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1. Opening / kennismaking
Rinnie opent de vergadering om 13.05 uur. Er volgt een
korte voorstelronde.
2. Mededelingen
Gerrit-Jan vraagt of er een kopie van het verslag van de
projectgroep naar het Veiligheidshuis gaat. Hij acht het
wenselijk dat dit gebeurt. Wendy antwoordt dat dit geen
bezwaar is en zorgt er voor dat het verslag ter kennis name
naar het Veiligheidshuis gaat.
Gerrit-Jan wil weten waarom er geen vertegenwoordiger
vanuit het OM bij de projectgroepvergadering aanwezig is in
verband met het toekennen van een bepaalde status aan de
buurtgastheren door het OM. Wendy geeft aan dat de
buurtgastheren geen extra bevoegdheid krijgen. Ee
toestemming van het OM is dan niet noodzakelijk. De melding
vanuit de Gemeente is voldoende. Daarnaast is de pilot
afgedekt in het driehoek overleg. De korpsleiding van de
Politie is op de hoogte van de inzet van de buurtgastheren.
Daarnaast wordt het verslag van de projectgroep ter kennis
name op de agenda van het driehoek overleg gezet.
Gerrit-Jan vraagt zich af wat de rol van het COT in het
verhaal is. Het COT gaat een nulmeting houden om de
problematiek en verbeteringen in kaart te brengen. De reeds
uitgebrachte sfeerrapportage kan hiermee van tafel.
Gerrit-Jan draagt een aantal persberichten aan om ter
informatie bij het verslag te voegen. Rinnie zorgt voor de
verspreiding hiervan.
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3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Stand van zaken pilot
Aan het COT is opdracht gegeven een nulmeting, tussenmeting
en eindmeting uit te voeren om de effecten van de inzet van
de buurtgastheren te meten. Hiervoor wordt er een enquête
verstuurd aan omwonenden. De stakeholders krijgen de
enquête ter informatie. Tevens wordt er met toestemming van
de coffeeshophouders 1 dag geobserveerd en worden de shops
bekeken. Ook volgt er een interview met de stakeholders. Na
de tussenmeting kan de pilot worden bijgesteld. Volgende
week zal COT starten met de nulmeting. Op 1 december zal
Burgemeester Crone gevraagd worden het officiële startsein
te geven. Tevens wordt de pers hierbij uitgenodigd.
Gerrit-Jan meldt dat de coffeeshophouders nog steeds van
mening zijn dat zij niet alleen de oorzaak zijn van de
verkeersoverlast. Daarnaast moet de gemeente
verkeersmaatregelen treffen om de verkeerssituatie te
verbeteren. Dit helpt in het verminderen van de overlast.
Hier wordt ook over gesproken in het pilotplan.
5.
Aftrap Stichting Aanpak Overlast Leeuwarden (SAOL)
SAOL verzorgt de inzet van straatcoaches in Leeuwarden. Dit
met als doel de jeugdoverlast terug te dringen. Daarnaast
heeft SAOL van de gemeente Leeuwarden de opdracht gekregen
om de pilot buurtgastheren uit te voeren. Voor de pilot
inzet buurtgastheren wordt het initiatief van de
coffeeshophouders in de Korfmakersstraat verder uitgebreid.
SAOL gaat hierbij voor de inzet van buurtgastheren zorgen.
Hiervoor is draagvlak bij de coffeeshophouders nodig. Om
dit draagvlak te realiseren is er een open en eerlijke
communicatie tussen alle partijen nodig.
SAOL is momenteel in onderhandeling met 3 buurtgastheren en
1 buurtgastvrouw. Gerrit-Jan merkt op dat hij ter oren
heeft gekregen dat de buurtgastheren nog niet over
voldoende informatie beschikken. Zij zitten nog met een
aantal vragen. Frits antwoordt dat deze
projectgroepvergadering dient als kick-off. Zodra alle
informatie voor handen is worden de buurtgastheren
startklaar gemaakt en krijgen zij een opleiding.
Gerrit-Jan deelt mee dat hij klachten heeft gekregen over
de hoogte van de vergoedingen van de buurtgastheren. Hij is
bang dat bij een te lage vergoeding dit invloed heeft op de
motivatie. Frits geeft aan dat dit iets is tussen SAOL en
de buurtgastheren.
