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Geachte heren Joosten, De Haas en Van Dijk,
U gaf aan:
“Aan twee jongeren is per direct een gebiedsverbod opgelegd voor het Centrum van Brunssum. De
jongeren, 15 en 16 jaar oud, mogen zich tijdelijk niet meer in het centrum van Brunssum vertonen
vanwege illegaal wapenbezit en illegaal (zwaar) vuurwerk.” zo verwoordt uw college dit in het
persbericht Brunssum legt gebiedsverbod op.
VVD Brunssum constateert uit het persbericht dat het gebiedsverbod opgelegd is vanwege illegaal
wapenbezit en illegaal (zwaar) vuurwerk is.
Het blijkt dat inwoners uit het Centrum, Treebeek en Noord zich steeds onveiliger voelen door de
toegenomen overlast van de jeugd en het aantal wapendelicten. Inwoners geven aan dat vele
jongeren die de overlast veroorzaken, in het bezit zijn van illegale wapens. VVD Brunssum vindt
dit een belangrijk en verontrustend signaal.
VVD Brunssum is van mening dat preventief fouilleren kan bijdragen aan het verminderen van het
Ü. wapenbezit onder jongeren waardoor de veiligheid en de veiligheidsbeleving van bewoners zal
t toenemen.
.; De Week van de Veiligheid is van 5 tot en met 11 oktober 2020 onder het motto Zonder strafvan
je wapen(s) af. Tijdens deze campagne kunnen wapens anoniem Ingeleverd worden, zonder dat dit
geregistreerd wordt en zonder datje bestraft wordt voor wapenbezit. VVD Brunssum waardeert
deze campagne zeer.
. VVD Brunssum heeft daar waar mogelijk bewoners geïnformeerd over het belang van een melding
1 doen bij het gemeentelijke Meldpunt Overlast.”
y In antwoord op uw vragen, berichten wij u als volgt.
4.

Vraag 1..
Is bij u bekend dat in Treebeek en in Noord steeds meer jongerenoverlast is waar mensen
geïntimideerd en lastiggevallen worden?
Parkstad Limburg Zo ja, is bij u bekend of dit een uitwaai effect is van de genomen maatregelen in het centrum?
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Antwoord:
De jeugdoverlast in noord speelde erg op in de zomer. De politie heeft hiervoor toen een plan van
aanpak geschreven. Zij hebben hier meerdere malen, in samenwerking met gemeente,
gecontroleerd. Momenteel is het rustig in Noord. Er komen vrijwel geen meldingen meer voor in
het gemeente- en politiesysteem. We blijven dit monitoren.
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In Treebeek was er even een hausse aan meldingen bij het Orionplein. Daar heeft gerichte inzet en
overleg met omwonenden tot een rustigere situatie geleid. Verder komen er over Treebeek wel
momenteel meerdere meldingen binnen over vuurwerk. Deze worden geïnventariseerd om te
kijken naar de mogelijk te nemen stappen. De straatcoaches en de gemeentelijke toezichthouders/
boa’s zijn hiervan op de hoogte gebracht. Zij nemen deze plek mee in hun rondes.
We verwachten niet dat dit een uitwaai effect betreft. Dit speelt zich de afgelopen maanden
tegelijkertijd af. De maatregelen in het centrum zijn pas sinds begin oktober genomen. We blijven
het monitoren en eind van dit jaar wordt het geëvalueerd.

Vraag 2.
Ontvangt u klachten van inwoners over het wapenbezit onder jongeren in het Centrum en in andere
wijken en de onrust hierover onder de inwoners?

Antwoord:
Zeer sporadisch dat wij en/of politie een melding krijgen over het wapenbezit onder jongeren.
Zodra de politie dit aantreft krijgt de jeugdige direct een HALT-verwijzing. Dit is een educatieve
maatregel voor de jeugd gericht op bewustwording van hun gedrag. Indien dit niet positief wordt
afgerond volgt er alsnog straffechtelijke vervolging.

Vraag 3.
VVD Brunssum ontvangt van ondernemers uit het centrum dat ze nog steeds geïntimideerd
worden en jongeren overlast veroorzaken bij winkelend publiek. Zo erg zelfs dat een winkelende
burger door een vuurwerkbom voor 80% een gehoorbeschadiging heeft opgelopen. Aangifte bij de
politie bleek niet mogelijk, zelfs weken te kunnen duren alvorens aangifte gedaan kan worden. Dit
vanwege tijdsgebrek bij de politie.
Is bij u bekend dat er door tijdsgebrek geen aangifte kan worden gedaan?
Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
Zo neen, dan verzoeken wij u hierover met de politie in contact te treden en de VVD Brunssum
over het resultaat en de hieruit voortvloeiende maatregelen te informeren.
Antwoord:
Dit is helaas een bekend probleem voor alle politiebureaus. Er kan aangifte worden gedaan met
een wachttijd van 2 weken. Bij spoed kan er direct een aangifte worden opgenomen. Wij gaan een
maximale inspanning leveren om een voorstel te doen om bij dit proces de wijkagent te betrekken.
De wijkagent kan dan een betere schifting maken in spoed/geen spoed en wellicht al een eerste
contact richting de aangever leggen.

