
Artikel 41 vragen over Jeugdincidenten 

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

Datum 

19 juli 2022 

Onderwerp 

Jeugdincidenten 

Vragensteller 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

 

Vragen 

Op maandag 11 juli 2022 zijn twee jongeren in elkaar geslagen op de hoek Ridderhof/Lagendijk 

door een groep van circa 11 jongelui in de leeftijd van 11-16 jaar. De verwondingen waren 

dusdanig dat er met spoed een ambulance is opgeroepen. 

Voorafgaand heeft een groot gedeelte van deze groep getracht binnen in het winkelcentrum 

bezoekers uit te dagen c.q. te irriteren. 

Inmiddels heeft Leefbaar Ridderkerk moeten constateren dat dit niet een opzichzelfstaand incident 

is. Tevens zien wij door het soort gedrag van jeugdigen onder andere bij het Huygensplantsoen en 

de Noordstraat het spelplezier van andere kinderen in de weg staat, waarbij men zich snel 

verplaatst onder andere door middel van elektrische verboden stepjes op de openbare weg.  

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Zijn alle betrokken jongeren van het incident 11 juli 2022 uit de anonimiteit gehaald?  

2. Hoeveel geregistreerde incidenten met betrekking tot jeugd en jeugd-onderling hebben er in 

Ridderkerk in 2022 plaatsgevonden? Hoeveel jeugdgroepen zijn er bekend in Ridderkerk?  

3. In het actieplan veilig Basisteam Oude Maas gemeente Ridderkerk staat dat de gemeente de 

regie heeft in de aanpak van geprioriteerde jeugdgroepen en dat er onderzoek wordt gedaan 

naar de aard en omvang van de jeugdproblematiek in Ridderkerk.  

Is het college van mening dat de regie in de aanpak geprioriteerde jeugdgroepen volledig in 

handen en onder controle is? Wat is de status van het onderzoek naar de aard en omvang van 

de jeugdproblematiek? Zo ja, wilt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?  



4. Op welke wijze, dagen en uren worden jongerenwerkers en handhaving ingezet om tezamen 

met politie samen te werken in een groepsaanpak ten behoeve dan de jeugdproblematiek? 

Hoeveel uren worden zij daadwerkelijk ingezet om actief contact te leggen met jongeren op 

straat?  

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

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
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