
uit rijstpap te maken met fair trade producten, met melk van de landbouwer om de hoek, ze
dagen ze ook uit om 15 proevers samen te brengen en 500 mensen mee te krijgen die voor jouw
jeugdbeweging stemmen. Er hangt een leuke prijs aan vast : 10 ‘kampvoedselpakketten’ ter
waarde van 500 euro.
De campagne wordt door Vredeseilanden gelanceerd op 16 februari Alle info is te vinden op
www.foodhunt.be. Je kan er met je jeugdbeweging een tof initiatief van maken, én zowel
leden, als ouders als sympathisanten mee sensibiliseren… zij die de uitdaging aangaan: alvast
succes !!!

5.6. Za 10 mei 2008 - 14.30 uur – theater Kopergietery & Onroerend Goed:
‘ Pubers bestaan niet’ – 5 euro
Samenwerking dienst cultuur en jeugdraad – voorstelling gespeeld door pubers, voor pubers.
Jeugdbewegingen met hun ‘oudere’ leden (vanaf 13 jaar): welkom!

Het stuk:
Ik ben geen puber...
Ik weet niet precies wat ik wil zijn, maar ik weet wel wat ik niet wil zijn.
Ik wil niet zijn zoals iedereen anders, niet zoals mijn ouders, niet zoals al die mensen die het altijd
beter weten. Ik wil zelfs niet zijn wie ik nu ben...
‘Pubers bestaan niet’ laat zien hoe pubers in het leven staan. Acht jongeren zetten zich af, proberen
zichzelf te definiëren, zijn kinderachtig en dan weer verbazingwekkend volwassen. Ze zijn onzeker,
heel erg met zichzelf bezig, weten nog niet zeker wat ze willen, maar ze hebben nog tijd… De
jongeren tonen op het podium hun dromen, in al hun absurditeit, onvatbaarheid, onbestemdheid
en grappigheid.
‘Pubers bestaan niet’ wordt performancetheater, waarin de rauwe energie van pubers uitgeleefd
wordt in droomsequenties. De jongeren creëren een sfeer die hen toelaat onlogisch te zijn, de
wildste invallen te volgen. Ze laten hun favoriete rocknummer horen en vertellen hoe het
opgebouwd is, tonen hoe ze zouden willen zijn door zich “raar” te gedragen, bekritiseren elkaar
terwijl ze spelen, zeggen ongecensureerd wat ze er al lang eens hadden willen uitgooien.
De jonge theaterperformancegroep Ontroerend Goed brengt voorstellingen met een sterk
basisconcept en een originele vormelijke uitwerking. Humor en zelfrelativering zijn daarbij vaste
elementen. De persoonlijke ‘klik’ met het materiaal, de acteur en zelfs een levensvisie is voor hen
een garantie voor spannend, eigentijds en oprecht theater. ’Pubers bestaan niet’ kan volgens
Ontroerend Goed enkel door pubers gespeeld worden. Zoals altijd wordt de voorstelling snel, slim,
fun en ongecensureerd. Een update van de definitie over pubers.

Denkdag dagelijks bestuur: wat gaan ze doen?
Het Dagelijks Bestuur gaat op zaterdag 29 maart een ganse dag op afzondering om over de
werking van de jeugdraad na te denken. Ze trekken naar het Roodhof. Het dagprogramma ziet
er als volgt uit:
9.00 uur:
9.30-11.00 uur:

11.00-11.15 uur:
11.15-12.00 uur:
12.00-13.00 uur:
13.00-15.00 uur:

15.00-16.25 uur:
16.30-18.30 uur:

ontbijt
langetermijnvisie
Gebaseerd op acties jeugdbeleidsplan (dat iedereen intussen op papier
ontving, gelieve dit mee te brengen!)
pauze
Algemene vergadering: hoe dit attractiever maken, hoe organiseren,
inhoud, vorm van vergaderen?
middagmaal
ons ‘imago’, communicatie vanuit Jeugdraad
Hoe willen en kunnen we de JR beter profileren en welke
communicatiemiddelen hebben we en welke willen we daarvoor in de
toekomst inzetten?
spelmoment: even ontspannen
werkverdeling/taakverdeling binnen DB
wie volgt wat op (raden, gemeenteraad, thema’s, werkpunten, JRdossiers,…) , vele handen maken licht werk en maken dat alles op te
volgen is.

