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Vraag 1  
Pagina 7 ‘Wat wordt de komende jaren onze aanpak?’ 1e opsommingsstreepje 
 
‘De overlast meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden zo spoedig mogelijk 
opgepakt. Melders worden benaderd en bevraagd voor informatie.’ 
 
Vragen  

 Hoe gaat dit gemonitord worden? 

 Gaan hier cijfers van worden bijgehouden? 

 Gaan cijfers worden bijgehouden inzake de terugkoppeling? 
 

Antwoord  
Bij iedere melding die binnenkomt, wordt contact gezocht met de melder om beter zicht te krijgen 
op de overlast. Vervolgens wordt de melding opgepakt en of doorgezet naar de juiste instantie. 
Hiervan worden geen cijfers bijgehouden, wel bewaken we de afdoening.  
 

Vraag 2 
Pagina 7 ‘Wat wordt de komende jaren onze aanpak?’ 3e opsommingsstreepje 
 
‘De afdeling Openbare Orde houdt korte lijnen met de regisseur jeugd en veiligheid, het 
wijkteam Ridderkerk, scholen en ouders om vroegtijdig signalen te ontvangen omtrent jongeren 
waar zorgen over zijn zodat deze snel en adequaat opgepakt kan worden.’ 
 
Vragen 

 Dit wordt nu niet in het veld herkend, is dit een nieuw op te starten actie?  

 Gaat dit opgestart worden? 
 

Antwoord 
Middels het ketenoverleg van de Regisseur Jeugd en Veiligheid is deze actie geborgd en worden 
de individuele trajecten voor jongeren opgezet en gemonitord. Daarnaast blijft het natuurlijk ook 
een verantwoordelijkheid van de ouders zelf om bij zorgen omtrent hun kinderen hulp in te 
schakelen.  
 



 

Vraag 3 (LR) 
Pagina 8 onder ‘Wat wordt de komende jaren onze aanpak?’ 3e opsommingsstreepje 
 
‘Faciliteren van de buurtpreventie teams (en andere burgerinitiatieven) en hun hulp  
inschakelen voor preventieve acties in de wijk. Inwoners hebben een belangrijke signalerende 
rol, zijn onze extra ogen en oren in de wijk, die verdachte situaties en personen snel kunnen 
opmerken en doorgeven.’ 
 
Vragen 

 Wat wordt exact onder faciliteren verstaan?  

 Wat gaat er meer of anders gebeuren dan nu het geval is?   
 

Antwoord 
Elk jaar krijgen alle buurtpreventieteams in Ridderkerk een jaarlijkse bijdrage van de gemeente 
om hun ‘werk’ als buurtpreventie uit te kunnen voeren. Deze jaarlijkse bijdrages zullen ook de 
komende vier jaar worden voortgezet.  
Naast deze financiële bijdrage wordt er dit jaar een campagne opgestart in heel Ridderkerk, 
i.s.m. Meld Misdaad Anoniem, om de meldingsbereidheid onder onze inwoners te verhogen. 
Hiermee willen we de inwoners bewuster en alerter maken en stimuleren om zaken te melden 
zodat de politie en gemeente effectiever kunnen worden aangestuurd en ingezet. De hoop is dat 
hiermee de heterdaad situaties zullen toenemen in de gemeente. 
 

Vraag 4 (PvdA) 
In de beantwoording van de vragen is geantwoord, dat een samenscholingsverbod lastig in te 
stellen omdat dit gericht moet zijn op een specifiek gebied. 
 
Bent u op de hoogte dat een groepsverbod makkelijker is in te stellen dan een 
samenscholingsverbod? En behoort dat dan tot de mogelijkheden om in te zetten? 
 

Antwoord  
Zowel een groepsverbod als een samenscholingsverbod wordt uitgereikt aan de individuele 
personen binnen een groep. Beide verboden zijn erop gericht om groepen overlastgevende 
personen zich niet te laten ophouden in een bepaald gebied (met meer dan drie personen). 
Beiden kunnen alleen opgelegd worden op basis van een onderliggend dossier.  
Op dit moment zijn er geen individuele personen bekend die de openbare orde verstoren c.q. 
een dossier hebben waarop een verbod kan worden ingezet.  
Uiteraard nemen we deze mogelijkheden wel mee in de aanpak om de overlast in het centrum 
van Ridderkerk tegen te gaan.  

 

Vraag 5 (SGP) 
Kan er in het algemeen iets gezegd worden over hoeveel zaken worden opgelost? 
 

Antwoord 
Wij houden zelf geen cijfers bij van opgeloste misdrijven in Ridderkerk. Wij zullen de vraag 
uitzetten bij de politie en deze aan u laten beantwoorden tijdens de bijeenkomst met de politie.  

 


