
Motie 2022 - 16 

Motie aanpak jeugdcriminaliteit 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. de op 4 november 2021 aangenomen motie jeugdproblematiek in Ridderkerk (2021-132),

waarin werd verzocht om de uitkomsten van een onderzoek naar jeugdproblematiek in

Ridderkerk uiterlijk in de eerste helft van 2022 met de raad te delen, nog niet is afgedaan;

2. de recente cijfers verontrustend zijn (bron; veiligheidsalliantie Rijnmond);

3. ruim een kwart van het aantal personen dat verdacht wordt van het in het bezit hebben van

een wapen jonger is dan 23 jaar;

4. in de regio er een toename is van het aantal aanhoudingen wegens het in het bezit hebben

van vuurwapens en het aantal in beslag genomen wapens in twee jaar is

verdrievoudigd (2019: 338; 2021: 898);

5. de kweekvijver voor toekomstige criminelen het grootst is bij kinderen van 10 tot 13 jaar;

6. jongerengroepen divers van samenstelling zijn, zich regelmatig op straat ophouden en

bestaan uit jongeren uit verschillende gemeenten;

7. verdachten steeds vaker video’s, foto’s en raps op social media plaatsen, waardoor

slachtoffers/minderjarigen zich gaan aansluiten bij een jongerengroep om het slachtofferschap

te verkleinen en zichzelf vaak gaan bewapenen.

8. voor onder andere opsporing jeugdcriminaliteit de Digi-kamer is opgetuigd voor digitale

opsporing;

9. social media een ontmoetingsplek voor jongeren is waar weinig ouderlijk toezicht is en waarin

de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen;

10. uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Leefbaar Ridderkerk, d.d. 18 augustus 2022,

naar voren kwam dat jongerenwerkers zich 4 uur per week ambulant op straat begeven;

is van mening dat: 

a. de huidige ontwikkelingen dusdanig zijn dat er niet gewacht kan worden tot de uitkomsten van

het onderzoek naar jeugdproblematiek met de raad gedeeld is;



b. social media als nieuwe ontmoetingsplek het moeilijker maakt voor opvoeders, maar ook voor 

docenten om hier zicht op te hebben;  

c. voorkomen moet worden dat jeugdigen afglijden en dat sommigen daar meer steun bij nodig 

hebben;   

d. kinderen en jongeren de ruimte moeten krijgen om zichzelf te ontdekken en ontwikkelen, maar 

aan de andere kant zij ook grenzen nodig hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot 

stabiele en gelukkige volwassenen; 

verzoekt het college om: 

1. tussentijds de stand van zaken met de raad te delen met betrekking tot het lopend onderzoek 

naar jeugdproblematiek door het Verweij en Jonker instituut (zie 2022-08-26-RIB-Stand-van-

zaken-motie-2021-132-onderzoek-jeugdproblematiek);  

2. de pakkans op wapenbezit onder jongeren te verhogen door nog dit schooljaar over te gaan 

tot het invoeren van veiligheidsrisicogebieden rondom de middelbare scholen; 

3. als Basisteam Oude Maas nog niet is aangesloten bij de DIGI kamer van de Nationale Politie, 

er op aan te dringen zich op korte termijn alsnog aan te sluiten;  

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is de aanpak van jeugdcriminaliteit. 

Het college wordt verzocht tussentijds de stand van zaken met de raad te delen met betrekking tot 

het lopend onderzoek naar jeugdproblematiek en een aantal acties te ondernemen om de 

jeugdcriminaliteit aan te pakken.  

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2022-08-26-RIB-Stand-van-zaken-motie-2021-132-onderzoek-jeugdproblematiek.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2022-08-26-RIB-Stand-van-zaken-motie-2021-132-onderzoek-jeugdproblematiek.pdf


Stemverhouding 
Voor: 26 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, CDA) 

Tegen: 2 (ChristenUnie) 
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