
 

Datum: 14 september 2022 

 

Onderwerp: Artikel 34 vragen met betrekking tot ernstige toenemende 

jeugdcriminaliteit  

Geachte college, 

Inleiding: 
“Het lijkt wel of mensen steeds makkelijker naar een mes grijpen, verzucht ziekenhuisarts 
Gerben Spijkers. Deze zomer was het in Zeeland bijna elke week raak”. Dit was de inleiding 
van een artikel in de PZC van 5 september jongstleden. Een uitspraak die FVD raakt en kan 
onderschrijven. Het aantal steekincidenten is landelijk, maar vooral ook in Zeeland enorm 
gestegen. Duidelijk moge zijn dat dit een situatie is die niet genegeerd kan worden. En deze 
trend is niet alleen dit jaar zichtbaar. Al in 2020 werd er gewag van gemaakt, dat het aantal 
delicten in deze categorie stijgende was. In een bericht van 2021 wordt een verband gelegd 
met de stijging van incidenten en de corona crisis (https://www.pzc.nl/zeeuws-
nieuws/schrikbarend-aantal-steekpartijen-in-zeeland-daders-en-slachtoffers-steeds-
jonger~a95440fc/ ). Wij citeren uit het artikel: 

“Het Openbaar Ministerie registreerde in de regio Zeeland-West-Brabant in 2020 liefst dertig 
gevallen van poging doodslag bij jeugdigen (12-23 jaar). Een jaar eerder ging het om ‘slechts’ 
zestien gevallen. Een aantal tieners veranderde de afgelopen maanden in tikkende 
tijdbommen, constateren gemeenten, politie en justitie. Maar ook voor corona liepen de cijfers 
al op. Vaak bleef het bij een bedreiging, soms barstte de bom en werd er gestoken, zoals die 
vrijdagavond in Middelburg. Voor een 16-jarige Middelburger eindigt de uit de hand gelopen 
ruzie op de intensive care van het ziekenhuis in Goes. Hij moet vechten voor zijn leven. Zijn 
vriend, die als eerste wordt aangevallen, komt er beter vanaf en moet 'slechts’ naar de 
huisartsenpost. De verdachten zijn al snel in beeld en worden dezelfde avond nog opgepakt, 
hun leeftijd varieert tussen de 12 en 17 jaar”. 

Hieruit blijkt dat het zeer jonge jongeren betreft, die blijkbaar niet de begeleiding krijgen die 
zij nodig hebben. En dit is een maatschappij zoals deze zich nu ontwikkelt een zorgelijke 
situatie. 
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Na het zoveelste steekincident( https://www.pzc.nl/walcheren/dode-20-bij-steekpartij-tijdens-
introductiefeest-in-vlissingen-verdachte-16-opgepakt~ae8f1663/) is de maat wat FVD betreft 
vol. Net als iedereen, was FVD geschokt wat onlangs weer heeft plaatsgevonden. De 20-
jarige Rainee kwam afgelopen donderdagavond om het leven bij een steekpartij op het 
Bellamypark in Vlissingen. Daar was op dat moment ook een studentenfestival aan de gang. 
Een 16-jarige jongen uit Middelburg is aangehouden voor het steekincident. Er was een 
vechtpartij gaande en volgens verschillende omstanders probeerde Rainee die vechtpartij te 
sussen. Klasgenoten en docenten omschrijven Rainee als vriendelijk, vrolijk en vooral: altijd 
bereid om anderen te helpen. 

Vragen:  

1. Heeft het college in beeld hoeveel jongeren er in Vlissingen zijn met deze meervoudige 
problematiek en ontvangen deze jongeren begeleiding? 

2. Wat is het uitvoeringsprogramma van de gemeente Vlissingen gericht op jeugdaanpak? 
En welke partijen voeren deze jeugdaanpak uit? 

3. Welke (andere) aanvullende maatregelen/handelingen zouden er nog meer genomen 
kunnen worden om de (pogingen tot) geweldsdelicten door jeugd te voorkomen? 

4. Welke rol heeft het Zorg en Veiligheidshuis Zeeland vanuit het uitvoeringsprogramma 
gericht op jeugdaanpak? 

5. Bent u op de hoogte van het feit dat er in Vlissingen een grote groep kwetsbare jeugdigen 
zijn die zich makkelijk laten verleiden door georganiseerde misdaad? 

6. Bent u op de hoogte van het feit dat urgentie hoog is in Vlissingen in het kader van 
jeugdcriminaliteit op basis van het aantal delicten, leeftijdstrend en jonge aanwas? 

7. Bent u op de hoogte dat in Vlissingen onder de jeugdigen die kampen met ernstige 
gedragsstoornissen en psychische problemen zorgwekkend toeneemt? 

8. Bent u op de hoogte dat stress door de huidige maatschappelijke en economische 
gevolgen binnen gezinnen met kinderen ernstig toeneemt die leiden tot forse toename 
van huiselijk geweld en jeugdcriminaliteit? 

9. Heeft de gemeente Vlissingen een overzicht van hoeveel jongeren (graag in aantallen 
duiden) geen werk hebben noch studeren i.v.m. hiervoor genoemde problematiek in het 
kader van preventie en geen enkele vorm van begeleiding krijgen? 

10. Kan het college aangeven welke specifieke acties er door de gemeente Vlissingen 
worden ondernomen gericht zijn voor jeugdigen om probleem- en delict-gedrag te 
voorkomen? 

11. Is het college op de hoogte van de zorgelijke feiten dat er jongeren zijn met een strafblad 
die een grote kans op recidive hebben, vaak voor nagenoeg dezelfde overtredingen, 
zonder regelmatige evaluatiemomenten met de vraagstelling of het plan van aanpak wel 
uit het gewenste optreden bestaat? 

12. Kan het college aangeven welke specifieke acties er door de politie wordt ondernomen in 
het geval een jeugdige een geweldsdelict heeft gepleegd bij opmaken proces verbaal?  

13. Sluiten de strafrechtelijke en zorgaanpak nog wel aan bij jeugdigen met probleem-en 
delict-gedrag? 

14. Kunt u verklaren wat de aanleiding is van de forse toename in jeugdcriminaliteit? 
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