
Agendapunt 6 Hangout  
 
De fracties PvdA en IPV en raadslid Douma dienen een motie in. Na beraadslaging worden de moties 
van de fracties PvdA en IPV samengevoegd en eveneens ondertekend door de VVD. De motie 
Douma wordt ingetrokken.  
 
De volgende motie wordt in stemming gebracht.  
 
Motie VVD, PvdA, IPV – Hangout Brummen  
De raad,  
gehoord de beraadslaging,  
overwegende dat:  
 

• De Hangout te Brummen vallend onder Stichting Rhienderen Centrum een activiteit 
(onderneming) is die onder jongeren breed gedragen en goed bezocht wordt.  

• Er bij een (grote) groep jongeren in de kern Brummen behoefte is aan een vorm van 
jongerencentrum dat aansluit bij hun behoefte. 

• Het bestemmingplan geen ruimte laat de onderneming zoals ondergebracht in de hangout 
voortgang te laten vinden op die locatie.  

• Slechts een concreet zicht op legalisatie aanleiding kan geven tot het afwijken van de 
beginselplicht te handhaven in niet vergunde of bestemde situaties.  

• Daar in dit geval geen sprake van is.  
 
draagt het college op  

• De bemiddelende rol op zich te nemen.  

• Waarbij het initiatief bij de jongeren ligt en er geen opgelegde samenwerkingsverbanden zijn 
zodat eigen kracht volledig tot zijn recht komt.  

• Binnen een kwartaal een contourenplan (plan waarin (ruwweg) aangegeven wordt welke keuzes 
er zijn om een jongerencentrum in te richten die adequaat is en voldoet aan de wensen van de 
jongeren en haalbaar is) aan de gemeenteraad voor te leggen die uitgaat van de behoefte en 
kracht van de jongeren.  

 
Daarin rekening houdt en gebruik maakt van het navolgende; 

• Gebruik te maken van de eigen kracht van de jongeren en ouders in Brummen. (aandachtspunt 
veerkracht bestuursakkoord)  

• Samen met de jongeren het genoemde contourenplan op te stellen om het initiatief een vervolg te 
geven.  

• Rekening houdende met aspecten als: alcoholmatigingsbeleid, waarborging continuïteit, veiligheid 
etc.  

• De jeugd te ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte plek.  

• Het huidige jeugdbeleid gezien de huidige ontwikkelingen tegen het licht te houden en wellicht te 
herzien.  

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Besluit mbt de motie:  
De motie is zonder hoofdelijke stemming unaniem aangenomen.  

 

 

http://raad.brummen.nl/uploads/tx_ncgovris/soundfragments/besluitenlijst_BR_29_november_2012.pdf 

 