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6.
Buurtgastheren
Kleding
De kleding moet herkenbaar zijn. De buurtgastheren worden
alleen ingezet bij de coffeeshops. Gerrit-Jan is van mening
dat daarom de link met coffeeshops herkenbaar op de
uniformen aanwezig moet zijn. Wanneer dit gebeurt zal dit
het draagvlak bij de coffeeshophouders vergroten en wordt
er recht gedaan aan de hiervoor gegeven subsidie. Geert
spreekt zijn voorkeur uit voor het gebruiken van de term
“buurtgastheer” op het uniform.
SAOL komt met een voorstel voor het uniform rekening
houdend met bovenstaande criteria. Hierop kan iedereen
vervolgens zijn/haar mening geven.
Randvoorwaarden
Een eerlijke en open communicatie tussen de partners is van
belang. Signalen moeten in de gaten worden gehouden. Om
regie te houden op het geheel wordt er besloten om deze
projectgroep in stand te houden en in eerste instantie
maandelijks bijeen te laten komen. Hieraan wordt nog
toegevoegd een vertegenwoordiger vanuit het wijkpanel.
Inzet op locatie / tijdstip
De inzet van de buurtgastheren is nadrukkelijk alleen voor
de coffeeshops (13 in totaal). De buurtgastheren werken op
donderdag van 17.00 – 22.00 uur, vrijdag van 16.00 – 21.00
uur en zaterdag van 14.00 – 21.00 uur. De tijden kunnen
tijdens het proces flexibel worden bijgesteld.
Contact
De buurtgastheren krijgen de beschikking over een
portofoon. De coffeeshophouders krijgen het telefoonnummer
van de meldkamer van SAOL. Mochten de coffeeshophouders de
buurtgastheer dringend nodig hebben, dan kan via dit
telefoonnummer contact worden gezocht. Dit geldt echter
alleen voor problemen op straat, niet voor problemen in de
zaak.
Rondvraag
Gerrit-Jan vraagt of de Raadsleden ook op de hoogte zijn
gebracht van de Pilot? De raadsleden hebben allemaal een
kopie van het pilotplan gekregen.
Gerrit Jan vraagt hoe het zit met de buurtgastheren in de
Korfmakerstraat, moeten wij afbouwen per 1 februari?
Frits geeft aan dat de projecten elkaar niet in de weg
moeten lopen. Gerrit Jan geeft aan dat er tijdens de
controle van de coffeeshop een minderjarige is aangetroffen
in zijn coffeeshop. Hij denkt erover om de buurtgastheren
in te zetten als portier bij de deur om toezicht te houden
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en op leeftijd te controleren van de bezoekers. Dit is een
goed initiatief.
Gerrit Jan vraagt of er ook een website komt van het
project? Frits geeft aan dat SAOL druk bezig is met hun
website waar ook een vermelding komt van het project met de
buurtgastheren in Leeuwarden.
Gerrit Jan vraagt ook of de buurtgastheren folders uitdelen
aan de bezoekers van de binnenstad met de 12 regels? Het
lijkt iedereen een goed idee om de folders uit te delen met
de regels die gelden rondom de coffeeshops. Gerrit Jan
maakt een opzet, in deze folder zal ook een postbusnummer
of email adres moeten staan waar mensen kunnen reageren.
Er zal nog nagegaan moeten worden of de financiën
beschikbaar zijn.

Frits vraagt wat de verwachting is van de
coffeeshopshouders om de buurtgastheren in te zetten rondom
de coffeeshops? Christien geeft aan dat zij eerst niet blij
was. Zij waren niet goed op de hoogte gesteld, maar is nu
wel tevreden met het werkgroepje en wil dit met zijn allen
oplossen.

Op 14 november staat er een overleg met alle
coffeeshophouders gepland. Het verzoek is voor deze
bijeenkomst met de projectgroep een half uur van te voren
bijeen te komen. Hierbij moet de invulling van de officiële
aftrap op de agenda komen.
8.
Sluiting
Rinnie sluit de vergadering om 15.10 uur.

