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Vragen aan de Burgemeester betreffende ´hangjongeren Jumbo´.  

 

Inleiding:  

In november was er sprake van een groep 'hangjongeren' bij de Jumbo. Het blijkt dat de 

jongeren die zich die tijd geïdentificeerd hebben rond de Jumbo in begin april een brief 

hebben ontvangen. Tevens de ouders.  

In deze brief worden de jongeren aangesproken over samenscholing en het feit dat men 

hiervoor bekeurd kan worden. De ouders werden op de hoogte gebracht dat hun kind 

zich in een groep zou bewegen waarin veelvuldig drugs en drank gebruikt zou worden.  

 

De SP-fractie in de gemeenteraad Noordoostpolder wil een antwoord op de 

volgende vragen: 

 

Vraag 1:  

Wat vindt de Burgemeester ervan dat een brief pas na vijf maanden wordt verstuurd? 

Wanneer het werkelijk een ernstig feit was, dan was dit toch te laat? 

Antwoord: 

Dit is zeker niet te laat. Vanaf het moment van constateren is het probleem in 

IGW (integraal gebieds gericht werken) opgepakt. Dan wordt niet meteen een 

zwaar middel ingezet maar is er door politie (jeugdagent en wijkagent) en 

jongerenwerk (Carrefour) intensief contact gelegd met deze jongeren om 

bestaande problemen te bespreken. Uiteindelijk zijn er geen structurele 

oplossingen uit naar voren gekomen. Overigens is door de politie bij een 

geconstateerde overtreding op heterdaad, direct verbaliserend opgetreden. 

Gedurende de winterperiode, onder invloed van slecht weer, is geen overlast 

geweest van deze jongeren. Sinds maart 2014 wordt weer overlast ervaren. En 

geconstateerd is dat de groep zich uitbreidt. De groep is middels een 

zogenaamde shortlist methodiek in IGW verband in kaart gebracht. (naw, 

samenstelling van de groep zoals leeftijd en etniciteit, delict gedrag en de 

locaties waar men zich ophoudt. Dat heeft geresulteerd in een plan van aanpak.  

Onderdeel daarvan is dat de jongeren en de ouders aangeschreven worden. 

Immers, niet alle ouders stellen zich op de hoogte van de tijdsbesteding van 

hun kinderen, maar dragen hiervoor wel verantwoordelijkheid. Daarnaast treedt 

de politie handhavend op, zowel op geconstateerde overtredingen als op 

samenscholing. Met de winkeliers is intensief contact. Enerzijds om hen op de 

hoogte te houden van de aanpak maar ook om misstanden van deze groep 

gemakkelijker te kunnen melden. Dit plan van aanpak wordt regelmatig 

geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Ondertussen is IGW al in contact gekomen 

met een aantal jongeren uit de groep die mee willen denken over een 

structurele aanpak. Ook heeft een groep ouders IGW gebeld en aangegeven te 

willen meedenken over een oplossing. Op dit moment is het erg rustig met de 

jeugd. Kennelijk heeft de aanpak effect.  

 

Vraag 2:  

Wanneer wordt er gesproken over samenscholing zoals genoemd in APV artikel 2? 

Antwoord: 

De essentie is dat bij een samenscholing er sprake moet zijn van: 

een openbare plaats, een voorval waarbij ongeregeldheden1 ontstaan of dreigen 

te ontstaan, zich daar onnodig opdringt, of daar door uitdagend gedrag te 

vertonen dat aanleiding geeft tot ongeregeldheden 

 

Vraag 3:  

Hoe weten de inwoners van de Noordoostpolder dat er op een bepaalde locatie een 

samenscholingsverbod geldt? 

                                                        
1 Ongeregeldheid= een voorval waardoor, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende 
gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan. 
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Antwoord: 

Het verbod is in artikel 2:1 van de APV opgenomen. Een ieder wordt geacht de 

wet te kennen. Daarbij gaat het om de getoonde gedraging. Met een groep die 

niet het beschreven gedrag vertoond is niets mis.  

 

Vraag 4:  

Voordat er een samenscholingsverbod ingaat moet er wel een oplossing/alternatief zijn. 

Was er een oplossing/alternatief voor deze 'hangjongeren'? 

Antwoord: 

Dat is een gepasseerd station. Zie het antwoord onder vraag 1.  

 

Vraag 5:  

Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen samenscholing en wachtende jongeren? 

Antwoord: 

Zie het antwoord onder vraag 3.  

 

Vraag 6:  

Hoe wordt vastgesteld dat jeugdigen in een groep inderdaad veelvuldig drank en drugs 

gebruiken? 

Antwoord: 

Door enerzijds dit als politie en Carrefour te constateren (zien, horen, ruiken) 

en anderzijds door informatie uit de groep zelf.  

 

Vraag 7:  

In de brief wordt gesproken over maatregelen die genomen worden om de overlast terug 

te brengen. Waaruit bestaan die maatregelen en door wie zijn die maatregelen 

goedgekeurd? 

Antwoord: 

Zie vraag 1. De maatregelen zijn besproken in het reguliere politieoverleg 

tussen burgemeester en de chef basiseenheid van politie.  

 

Vraag 8:  

Heeft de gemeente Noordoostpolder contact gezocht met het 'Veiligheidshuis'?  

Antwoord: 

Op dit moment is het niet noodzakelijk om daar contact mee op te nemen. 

Indien de noodzaak zich daarvoor aandient, wordt dat zeker positief 

overwogen. Vooralsnog volstaat het plan van aanpak.  

 

 

Datum:  12 mei 2014 

 

 
 
 
 

 
Contactpersoon voor aanvullende technische vragen: 
Dennis Eikenaar 
d.eikenaar@noordoostpolder.nl 

 

 


