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Onderwerp: Stand van zaken BAR-project Inventariseren risicogroepen jongeren 
 
 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Op 7 mei 2009 bent u, middels een brief (RU09/03188), tussentijds geïnformeerd over de stand 
van zaken met betrekking tot de samenwerking in de BAR-projecten. Een van deze BAR-projecten 
betreft het inventariseren van risicogroepen jongeren. In de brief van 7 mei jl. stond vermeld dat het 
onderzoeksbureau BLING Samenlevingsexperts een quickscan zou uitvoeren naar 
overlastgevende jeugdgroepen. De nadruk zou hierbij liggen op Barendrecht, maar Ridderkerk en 
Albrandswaard zouden hierbij ook worden betrokken. Inmiddels is de quickscan uitgevoerd. U vindt 
de rapportage DBA Quickscan ‘Jeugd op Straat’ als bijlage bij deze brief. 
 
Met de quickscan is het gedrag van de jeugd in een korte periode in beeld gebracht. Gedurende 
een periode van vijf weken (18 februari tot en met 19 maart) is de gemeente Ridderkerk, op 
verschillende dagen en tijden in de week, bezocht door jongerenwerkers van BLING. De 
jongerenwerkers werden uitgerust met een PDA, waarin werd genoteerd wat werd geconstateerd 
op een bepaalde dag, tijd en plaats, welke contacten werden gelegd, welke interventies hadden 
plaatsgevonden en eventueel wat werd afgesproken met jongeren. In de PDA werd automatisch de 
GPS locatie vastgesteld. 
 
In Ridderkerk zijn 79 ontmoetingsplaatsen bezocht, meestal in de middag en in de avond. 
Gedurende de bezoeken aan Ridderkerk zijn er geen hinderlijke (overlastgevende) jongeren 
aangetroffen en er vonden geen criminele activiteiten plaats. Het gebruik van softdrugs was laag, 
evenals het gebruik van zwak alcoholische drank.  
In vergelijking tot de andere gemeenten zijn deze conclusies opvallend. Het waargenomen 
softdrugs gebruik is in Barendrecht en Albrandswaard hoger. Zwak alcohol gebruik is in 
Albrandswaard zelfs veel hoger en daar is ook harddrugs gebruik geconstateerd. In beide 
gemeenten is sprake van overlast door alcohol en in Barendrecht overlast door drugs en geluid. 
Ook is er in beide gemeenten crimineel gedrag waargenomen. In vergelijking tot de andere BAR 
gemeenten scoren Ridderkerkse jongeren dus relatief lager op deze punten.  
 
Het college acht de uitkomsten van de quickscan voor de gemeente positief. We vinden het echter 
belangrijk om de uitkomsten uit het onderzoek te nuanceren. Dit omdat we andere signalen krijgen 
in gesprekken die wij met Ridderkerkse sleutelfiguren op het gebied van jeugd en jeugd en 
veiligheid voeren. In de terugkoppeling willen wij u ook deze geluiden laten horen.  
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Onderwerp:  (vervolg)   
 

Het eerste signaal komt uit overleg met de coördinerend jongerenwerker van Dynamiek. Deze 
geeft aan dat de uitkomsten van de scan op het gebied van alcoholgebruik overeenkomen met zijn 
kennis van jongeren op straat in deze tijd van het jaar. Zijn ervaring is echter dat het alcoholgebruik 
van jongeren binnen (thuis en in de sozen) hoger is dan buiten. Omdat Dynamiek in het verleden 
nog geen alcoholbeleid had, is de coördinerend jongerenwerker begonnen met het opstellen van 
alcoholbeleid. Ook laat hij weten dat jongeren in Bolnes die met alcohol op straat lopen, veelvuldig 
worden bekeurd door de politie. De bedragen voor de bekeuringen lopen hierdoor bij sommige 
jongeren nogal op en zij hebben hierover hun beklag gedaan bij Stichting Dynamiek.  
In het algemeen klopt de context van het rapport volgens hem, maar hij noemt het onderzoek te 
beperkt omdat het een momentopname is van die specifieke tijd en periode. Daarnaast merkt hij op 
dat in de quickscan nachtelijk niet is gemeten. De waarnemingen waren voornamelijk overdag en ’s 
avonds tot acht uur.  
 
Het tweede signaal komt van de coördinator jeugd en veiligheid van de gemeente Ridderkerk. De 
bevindingen uit het onderzoek komen niet overeen met de kennis die zij heeft over het drugs en 
alcoholgebruik onder Ridderkerkse jongeren. In Ridderkerk is er bij een behoorlijk aantal jongeren 
tussen de 13 en 17 jaar sprake van softdruggebruik en van een tamelijk zwaar alcoholgebruik. Bij 
jongeren van 18 jaar en ouder is er sprake van drugs- en alcoholgebruik. In Bolnes is het 
alcoholgebruik inderdaad aangepakt door de politie, met boetes, omdat alle andere methoden niet 
werkten.  Zij geeft aan dat de buurtagenten voor dit onderzoek niet zijn geraadpleegd. 
  
Ten derde hebben wij zelf het idee dat er een tweetal omstandigheden is die de uitkomsten van de 
Quickscan specifiek beïnvloed heeft. Allereerst vermoeden wij dat de weersomstandigheden in het 
vroege voorjaar, zorgden voor minder jongeren op straat en daarmee een vertekening gaven van 
de situatie. Ten tweede is in de scan de Sint Jorisstraat niet als hangplaats omschreven. Juist over 
deze locatie hebben wij diverse signalen ontvangen over overlast. Momenteel kijken wij samen   
Stichting Dynamiek hoe de problemen het beste aangepakt kunnen worden.  
 
Het college komt gezien het bovenstaande tot de conclusie dat de uitkomst van de quickscan een 
toevoeging is aan de kennis over de Ridderkerkse jeugd, die in de organisatie al aanwezig is.  
 
Wij verwachten u met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd over de 
afronding van het BAR-project Inventariseren risicogroepen jongeren. Mocht u desondanks nog 
vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer Frank van 
der Jagt (tel. 0180-451265, e-mail: f.v.d.jagt@ridderkerk.nl). Wij vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 


