Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen
Vlissingen 12 oktober 2022
Onderwerp: Artikel 34 vragen n.a.v. steekincidenten door jongeren
N.a.v. meerdere steekincident die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden in de gemeente Vlissingen
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op lokaal niveau. Het bezit en gebruik
van een wapen vormt een grote bedreiging van de openbare orde en veiligheid.
Geachte college,
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Is er een uitgewerkt veiligheidsbeleid? Op school of bij de politie of gezamenlijk?
Hoe wordt de samenwerking met de politie vormgegeven?
Hoe ziet het beleid van Vlissingen eruit om het wapenbezit onder jongeren tegen te gaan?
Startpunt in de aanpak van wapenbezit is dat er goed zicht is op jeugd en jongerengroepen die wapens
dragen. Van groot belang is vervolgens dat alle betrokken partijen - scholen, jeugd- en welzijnswerk van
gemeenten, horeca, politie en OM - in de aanpak goed samenwerken en dat deze aanpak vanuit het Rijk
wordt ondersteund en versterkt met landelijke maatregelen. Op welke manier werken deze organisaties
in Vlissingen samen?
Maatwerk is het toverwoord bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. Als gemeente streef je er naar
om voldoende sociale voorzieningen aan te bieden waarbij preventie een belangrijke rol speelt. Denk aan
jongerencentra, sport in de wijk, inzet van jongeren- en of straathoekwerk. Hoe zit het met de opvolging
van Stichting Roat? Welke sociale voorzieningen zijn nu beschikbaar voor de jongeren van Vlissingen?
Er is veel materiaal beschikbaar voor gemeenten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ontwikkelden bijvoorbeeld een toolbox, voor
gemeenten, met informatie en praktijkvoorbeelden om wapenbezit en geweld met wapens tegen te
gaan. Wat is het beleid van Vlissingen op dit gebied? Maken wij gebruik van die toolbox? Zijn we
aangesloten bij het actieplan ‘wapens en jongeren?’
Is er een aanspreekpunt voor leerlingen op school om incidenten anoniem aan te geven?
Is er ook een aanspreekpunt bij de politie waar leerkrachten/ scholen terecht kunnen?
Hoe wordt omgegaan met groepsdruk?
Welke preventie maatregelen nemen scholen om messengebruik te ontmoedigen?
Worden er lessen gegeven? Wordt er voorlichting gegeven? En vanaf welke groep wordt er voorlichting
gegeven?
Zijn er scholen die controles uitvoeren? (Controles kunnen technische hulpmiddelen zijn als camera’s en
detectiepoortjes maar ook kluisjes en laatjes in lokalen die regelmatig worden gecontroleerd.)
Zijn scholen voldoende voorbereid op een incident of calamiteit?

Met vriendelijke groet,
Fractie GroenLinks