Er zijn vanuit de Algemene Vergadering geen bijkomende punten of vragen
aangaande dit initiatief.
Achteraf wordt uitgebreid verslag uitgebracht aan de Algemene Vergadering.

Nieuws uit de raden
Er zijn nog niet veel raden samen gekomen.
De verkeerscommissie kwam wel samen en behandelde o.a. het reglement speelstraten.

Nieuws uit de jeugdbewegingen
•

•

•

•
•
•

•

KLJ Ruddervoorde:
o 8 augustus: barbecue
o 9 augustus: Zwientjesbal
Chirojongens
o 15 maart: Allo Allo fuif
o 20 april: stratenloop
FOS:
o 23 februari: pannenkoekenverkoop
o 8 maart: Leffekaarting
o 20 april: FOS voetbaltornooi
o 6 september: Fos Goes bananas part 3
KSA RV:
o 26 april: peanut party
Scouts RV:
o 1 maart: overlife party
Balkanactie:
o 30 maart: Balkangames,voor alle jeugdbewegingen uit Oostkamp en Brugge.
Ploegjes steeds welkom!
KSA O:
o 26 april: check your butt party

Jeugdbewegingen kunnen hun activiteiten doorgeven aan de jeugddienst. Bert zet deze dan in
de kalender op de site van het JOC. Bert bedankt diegenen die dat tot op heden al deden. De
site wordt druk bezocht, dus een kleine moeite voor maximaal resultaat!

JOC Den Artisjoc
Het JOC heeft de komende maanden een resem activiteiten:
•
•
•
•
•

23 februari: optredens
8 maart:
dropping
21 maart:
rapporten-avond
25 maart:
stand-up comedy met Nigel Williams + 1comedy kadet
4 april:
24 uur van het JOC n.a.v. het 2-jarig bestaan, info volgt…

Het JOC is nu ook op vrijdagavond open van 21-24 uur.
Alle verdere info en nieuws op de site van het JOC…

Varia
•

•

•
•

chirojongens: kan het grasveldje dat naast het lokaal ligt is door de gemeente gemaaid,
maar het gras staat al weer lang. En kan/mag de haag en de éne boom die er staat
niet worden verwijderd? Dan is het pleintje groter en is onderhoud makkelijker. De
kerkfabriek is hiermee akkoord. Moeten daar vergunningen voor zijn?
Roefel – 26 april 2008 – Moerbrugge
o Er zullen weer een waaier aan bezoeken mogelijk zijn. Een warme oproep aan
de jeugdbewegingen om met hun groepen (6-12 jaar) deel te nemen.
Lokalen Vrijgeweidestraat Baliebrugge: twee lampen gesprongen
Containerpark: KSA RV heeft een som moeten betalen op het CP voor het wegbrengen
van een aantal zetels. Kunnen zij een kaart krijgen zoals zelfstandigen? Nu betaalt men
met het krediet op de kaart van één van de leden.
o Stan merkt op dat er gratis bruine afvalzakken en een aantal rollen pmd-zakken
zijn voor de jeugdbewegingen. Dit stimuleert niét tot sorteren. Bepaalde fracties

o

zijn nu betalend, dus kan je evengoed alles in kleine stukken doen en in een
gewone afvalzak aan de straatkant zetten . Dit is toch niet echt motiverend om
… En jeugdbewegingen die eens grondig opruimen hebben meestal heel wat
materiaal
Schepen Roelof:

De voorbije jaren betaalde enorme bedragen voor het afval van
inwoners. Daarom werd diftar ingevoerd: dure fracties om af te voeren
zijn betalend geworden. En enkel wie deze fracties aanbrengt, zal
betalen (dus de vervuiler betaalt). Er is een vrijstelling per inwoner, om
de "gewone kleine" hoeveelheden van dat afval gratis te laten
aanbrengen. Die vrijstelling is verbonden aan de identiteitskaart.
voor bedrijven/scholen is er een badge, zodat zij binnen kunnen op het
park, zonder van hun individuele vrijstelling te gebruiken daarvoor.
Hetzelfde is mogelijk voor jeugdbewegingen. Badge af te halen op de
milieudienst.