Vraag 4.
VVD Brunssum ontvangt ook klachten over vele fietsende personen in zowel de winkelstraten als
ook in het overdekte gedeelte van De Parel.
Is dit bij u bekend?
Zo ja, wat gaat u er aan doen?
Zo neen, bent u bereid om hier nader onderzoek naar te doen en handhavend op te treden?
Antwoord:
Wat betreft jeugd is dit probleem bekend. De jeugd verplaatst zich snel naar verschillende plekken
U,op de fiets, waarbij ook door het centrum wordt gefietst. Middels de gebieds- en
samenscholingsverboden, acties van de politie, toezichthouders én de straatcoaches zetten we erop
in om ook dit probleem aan te pakken. Daarnaast hebben wij, zoals u weet, enige tijd geleden al
extra BOA-capaciteit op de been gebracht die met name op de situatie in het Centrum wordt
ingezet.
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Vraag 5.
Bent u het met de VVD Brunssum eens dat preven^pfouilleren zal bijdragen aan de veiligheid in
Brunssum?
Zo ja, overweegt u preventief fouilleren in te stellen om het illegale wapenbezit onder controle te
krijgen?
Zo neen, waarom niet?
Antwoord:
Preventief fouilleren is een erg ingrijpende maatregel met ernstige inbreuk op privacy. Het is
daarom niet wenselijk dit toe te passen bij de jeugdgroepen in het centrum. Daarnaast is het
wapenbezit onder de jeugd in Brunssum op dit moment niet van een dusdanige grootte dat
preventief fouilleren noodzakelijk is. Incidenteel kan de politie hier wel voor kiezen.

Vraag 6.

In Brunssum worden straatcoaches ingezet om de jeugdoverlast aan te pakken. Over hoeveel
straatcoaches beschikt de gemeente en kunnen deze verbaliserend optreden?
Zo ja, hoeveel verbalen zijn uitgeschreven?
Verder verzoekt VVD Brunssum u inzage te geven over wanneer de straatcoaches worden ingezet,
wat hun verdere bevoegdheden zijn en de resultaten van de uitgevoerde verrichtingen van het
afgelopen kwartaal.
Antwoord:
Elke donderdag-, vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond (van 1800 - 00.00 uur) zijn er in Brunssum
twee straatcoaches actief. Zij kunnen niet verbaliserend optreden. Wij sturen hen op, basis van
meldingen, naar verschillende plekken waar (overlastgevende) jeugd zich ophoudt. De
straatcoaches maken contact met de jeugd op straat en proberen een vertrouwensband te creëren
om zo zicht te krijgen wat er zich afspeelt en leeft onder jeugd. Elke week ontvangen wij een
rapportage van het voorgaande weekend met zaken en personen die zij hebben aangetroffen. Zij
spelen een belangrijke rol in de signalering van jeugd en jeugd wijzen op hun gedrag en normen en
waarden. Op basis van onder andere deze informatie worden door politie, gemeente en CM WW in
het daartoe opgerichte overleg (JPP - Jeugd Preventie Programma) keuzes gemaakt in de aanpak.

Vraag 7.

Momenteel bent u op zoek naar alternatieve plekken waar de jeugd kan ‘chillen’. Kunt u aangeven
wat de voortgang hiervan is?
Antwoord:
Voor de jeugd in het centrum is met de ketenpartners afgesproken dat alle jeugd naar het skatepark
of naar de JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) in het Schutterspark wordt gestuurd. Dit wordt
.versterkt door het samenscholingsverbod waardoor ze zich met niet meer dan 4 personen mogen
ophouden in het centrum, uitgezonderd hierin is het skatepark. Daarnaast wordt gekeken naar een
meer structurele oplossing. Deze bevindt zich momenteel nog in een pril voorstadium.
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1 Vraag 8.
Tijdens de raadsvergadering heeft u aangeven dat Brunssum een uitbreiding krijgt van vier
'^ agenten. Daarmee geeft u aan dat de huidige formatie tijdelijk dan wel permanent met vier agenten
wordt uitgebreid. Kunt u aangeven welke functies dit betreft?
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Antwoord:
De huidige politie-formatie wordt niet met 4 agenten uitgebreid, maar er worden 4 (deels nieuwe)
Parkstad Limburg wijkagenten aangesteld. Als gevolg van ziekte en aanstaande pensionering was het aantal
wijkagenten nl. de laatste jaren gehalveerd. Vanaf half oktober heeft de gemeente Brunssum dus 4
wijkagenten i.p.v. 2. Formeel worden zij vanaf 1 januari 2021 aangesteld. Ons streven is om u zo
snel mogelijk kennis te laten maken met de nieuwe wijkagenten.
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Vraag 9.
VVD Brunssum verzoekt u om na afloop van de Week van de Veiligheid hen te informeren over
hoeveel wapens ingeleverd zijn?
Antwoord:
In het basisteam Brunssum-Landgraaf zijn 16 wapens ingeleverd. Voor heel Limburg ligt het
totaal op 246 ingeleverde wapens.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
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