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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
 
Geachte dames en heren, 
 
Sinds enige tijd zijn er signalen van onrust rondom jongerensociëteit de Foekepot. Een 
aantal leden van uw raad is hier reeds van op de hoogte. Sindsdien hebben een aantal 
gesprekken tussen de gemeente en het bestuur van de Foekepot plaatsgevonden 
waarbij de nodige afspraken zijn gemaakt. In deze memo geven wij u duidelijkheid 
over het verloop van het proces en de gemaakte afspraken tussen het bestuur van de 
Foekepot en de gemeente.  
 
Incidenten, gesprekken en een voortvarende aanpak 
In het najaar van 2011 en begin 2012 zijn door de wijkpolitie Albrandswaard 
verschillende incidenten rondom de Foekepot geregistreerd die om aandacht en inzet 
van het wijkteam vroegen. Op basis van deze, vooral alcohol- en drugsgerelateerde 
incidenten, heeft de politie de burgemeester verzocht een passende bestuurlijke 
maatregel op te leggen. Tevens had de gemeentelijke organisatie signalen ontvangen 
over een niet optimaal georganiseerde financiële huishouding en exploitatie van de 
sociëteit. Daarnaast hebben zich regelmatig wisselingen in het bestuur voorgedaan 
waardoor administratieve onvolkomenheden waren ontstaan. Op eigen initiatief had 
het bestuur van de Foekepot de gemeente hieromtrent al een aantal maal om advies 
gevraagd. 
 
Op d.d. 16 februari 2012 heeft hierover een gesprek plaatsgevonden tussen de 
gemeente en het bestuur van de Foekepot, waarbij een dossier aan hen is 
overhandigd. Tijdens dit gesprek is het bestuur verzocht na te denken over een plan 
van aanpak om de ontstane situatie te verbeteren. Vervolgens is veelvuldig met het 
bestuur van de Foekepot gesproken over eventueel te treffen maatregelen. Door zowel 
de gemeente als het jongerenwerk zijn zij ondersteund in het zoeken naar 
oplossingen.  
Op d.d. 8 maart 2012 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Het bestuur toonde tijdens 
dit overleg aan voortvarend aan de slag te zijn gegaan. Zo hadden zij inmiddels de 
benodigde administratieve zaken op orde, was het pand brandveilig gemaakt en 
werden maatregelen ingevoerd om overmatig alcohol- en drugsgebruik te beperken.    
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Bestuurlijk optreden en gemaakte afspraken 
Ondanks de voortvarende aanpak van het bestuur heeft de burgemeester besloten 
een bestuurlijke waarschuwing af te geven. Op basis van de incidenten werd het 
noodzakelijk geacht het bestuur op haar verantwoordelijkheden te wijzen. De 
waarschuwing gaat gepaard met het opnemen van nadere voorwaarden in de nieuw te 
verstrekken exploitatievergunning, met als doel de exploitatie van de sociëteit in goede 
banen te leiden. Daarnaast heeft het bestuur een aanvraag voor een 
gebruiksvergunning ingediend. Hiermee wordt het maximaal aantal bezoekers 
afgestemd op het brandveilig gebruik van het pand.  
Met het bestuur van de Foekepot is afgesproken dat zij een bestuursreglement 
opstellen waarin afspraken worden gemaakt over het functioneren van het bestuur en 
de sociëteit. Daarnaast is het bestuur verzocht haar statuten te herijken, waarbij wordt 
nagegaan hoe de sociëteit zich in het vervolg wil profileren.  
 
Ondersteuning 
Zowel de jeugd als de gemeente zijn gebaat bij een goed functionerende 
jeugdsociëteit waar jongeren kunnen ontspannen en zich kunnen ontplooien. De 
gemeente zal de Foekepot, en andere sociëteiten, dan ook ondersteuning blijven 
bieden bij het oplossen van problemen. Echter staat eigen verantwoordelijkheid daarbij 
voorop.  
Het jongerenwerk vormt binnen dit proces een belangrijke schakel. Zij zijn dan ook 
verzocht regelmatig contact met de sociëteit te zoeken en hen waar nodig te 
ondersteunen. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om de sociëteit, middels 
vrijwilligers, structureel bestuurlijke ondersteuning te bieden. De jongeren kunnen 
hierdoor advies krijgen bij de exploitatie van het centrum en de nodige ervaring op 
doen.  
 
Mocht u nog vragen hebben zouden wij graag met u hierover in carrouselverband van 
gedachten wisselen. Indien dit het geval is verzoeken wij u dit onderwerp te agenderen 
via de agendacommissie.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
 
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 


