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Aan de gemeenteraad   

   

  L.P. van der 

Linden MSc. 

  Wethouder 

   

    

    

Uw brief van:13 oktober 2022   Ons kenmerk:       638953  

Uw kenmerk:  Contactpersoon:   M.Parent  

Bijlage(n):  Cluster:                 Veiligheid  

Onderwerp: Aanvullende vragen inzake overlegstructuur          Doorkiesnummer: 18 0180  

                    veilig Datum:                  27 oktober 2022  

 

 

 

Geachte raadsleden,   

 

 
PvdA Barendrecht heeft in een brief d.d. 13 oktober 2022, in navolging van het antwoord op hun schriftelijke 
vragen van 14 juni jl., een aantal vragen gesteld met als onderwerp ‘Aanvullende vragen inzake overleg-
structuur veilig’.  Hierna vindt u mijn antwoorden op de gestelde vragen. 
  
 
1. Bij de beantwoording op vraag 2 wordt door de wethouder aangegeven dat het streven was om in het 

zomerreces de eerste overleggen in te plannen. Volgens onze gegevens is dit nog niet gebeurd. Kan de 
wethouder aangeven waarom hier nog niet mee is gestart? 

 
Antwoord: 
Het streven was om in het zomerreces het operationele overleg in te plannen. Vanwege de vakantieperiode 
was het niet mogelijk om met alle partners die aan het overleg deelnemen, bij elkaar te komen.  

2. Kan de wethouder aangeven wanneer hier nu wel mee wordt gestart aangezien de overlast veroorzaakt 
door hangjongeren alleen maar toeneemt. Zie ook persbericht van de Schakel gedateerd op 10 september 
2022 jl. (https://barendrechtsdagblad.nl/Lokaal/inwoners-vrijenburg-klagen-over-gedrag-hangjongeren).  
 

Antwoord:  
Inmiddels heeft het eerste operationele overleg plaatsgevonden. De naamgeving van dit overleg is veran-
derd van overleg Veilig naar jeugd locatie overleg. In dit overleg worden de locaties waar jeugd wordt aange-
troffen, de mate van overlast en de gezamenlijke aanpak besproken. In de periodieke overleggen wordt dit 
verder gemonitord en zo nodig aangepast. 

De overlast veroorzaakt door hangjongeren is in de periode januari t/m juli 2022 met 25% afgenomen. Zie de 
laatste cijfers Gemeentelijk veiligheidsbeeld die wij u hebben toegestuurd. 

 

https://barendrechtsdagblad.nl/Lokaal/inwoners-vrijenburg-klagen-over-gedrag-hangjongeren
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Januari t/m juli.  

Melding overlast 
jeugd 

2020 2021 2022 percentage 

 134 179 134 -25% 

 

Bij CBS De Vrijenburg zijn diverse maatregelen genomen. Zo is er een camera geplaatst, extra schoon-
maakrondes ingesteld en heeft extra inzet door de BOA’s plaatsgevonden. De partners in het overleg gaven 
aan dat dit een positief resultaat heeft. Ondanks dat er door hen weinig hangjongeren op die locatie meer 
aangetroffen worden, blijft de locatie in de surveillance meegenomen worden.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

L.P. van der Linden MSc. 