Het is niet voorzien dat er een vrijstelling komt voor jeugdbewegingen.
Anderen bijv. scholen krijgen ook geen vrijstelling. De reflex moet zijn
dat men gaat nadenken over voorkomen van afval, en bijv. bepaalde
materialen niet aanvaard, zoals bvb zetels als men die niet nodig heeft.

Schepen Roelof neemt de vraag nog eens mee.

•

Concessie Reso: er was wat onduidelijkheid. Vroeger was het zo dat of je nu zelf de
drank haalde of liet brengen: de prijs bleef dezelfde. Inmiddels zijn er afspraken met
Reso. Elke vereniging die de lokalen Riderfort, Wara en De Gilde gebruikt krijgt
hieromtrent een brief toegestuurd. De afspraken:
o bij het zelf afhalen in de drankcentrale: prijs particulier + 0,50 euro per bak voor
het klaarzetten en de terugname van het overschot;
o bij het leveren door de drankcentrale: prijs particulier + 20,00 euro voor het
leveren en terughalen van het leeggoed en het overschot.

•

Ooit is de vraag gesteld of via de gemeente of de uitleendienst jeugd een beamer kon
worden aangekocht zodat de verenigingen deze konden ontlenen. Is daaromtrent al
iets geweten?
o De gemeentelijke uitleendienst zal op termijn centraal zijn. Daaromtrent is al
denkwerk verricht en een nota opgemaakt. Er zullen daarbij ook keuzes worden
gemaakt wat wel en iet zal kunnen worden ontleend.
Probleem met een beamer is dat dit zeer duur materiaal is en dus niet evident is
om van hort naar her meegedaan te worden in een verhuur. Maar het zal mee
bekeken worden.
Bij de provinciale uitleendienst kan dit materiaal ontleend worden.

Voor verslag

Voor gelezen en goedgekeurd

Jürgen Braeckevelt
Secretaris

Pieter-Jan Lanssens
Ondervoorzitter

Bijlage: uittreksel uit het verslag van het Dagelijks Bestuur van 7 december 2007 – omtrent fuiven

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN HET DB VAN 7 DECEMBER 2007 OMTRENT FUIVEN

Einduur fuiven
Bram verwelkomt in het bijzonder burgemeester Luc Vanparys en politiecommissaris Werner Sercu
en twee mensen vanuit KLJ Oostkamp die voor de bespreking van het einduur van de fuiven het
dagelijks bestuur vervoegen.
Het dagelijks bestuur had, mede gebaseerd op voorstel van KLJ, graag het gesprek aangegaan
omtrent het einduur van fuiven. Momenteel is dit, voor de afwijking op de geluidsnorm, gesteld
op 3 uur. In de praktijk stellen we vast dat dit niet realistisch is. Daarom stelt de jeugdraad voor
om dit tot 5 uur te stellen en dan effectief om 5 uur de doeken dicht te doen. Het is zo dat de
meeste fuiven langer doorgaan, zolang er geen klachten zijn. Om 3 uur de nog aanwezige
fuifgangers uit de zaal zetten, brengt overlast (protest, …) mee.
•

