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Geachte mevrouw Kayadoe, 

In uw brief van 28 januari jl. heeft u vragen gesteld. Onderstaand leest u onze reactie op de door u 
gestelde vragen. 

1. Door hoeveel professionals is de bijeenkomst op 26 november 2019 bezocht? 
Nadat de signalen steeds sterker werden dat er ook in Ridderkerk sprake was van een messen hype, 
hebben we een bijeenkomst belegd met onze ketenpartners om de juiste informatie met elkaar te 
delen en hebben we Jeroen van den Broek, criminoloog en dé deskundige op dit terrein, gevraagd 
ons voor te lichten. Deze bijeenkomst moet uitmonden in een plan van aanpak dat gedragen wordt 
door alle partners. Daar zijn we al heel ver mee. Om meerdere redenen is het niet handig dit in de 
openbaarheid te bespreken. 

2. Informatie is tot ons gekomen dat er nu eerst weer een onderzoek plaats gaat vinden naar de 
Nieuwe Generatie Groep. Is dit juist? 
Samen met politie en het OM laten we onderzoek doen naar fluïde groepen jongeren om hier beter 
grip op te krijgen. Deze groepen jongeren veranderen steeds van samenstelling en plek. Ook is het 
van belang welke rol social media speelt. Het is niet zo dat we eerst onderzoek doen en alles stil ligt. 
We zitten er bovenop samen met onze ketenpartners. 

3. Is het college met ons van mening dat eerst onderzoek zodat er gefundeerd ( verdere) actie 
ondernomen kan worden vergelijkbaar is met het wiel opnieuw uitvinden? 
Ja daar zijn we het mee eens en daarom doen we dat ook niet zo. 

4. Hebben de professionals bij de Nationale Politie ( met name onze wijkagenten) al een beeld de 
jeugdgroep met betrekking tot de verhouding van de plaatselijke drugsmarkt? En de 
verhouding tot andere groepen/jongeren? 
De plaatselijke drugsmarkt is een van onze prioriteiten en daar wordt door de politie doorlopend 
onderzoek naar gedaan. Er zijn dealers opgepakt en door de politie bij het OM aangeboden. De 
politie is actief op de jeugd, maar dit is breder dan alleen drugs. 



5. Op welke termijn zouden de uitkomsten van dit onderzoek beschikbaar moeten zijn? 
Wij doen doorlopend onderzoek samen met onze ketenpartners. 

6. Hoe verhoudt het zich om professionals op 26 november 2019 met topprioriteit bij elkaar te 
roepen en nu men te informeren dat er een onderzoek gaat plaatsvinden? 
Wij herkennen ons op geen enkele wijze in deze vraag. 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Het college van burgem ester en wethouders v, n Ridderkerk, 
de secretaris, _-----.i...rv e burgemeester, 

Mw. A. Attema 


