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Betreft: Schriftelijke vragen VVD aan de portefeuillehouder ‘veiligheid en openbare orde’

Geachte leden van de raad,
Op 12 november 2020 zijn er door de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de portefeuillehouder
‘veiligheid en openbare orde’. De beantwoording treft u hierbij aan.
Beantwoording vragen VVD aan de portefeuillehouder ‘veiligheid en openbare orde’:
Onlangs was de burgemeester van Ridderkerk, Anny Attema, te gast bij ‘Met het oog op morgen’.
Hier sprak zij over een hype die is ontstaan onder jongeren door "drillrap". Hierdoor zijn veel
jongeren een mes gaan dragen. In Ridderkerk heeft dit inmiddels tot een steekpartij geleid waarbij
een kind van 16 zwaargewond is geraakt. Inmiddels is dit landelijk nieuws en bereidt de tweede
kamer een wetsvoorstel voor dat het bezit van messen moet beperken. De VVD heeft hierover een
aantal vragen:
Vraag 1a. Is deze hype ook in Albrandswaard bekend en hebben zich al incidenten voorgedaan?
In Albrandswaard is op dit moment geen sprake van een hype en hebben zich nog geen
steekincidenten voorgedaan.
Vraag 1b. Zo ja, wordt hier actief beleid op gevoerd en hoe ziet die eruit?
Actief beleid is bedoeld voor het terugdringen van incidenten, wat voor ons nog niet van toepassing
is gezien de situatie in Albrandswaard. In Albrandswaard is het juist van belang om proactief beleid
te voeren. We blijven uiteraard de effecten volgen en zullen bijsturen wanneer dit wel gaat spelen
in onze gemeente. Daarop anticiperend wordt in het eerste kwartaal van 2021 een artikel
opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), op basis waarvan kan worden
opgetreden tegen messenbezit.
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Ook is het thema ‘Excessief geweld’ opgenomen als onderdeel van de gestelde prioriteit ‘Jeugd’ in
het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024. Hieronder valt ook de messenhype. Vanuit de APV zijn
er meerdere mogelijkheden om een aanpak vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn preventief
fouilleren in veiligheidsrisicogebieden en het opleggen van samenscholingsverboden. Mocht de
situatie hier in de toekomst aanleiding toe geven, dan zal de gemeente ook deze middelen
inzetten.
Vraag 3. De burgemeester van Ridderkerk heeft, samen met aan aantal andere burgermeesters
zoals Foort van Oosten van Gemeente Nissewaard, een poging gedaan om lokaal messenbezit te
beperken. Kan en wil Albrandswaard dit ook doen?
Zoals hierboven aangegeven is er in Albrandswaard nog geen aanleiding om daartoe over te gaan,
omdat er nog geen sprake is van een hype.

Vraag 4. Er is ook behoefte aan toezicht op andere gebieden, bijvoorbeeld voor het handhaven van
Coronamaatregelen, heeft Albrandswaard genoeg capaciteit om extra handhaving te faciliteren?
Op dit moment huurt de gemeente Albrandswaard 2 fte BOA extra in om de COVID-19
maatregelen te handhaven. Deze inhuur loopt door tot het eind van 2020. Tevens zal bij de
tussenrapportage om middelen gevraagd worden voor 1 fte BOA extra voor structurele uitbreiding
van het BOA-team Albrandswaard. Daarnaast kan er altijd (bij een incident of calamiteit) ter plekke
bijstand gevraagd worden aan de BOA’s vanuit Barendrecht of Ridderkerk. Gezien de
ontwikkelingen is het lastig te bepalen of dat voldoende is. Wanneer dit onvoldoende blijkt, wordt
bij de Raad uiteraard gevraagd om meer middelen voor de inzet van extra BOA’s.
Ik ga ervanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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