KLJ:
o
o
o
o
o

o

•

•

Er is steeds een voorbereidend gesprek met de politiediensten.
De aanwezigheid van een politiecombi ter plaatse, is positief, en ontmoedigt
bepaalde mensen om voor problemen te zorgen.
Orange party is dit jaar stilgelegd rond 4.15 uur. Om 3uur zijn er nog naar
schatting nog een 1000-tal personen aanwezig.
Normaal stopt KLJ altijd tegen de klok van 5 uur.
Er wordt inkom gevraagd tot de klok van 2 uur. Dan om 3 uur stilleggen is om
problemen vragen. Je krijgt de massa op dat uur niét zonder ‘slag of stoot’
buiten, bovendien zijn er nog velen die nog consumptiebonnen hebben enz…
Dan beginnen discussies over terugbetalen …
Als je om 3 uur afsluit én je moet op dat uur een grote massa mensen buiten
zetten, dan pas creëer je de overlast (agressie, hoe krijg je zo een massa
buiten?). Een grote groep mensen komt op één, moment buiten. Wanneer KLJ
tegen de klok van 5 uur écht alles afsluit, gaat dit nog over een kleinere groep.
Vanaf 4 uur is vast te stellen dat langzaam maar zeker de massa verkleint. Dit
gebeurt geleidelijk. Iets voor 5 uur vraagt de security de mensen vriendelijk de
zaal te verlaten. Dit verloopt meestal vlot.

Commissaris Sercu:
o Op voorhand overleg met organisatoren: lukt vrij goed
o Grote fuiven geven meer risico op vechtpartijen, hoe je het ook draait of keert.
Sommigen fuiven trekken ook een bepaald publiek aan met grotere kans op
problemen. Hierbij moet een zekere ‘redelijkheid’ worden gehanteerd.
o “risicofuiven”: vereisen bijkomend politietoezicht. Dan worden 2 ploegen ingezet
die naast hun normale opdracht bijzondere aandacht hebben voor de op dat
moment doorgaande fuif. Er moet ergens een lijn getrokken worden, zodat ook
de politieploegen naar huis kunnen.
o Voor sommige locaties (bijv. De Valkaart) zal het nooit haalbaar zijn om een
langer einduur toe te kennen, omwille van de ligging

Vooral de Orange party en het Zwientjesbal zijn ‘risicofuiven’. Eén door
de grote massa die erop afkomt, ten tweede daar deze fuiven soms het
‘foute publiek’ op de been brengt: groepjes jongeren die uit zijn op
herrie.
Burgemeester:
o Er speelt méér dan énkel het einduur: je er op organiseren, de locatie (buren),
veiligheid, het alcoholverbruik, enz…
o We moeten zoeken naar de randvoorwaarden om de haalbaarheid van langer
fuiven te kunnen scherp stellen
o Eén lijn trekken wordt onmogelijk om voornoemde redenen
o Kan zoiets opgenomen worden in een afsprakennota?

•

Schepen Roelof: volgende factoren moeten mee in rekenschap genomen worden:
o De locatie van een fuif
o Het (verwachte) aantal bezoekers
o De leeftijd van de bezoekers
o De ‘voorgeschiedenis’ van een fuif

Uit het gesprek onthouden we dat dit niet voor alle fuiven kan, maar dat we nu een gesprek
kunnen opstarten met alle actoren rond fuiven (dit zijn niet alleen jongeren). Het uitwerken
van dit voorstel is mogelijk gemaakt aan de jeugdraad en de jeugdraad zal waarschijnlijk de
belangrijkste motor blijven achter het tot stand komen van een realistisch einduur, maar stelt
duidelijk dat alle actoren die verder gaan dan jeugd moeten betrokken worden bij het
uitwerken.
Uit het gesprek bleek alvast dat er vanuit het beleid is oor is om een realistisch beleid uit te
werken en dat de vertegenwoordigers in de jeugdraad bereid zijn om ook bij de inrichting
meer verantwoordelijk op te nemen.
BESLUIT
- de jeugdraad gaat samen met de jeugddienst aan de slag om een aantal zaken scherp te
stellen en werkt een voorstel uit – een soort ‘fuifcharter’
- best een beperkte werkgroep samen brengen met mensen vanuit jeugdbewegingen,
veiligheidsdiensten die het voorstel vorm geeft

