
Artikel 41 vragen over de jeugd in Ridderkerk 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

4 juli 2022 

Onderwerp 

De jeugd in Ridderkerk 

Vragensteller 

Raadslid Arianne Ripmeester (in samenwerking met burgerlid Shirley Horváth), PvdA-GroenLinks 

Ridderkerk  

Vragen 

Ook in Ridderkerk is de drugsoverlast en de aandacht daarvoor toegenomen.  

In de gemeente Ridderkerk wonen 470 jongeren tussen de 8 en 23 jaar die een grote kans 

hebben om in de drugscriminaliteit te belanden. Het gaat om 6,1 procent van alle jongeren in de 

gemeente.  

In Ridderkerk is het aandeel in wijk West 10,4%, in Wijk Oost en Bolnes 7%. Waarvan in Wijk 

West 50 hoogrisicojongeren en in Bolnes 90.  

Zo blijkt uit cijfers van Zicht op Ondermijning die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws op een 

rij heeft gezet. Zicht op Ondermijning doet in opdracht van overheden data-onderzoek naar 

criminele ondermijning en bekeek in hoeverre jongeren overeenkomsten hebben met het profiel 

van drugsverdachten die in aanraking zijn geweest met de politie.  

Het wil echter niet zeggen dat al deze jongeren crimineel zijn, maar wel dat aandacht en actie 

nodig is om dat te voorkomen. Preventie heeft de meeste kans van slagen bij de jongere jeugd. 

Criminelen slagen er in om vooral jongeren met problemen op verschillende gebieden te dwingen 

tot het plegen van strafbare feiten. Jongeren die kwetsbaar zijn door hun leeftijd, een licht 

verstandelijke beperking, schuldenproblematiek en een instabiele thuissituatie zijn voor criminelen 

makkelijke prooien. 

PvdA GroenLinks ziet graag dat kinderen goed kansen krijgen om het beste van hun leven te 

maken. Dat kan niet zonder steun aan hen die hen begeleiden zoals ouders en school.  

Dit is reden voor PvdA Groen Links Ridderkerk tot onderstaande vragen: 

1. Herkent het college dit signaal? 



2. Is de gemeente Ridderkerk op de hoogte van deze cijfers? 

3. Wat is de verdeling van deze 470 kinderen over de leeftijdsgroepen 8-12jaar, 13-17jaar, 18-

23jaar? In totaal en per wijk.  

4. Idem als 2 maar dan alleen voor de hoogrisico groep? 

5. Trends kunnen inzicht geven. Kan het college een overzicht geven van de afgelopen 5 jaar van 

de aantallen hoogrisico jongeren in totaal en per wijk? 

6. Kan het college aangeven hoeveel van deze jongeren in beeld zijn bij de gemeente en/of 

jongerenwerk en/of de politie cq wijkagent? 

7. Kan het college aangeven welke acties worden ondernomen om deze jongeren te bereiken en 

of acties worden geïntensiveerd? Graag uitsplitsen naar basisschoolkinderen en jongeren  

8. Kan het college aangeven welke acties worden ondernomen om de omgeving van de jongeren 

te betrekken en versterken met name ouders en school? Graag uitsplitsen naar 

basisschoolkinderen en jongeren. 

9. Werken gemeente, onderwijs, jeugdwerk en politie samen en hoe verloopt de samenwerking?  

10. Zijn er speerpunten benoemd in de samenwerking genoemd bij vraag 9? Zo ja welke zijn dat? 

Zo nee waarom niet?  

11. Factoren die criminaliteit in de hand werken kunnen voorkomen op verschillende niveaus zoals 

persoonlijk, gezinsniveau en uit de omgeving. Ook een te laag en instabiel inkomen van de 

ouders is een van vaak genoemde oorzaken. Wat doet de gemeente om te zorgen dat ouders 

met kinderen een stabiel inkomen hebben om van rond te kunnen komen?   

12. Wat doet de gemeente Ridderkerk in het kader van preventie om basis- en middelbare scholen 

te versterken om kinderen met gedragsproblemen te begeleiden?  

13. Is er een relatie met de wachttijden voor jeugdzorg en jeugdhulp? Waarom wel/niet? 

14. Veel ouders voelen de druk van het leven en vinden een stap naar de psycholoog te groot. Zij 

gaan liever naar het  laagdrempeliger maatschappelijk werk dat in Ridderkerk  beschikbaar is. 

Hoeveel fte maatschappelijk werk is in Ridderkerk beschikbaar? Is dat voldoende? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen.  

Wij stellen het op prijs wanneer de vragen puntsgewijs worden beantwoord en niet wordt volstaan 

met een algemeen antwoord.  

 RTLnieuws.nl: 470 jongeren in Ridderkerk potentiële drugscrimineel  

 Nederlands Jeugd Instituut: Meer aandacht nodig voor criminele uitbuiting  

 Trouw.nl: Samenleving maakt jeugd crimineel  

 3 risicofactoren voor crimineel gedrag | SBO Blog 

 Oorzaken jeugdcriminaliteit (Ferweda, Jakobs, Beke) 

https://www.rtlnieuws.nl/zoek-het-op/datavisualisatie/2022-jongeren-criminaliteit-jonge-aanwas-drugs-taghi-test/ff95cdaf5d19b8bffefa2b58a03d4622/ridderkerk
https://www.nji.nl/nieuws/meer-aandacht-nodig-voor-criminele-uitbuiting
https://www.trouw.nl/nieuws/samenleving-maakt-jeugd-crimineel~b424f522/
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=iri2bnG-_M0C&oi=fnd&pg=PA5&dq=oorzaken+jeugdcriminaliteit+Ferwerda,+Jakobs,+Beke&ots=68KSppEhiV&sig=bCF3-WJakMTKSEem7dBnbPlNPjs%23v=onepage&q&f=false
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