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Beste PvdA-fractie, mevrouw Jakoeb, 

 

Op 13 juni 2022 ontving ik uw schriftelijke vragen over het onderwerp: Overlegstructuur Veilig en meldpunt 

overlastgevende jongeren. In deze brief beantwoorden we uw vragen. 

 

Beantwoording vragen 

Onder dit kopje kunt u per vraag het antwoord lezen: 

 

Vraag 1: Wordt het project ‘inzet extra ambulant jongerenwerk’ vervolgd?  

Antwoord: We zijn ons zeer bewust van het belang van goed ambulant jongerenwerk. De komende tijd wordt 

in gesprek gegaan met KijkopWelzijn om te kijken hoe we ambulant jongerenwerk het beste in kunnen zetten 

binnen de reguliere subsidie van KijkopWelzijn.  

 

Vraag 2: Bij punt D wordt aangegeven dat er geen overzicht is van overlastmeldingen van hotspots en 

jeugd aanverwante vragen met als gevolg dat er geen inzicht is in een externe meting van overlastmel-

dingen jeugd (en een mogelijke daling). Het advies is dan ook om te kijken naar een gemeentelijke 

systeem van monitoring, waaronder ook de overlegstructuur ‘Veilig’ zoals vroeger belegt weer nieuw 

leven in te blazen. Gaat het college mee in dit advies? Zo ja, kunt u aangeven op welke termijn de 

overlegstructuur weer opgepakt kan worden?  

Antwoord: De overlegstructuur Veilig wordt zo snel mogelijk opgepakt. We streven ernaar om het eerste 

overleg nog te plannen tijdens het zomerreces. Daarnaast gaan we kijken naar de mogelijkheden om de ex-

terne meldingen van overlast rondom jeugd beter in kaart te brengen en te monitoren. We zorgen er in ieder 

geval voor dat de overlastmeldingen rondom jongeren gedeeld worden in het overleg Veilig.  

 

Vraag 3: Verder hebben inwoners de mogelijkheid om op de website van gemeente Barendrecht mid-

dels het formulier ‘Melding overlast en vandalisme’ een melding te maken van overlastgevende jonge-

ren. 
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a. Hoe verloopt het proces achter dit meldpunt? 

Antwoord: De melding wordt verwerkt en ingeboekt in het zaaksysteem. De melding is direct zichtbaar voor 

de betreffende afdeling. De zaak dient door de uitvoerende ambtenaar op zijn/haar naam gezet te worden.  

 
b. Wie is aanspreekpunt bij dit meldpunt? 

Antwoord: Aanspreekpunt voor het meldpunt jongerenoverlast is de beleidsadviseur OOV met de taakaccent 

jeugdoverlast. 

 
c. Hoe vindt afstemming en terugkoppeling plaats na een melding? 

Antwoord: Dit is afhankelijk van melder. In sommige meldingen worden de meldingen anoniem gedaan, 

hierop kan geen terugkoppeling gegeven worden. In andere gevallen wordt er contact opgenomen met de 

inwoner, via telefoon of via email. De afhandeling vindt plaats via het zaaksysteem de melder ontvangt via 

het zaaksysteem email waarop de terugkoppeling wordt gegeven. In sommige gevallen is het niet mogelijk 

om direct een terugkoppeling te geven, omdat de melding eerst goed in kaart gebracht moet worden 

 
d. Vindt er afstemming plaats met KijkopWelzijn en zo ja, hoe is deze vormgegeven? 

Antwoord: Dit is afhankelijk van de melding. Als het een melding over een nieuwe overlast locatie betreft zal 

de overlast (aard en omvang) eerst in beeld gebracht moeten worden. Hiervoor kan zowel de politie, boa’s of 

het jongerenwerk ingezet worden. 

De aard en omvang als mede het tijdstip is bepalend voor de aanpak en welke ketenpartner hier het meest 

geschikt voor is. In overleg met de ketenpartners zal aan de hand van de geconstateerde overlast bekeken 

worden welke interventies nodig en mogelijk zijn.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

L.P. van der Linden MSc. 


