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Betreft: actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk

Geachte raadsleden ,
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de aanpak jeugd en excessief geweld en het daarbij
behorende actieplan .

Aanleiding
Op 26 november 2019 is door de gemeente voor partners, waaronder het onderwijs en politie, een
expertmeeting georganiseerd om de opkomst van het in bezit hebben van messen onder jongeren in
Ridderkerk te duiden: de “messenhype
Dit fenomeen heeft zich razendsnel verspreid onder jongeren en heeft sinds 2019 gezorgd voor een
sterke toename in het aantal geweldsincidenten waarbij messengebruik een prominente rol speelt (bron:

politie). De achtergrond van deze jongeren is dat ze veelal een complexethuissituatie hebben en op
school vaak norm- en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen . Het vraagt van partners en de gemeente
om intensieve samenwerking in de aanpak van dit fenomeen. Tussen de gemeente en alle aanwezigen is
vervolgens de afspraak gemaakt om te komen tot een gezamenlijke aanpak: het actieplan Jeugd en
excessief geweld.

Actieplan Jeugd en excessief geweld
Het actieplan is een coproductie van alle partners, de scholen en de gemeente. Naar aanleiding van
gesprekken met onze partners werd duidelijk dat de aanpak gericht moet zijn op de leefomgeving,
gezinssituatie en schoolomgeving. De volgende vijf thema’s zijn onderdeel van de aanpak Jeugd en
excessief geweld:
1. Ouderbetrokkenheid
2. Samenwerking
3. Preventie
4. Repressie
5. Integraal Persoonsgerichte Aanpak Onderwijs
Het actieplan Jeugd en excessief geweld is ten aanzien van acties uit het Landelijk actieplan Wapens en
Jeugd een lokaal ingekleurd actieplan.

De acties zijn een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen zoals het geven van
voorlichting over de gevolgen van het dragen van messen tot aan kluisjescontroles op scholen. Tevens is
het preventief fouilleren in Ridderkerk een aanpalende interventie op het actieplan.
Intussen zijn een aantal acties uitgevoerd of is er een begin mee gemaakt. Ook is gestart met een
driewekelijks overleg 'trends en analyses’ waarin de scholen en partners onder leiding van de gemeente
de voortgang van de acties bespreken. Nieuwe ontwikkelingen worden in het overleg besproken en
vervolgacties worden geformuleerd en uitgevoerd.
Medio 2021 wordt het actieplan geëvalueerd. U ontvangt daarvan een afschrift.
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