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Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake o.a. het steekincident naar aanleiding van aanspreken

Geachte mevrouw Kayadoe,

In uw brief van 29 juli jl. heeft u vragen gesteld over o.a. het steekincident naar aanleiding van
aanspreken. Onderstaand leest u onze reactie op de door u gestelde vragen.

1. Is het College op de hoogte van voornoemde incidenten en de vele bedreigingen o.a. op de
voetbalveldjes?
Sommige incidenten zijn ons bekend, andere niet.

2. Is er inzichtelijk gemaakt welke problematiek in de wijken aan de voornoemde incidenten en
bedreigingen ten grondslag ligt? Zo Ja; Welke preventieve maatregelen zijn er de afgelopen
maanden genomen om een en ander te voorkomen?
We delen uw inschatting dat het de laatste tijd wel meer aan de orde lijkt. Naar aanleiding van een
ernstig incident hebben we een crisisoverleg gehad met politie, jongerenwerk en OM. Ook onze eigen
regisseur jeugd en veiligheid speelt daarin een belangrijke rol. Met elkaar zijn afspraken gemaakt
over de aanpak. Dit richt zich op zowel de ouders als de jongeren zelf. Ook worden hier diverse
partners bij betrokken zoals scholen, sportverenigingen en religieuze gemeenschappen. Soms
kunnen er meteen maatregelen worden genomen, zoals doorverwijzen naar Pak je Kans, soms is
inzet van jongerenwerk nodig, soms wordt jeugdhulp ingezet.

3. Graag ontvangen wij hier een volledig overzicht van. Zo nee; waarom niet, incidenten zijn niet
sec van de afgelopen dagen.
Incidenten doen zich voor op allerlei verschillende manieren, op verschillende locaties, in
verschillende gradaties van ernst, door alle tijden. Er verschijnen op gezette tijden overzichten van
alle incidenten die zich hebben voorgedaan. Het voert te ver hier nu een volledig overzicht te bieden
van alle incidenten.

4. Welke instrumenten kunnen er op korte termijn ingezet worden om de rust en veiligheid in
Ridderkerk terug te laten keren en de inwoners laten merken dat de problematiek serieus
genomen wordt?



Er heeft een gesprek plaatsgevonden met verontruste ouders. Hier hebben wij duidelijk gemaakt dat
wij de ordeverstoringen serieus aanpakken om de rust en veiligheid terug te laten keren. Ditzelfde
doen we met de ouders van de jongeren die we als overlastgevers in beeld hebben.
Samen met onze ketenpartners zetten we tal van instrumenten in. Van Boa tot jeugdhulp. Daarnaast
kunnen we de MCU roulerend inzetten op verschillende plekken.

5. Welke acties gaan er ondernomen worden om op langere termijn te zorgen dat er veilig en
zonder bedreigingen gespeeld kan worden op de alle openbare voetbal/speelveldjes
waaronder het Cruijf court.
Allereerst is het van belang dat het inzichtelijk wordt welke problematieken er allemaal spelen, zodat
wij hier gericht op in kunnen zetten. Helaas bereiken signalen ons niet altijd of pas veel later. Naar
aanleiding van een incident kan er een sneeuwbaleffect optreden, waardoor deze signalen ineens
naar voren komen. Dit moeten we samen met onze ketenpartners nader bekijken om hier vervolgens
een plan van aanpak op te maken.

6. Is het college voornemens om preventief fouilleer gebieden wederom aan te wijzen, zodat
politie ruimere bevoegdheden heeft om passanten te controleren?
Als in een bepaald gebied sprake is van incidenten, kan de politie aangeven dat het gewenst is dat
gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Dat moet onderbouwd worden met cijfermateHaal.
Gekeken wordt dan naar proportionaliteit en subsidiariteit: zijn er geen middelen die minder
verstrekkend zijn, is dit het juiste middel en zijn er geen middelen die passender zijn. De rechter
toetst daarop. Als dan ook het OM ermee instemt, dan kan de burgemeester zo’n
veiligheidsrisicogebied aanwijzen.

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