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Vraag 
1. De ervaringen en recensies  met en over Streetwise zijn lovend en positief, waarom wordt er dan 
een andere partij, zijnde Buurtteam, aangesteld om op enig moment (delen van de) taken van 
Streetwise over te nemen? 
 
Antwoord 
Buurtwerk is niet in de plaats van Streetcornerwork, maar in de plaats van Jeugdpunt. Buurtwerk, en 
voorheen Jeugdpunt, worden ingezet voor het reguliere jongerenwerk en Streetcornerwork wordt 
alleen ingezet binnen de PGA om deze ‘zwaardere’ doelgroep te begeleiden. Streetcornerwork heeft 
vanaf de start in 2016 een aantal taken opgepakt, zoals het organiseren van activiteiten en de inzet op 
jongeren onder de 18 jaar (tevens broertjes en zusjes van PGA-ers), omdat deze taken onvoldoende 
door Jeugdpunt werden opgepakt, maar wel noodzakelijk waren. De verwachting is dat Buurtwerk 
deze taken, zoals het organiseren van activiteiten en de aanpak op jongeren onder de 18 (broertjes en 
zusjes van PGA-ers), wel gaan oppakken. Hier zijn ook afspraken over gemaakt. 
 
Vraag 
2.Het streven is om niet meer dan 15 actieve dossiers te hebben, maar als het “ aanbod” de noodzaak 
groter is dan deze 15 dossiers, waar kunnen die jongeren dan terecht? 
 
Antwoord 
15 dossiers geeft ons de mogelijkheid om de focus te kunnen houden op de dossiers 
(procesbewaking). Dit getal houdt ons scherp om steeds de dossiers te bewaken op de PGA criteria 
van de dossiers.  
We zullen een dossier nooit weigeren, omdat het boven de 15 uitkomt, maar geeft ons aanleiding om 
scherp te zijn op de PGA criteria van alle dossiers.  
Tot nu toe lijkt 15 actieve dossiers een heel haalbaar aantal. Er zijn daarnaast ook altijd dossiers die 
we nog een tijd monitoren en die niet meegeteld worden in de 15 actieve dossiers. 
 
Vraag 
3.Wat is het te verwachten aantal actieve dossiers voor 2018 en 2019? 
 
Antwoord 
Het streven is en blijft 15 actieve dossiers, maar als dit streven bijgesteld zou moeten worden, omdat 
de dossiers toenemen, dan zorgen we ervoor dat we ons werk  zo inrichten dat we de focus kunnen 
blijven houden bij meer dan 15 dossiers. 
 
Vraag 
4.Als het succes van PGA uit te drukken is in “ opbrengst” hoe hoog zou die dan zijn? 
Cijfers 2017. 
 
Antwoord 
De opbrengst is dat inwoners die dreigen af te glijden richting criminaliteit en/of dieper in de 
psychische problemen raken, tijdig worden aangepakt en een kans gegeven wordt op een betere 
toekomst. Het investeren in deze inwoners bespaart de maatschappij op de langere termijn een hoop 
kosten en inwoners ergernis. Er zijn minder inbraken, minder schade en minder overlast. 
 
Vraag 
5.Wat zouden de kosten zijn als er geen geld voor PGA ter beschikking wordt gesteld? 
 
Antwoord 
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Inwoners blijven hangen in de criminaliteit (en psychische problematiek) en kost de gemeente en 
inwoners veel geld. Dit is niet in hoogte uit te drukken. Overlast zal alleen maar toenemen en 
hulpverleningsinstanties zullen er veel tijd aan kwijt zijn. Kortom, veel maatschappelijke kosten. 


