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Geachte raadsleden, 

 

In deze brief informeren wij u over de integrale aanpak jongeren(overlast) en de tijdelijke intensivering 

van het jongerenwerk. 

 

 
INLEIDING 
De aanpak van overlast door jongeren is een van de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan 2021-
2024 en het actieplan veilig 2021 dat u middels RIB (267352) is toegezonden. Uit recent 
gepubliceerde cijfers in het Gezamenlijk veiligheidsbeeld (GVB) blijkt een toename van 
jongerenoverlast. Zowel in de RIB aangaande de GVB cijfers (350029), als in de beantwoording van 
raadsvragen over toenemende overlast en messenproblematiek (341647) heeft het college 
aangegeven extra in te zetten op de aanpak van jongeren(overlast). 
 
Hierbij is aangegeven dat voor de aanpak jongeren(overlast) extra beschikbare middelen uit het 
compensatiepakket coronacrisis worden ingezet, dit geld is via de meicirculaire beschikbaar gekomen. 
Tevens heeft het college bij de behandeling van de voorjaarsnota 2022 aan de raad verzocht om extra 
middelen vrij te maken voor de aanpak jongeren(overlast), deze voorjaarsnota heeft u inmiddels 
vastgesteld. 

 

KERNBOODSCHAP 
Voor de integrale aanpak van jongeren(overlast) wordt een kwartiermaker integrale aanpak 
jongeren(overlast) aangesteld en wordt het jongeren-/buurtwerk tijdelijk geïntensiveerd.  
 
De kwartiermaker integrale aanpak jongeren(overlast) stelt een plan van aanpak op en stuurt in het 
netwerk dusdanig dat de jongeren(overlast) centraal staat. De kwartiermaker gaat versnipperde inzet 
tegen en brengt deze vervolgens onder in een integrale aanpak. De kwartiermaker is daarbij ook 
cruciaal om het jongeren-/buurtwerk als onderdeel van de integrale aanpak doeltreffend en doelmatig 
in te zetten. De huidige problematiek vergt een snelle schakeling tussen veiligheid (politie, boa’s) en 
jongerenwerk. Een directe aansturing vanuit de gemeente is daarom op dit moment belangrijk. Deze 
aansturing is tijdelijk tot het moment dat de ‘lijnen’ goed zijn uitgezet en de overlegstructuren, 
netwerken en afspraken helder zijn.  
 
Tijdelijke intensivering van het jongerenwerk moet zorgen voor een vermindering van de overlast door 
jeugd & jongeren en een preventief effect op ongewenste trends. Daarbij worden jongeren die 
problemen ervaren als gevolg van de coronacrisis in beeld gebracht en waar nodig begeleid naar 
activiteiten, ondersteuning of passende hulp.  



 

FINANCIËLE INFORMATIE 
In de voorjaarsnota is voor 2022 een bedrag van € 30.000,- gereserveerd voor de aanpak 
jongeren(overlast). Voor 2021 wordt incidenteel  € 20.000,- bij geraamd in de 2e tussenrapportage 
2021. Totaal wordt hiermee € 50.000,- euro uit bestaande financiële middelen ingezet voor de 
kwartiermaker integrale aanpak jongeren(overlast) 
De uitbreiding van het jongerenwerk kost € 50.000,-. Dit bedrag wordt gedekt door de 
bovengenoemde ontvangen uitkeringen in het vierde steunpakket. We ramen hiervoor 4/12 zijnde € 
16.700,- in 2021 en 8/12 zijnde € 33.300,- in 2022.  
 

TOT SLOT  
De kwartiermaker integrale aanpak jongeren(overlast) en de intensivering jongerenwerk zijn tijdelijk, 
en worden ingezet van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Deze extra inzet zal worden 
gemonitord en geëvalueerd. De raad zal tijdig worden geïnformeerd over de resultaten, en over de 
wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de aanpak jongeren(overlast) ná dit jaar. 
 

 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol  drs. Jolanda de Witte 

 

 

 

 

 


