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onderwerp
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad over risicovolle woonwijken
Geachte leden van de raad,
In antwoord op de vragen van de fractie Samen Lokaal over bovenvermeld
onderwerp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord.
Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde
over “Risicovolle woonwijken” door te geleiden aan het college van burgemeester
en wethouders.
Uit vandaag gepubliceerde cijfers van ‘Zicht op ondermijning’ blijkt dat 400
jongeren in de gemeente Beverwijk potentiële drugscrimineel zijn. Zij zijn tussen
de 8 en 23 jaar oud. Dit is 5,6 procent van alle jongeren in deze gemeente en is
hoger dan het gemiddelde in Nederland.
Uit de analyse komt naar voren dat deze 400 jongeren uit Beverwijk meerdere
kenmerken hebben die een verhoogd risico op drugscriminaliteit geven. Het
aandeel in de wijk Oosterwijk/ Zwaansmeer is het hoogst namelijk 8,7 procent.
Volgens de data wonen er 80 hoog risicojongeren in deze wijk.
Op 29 december 2012 was er een schietpartij in de Staatsliedenbuurt in
Amsterdam. Deze
schietpartij wordt algemeen aangenomen als het begin van de Mocro onderwereld
oorlog. Twee jongens van begin twintig jaar oud zijn veroordeeld tot een
levenslange gevangenisstraf. Zij hadden hun roots in de wijk Oosterwijk.
Dit brengt mij tot de volgende vragen.

1.
Is het college op de hoogte van deze cijfers van “Zicht op ondermijning”? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord:
Nee, het college was tot op heden niet op de hoogte van de cijfers van “Zicht op
ondermijning”. Zicht op ondermijning is een dashboard dat voortkomt uit een City
Deal, gesloten in 2021. De gemeente Beverwijk is geen partner in deze deal en
daarom niet actief betrokken.
De kern van het dashboard wordt gevormd door data van het CBS. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om locatie- en inkomenskenmerken, maar ook om gegevens over
veroordelingen door het Openbaar Ministerie en om inschrijvingen bij de Kamer
van Koophandel. In een beveiligde omgeving worden deze gegevens
gecombineerd met data van andere betrouwbare landelijke bronnen, zoals
gemeenten, het Kadaster en de Financial Intelligence Unit (FIU).
Kortom: een extra informatiebron die we als gemeente kunnen raadplegen in onze
aanpak van ondermijning.
2.
Hoeveel euro is er beschikbaar gesteld vanuit het Ondermijningsfonds voor de regio
waar Beverwijk onder valt?
Antwoord:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2021 voor het RIEC Noord-Holland,
waar gemeente Beverwijk onder valt, een bedrag van € 5.442.126,- toegekend ten
behoeve van de versterking van de aanpak van ondermijning.
3.
Hoeveel van dit bedrag is er besteed in de gemeente Beverwijk?
Antwoord:
Het is niet exact aan te geven en te kwantificeren welk deel hiervan ten gunste is
gekomen van de gemeente Beverwijk. Echter heeft de gemeente Beverwijk wel een
aanzienlijk deel van de zogenaamde “flexibele uitvoeringskracht” benut in de vorm
van juridische ondersteuning bij de actie rondom het Midi Center.
De financiële informatie van het RIEC-NH is overigens openbaar en kan
geraadpleegd worden via de website: https://jv.nh-sv.nl/jaarrekening/.
4.
Voor de wijk Oosterwijk is een wijkplan geschreven. Een uitwerking uit dit wijkplan
was een wijkwinkel. Het destijds door de buurtbewoners zelf opgezette Huis van
de Buurt, helaas te vroeg gesloten door de gemeente, heeft hier nog zijn
medewerking aan gegeven door hun gehele inventaris beschikbaar te stellen aan
deze wijkwinkel.
Heeft het college inzicht of cijfers hoeveel van deze hoog risico jongeren gebruik
maken van deze wijkwinkel? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee, daar heeft het college geen zicht op. Specifieke cijfers over aantallen jongeren
met hoog risico die gebruik maken van het wijkinfopunt zijn er niet.
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5.
Heeft deze wijkwinkel wel aantrekkingskracht op deze hoog risicojongeren? Zo ja,
waarom dan?
Antwoord:
Nee, het college heeft het beeld dat deze jongeren hier niet komen.
6.
Wonende en dus ook lopende door de wijk Oosterwijk merk ik dat er weer van
alles mis is, als het al helemaal was opgelost. Zo staan de drank- en
drugsverslaafden met dit mooie weer met bloot bovenlijf op straat. Overal doen zij
hun behoeften. Enkelen zijn echt zwaar ziek en zouden mijns inziens opgevangen
moeten worden in een kliniek. Menigmaal zie ik enkelen van hen s’ochtends
slapen of net ontwaken op de bankjes in de wijk. De envelopjes liggen her en der
verspreid in de straten. Ten tijde van het “uitrollen” van het wijkplan was dit nog
niet het geval.
Is het college op de hoogte dat het weer achteruit gaat met de leefbaarheid in de
wijk Oosterwijk? Zo nee, Waarom niet?
Antwoord:
Op verschillende gebieden zet het college zich samen met de inwoners van de wijk
en betrokken organisatie in op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. De
afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest. We zien dat blijvende
aandacht en inzet nodig is, met name voor het verbeteren van de sociale cohesie in
de wijk.
Om vinger aan de pols te houden en trends en ontwikkelingen te volgen, monitort de
gemeente de leefbaarheid en veiligheid. We doen dit door middel van de
Veiligheidsmonitor, een tweejaarlijks onderzoek onder de inwoners van alle wijken in
Beverwijk, zo ook Oosterwijk. In het najaar van 2021 heeft de meting
plaatsgevonden. Uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de scores op
leefbaarheid en veiligheid bijna hetzelfde zijn als bij de voorgaande meting. Kortom:
geen verslechtering, geen verbetering.
7.
Per 2 mei j.l. moest coffeeshop Stingray aan de Belgiëlaan haar deuren sluiten.
De exploitanten voldeden niet meer aan de voorwaarden van het Beverwijkse
coffeeshopbeleid.
Wat is het plan van het college dat door deze coffeeshop sluiting de wellicht
gepaard gaande groeiende straathandel zal toenemen? Ofwel hoe denkt het
college deze straathandel tegen te gaan?
Antwoord:
Er is geen concreet plan opgesteld om de mogelijke groei van straathandel van
softdrugs tegen te gaan, als gevolg van de sluiting van de coffeeshop Stingray.
Straathandel van drugs wordt op de reguliere wijze aangepakt door het Openbaar
Ministerie (strafrecht) en de gemeente (bestuursrecht, art. 2:74 APV Beverwijk).
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de straathandel van softdrugs toeneemt
door de sluiting van een coffeeshop. Vaste klanten van een gesloten coffeeshop en
gebruikers van softdrugs zullen vanwege de kwaliteit en betrouwbaarheid eerder hun
waren kopen bij andere coffeeshops dan dat zij deze afnemen bij een willekeurige
straatdealer. Ervaring leert ook dat de drugs die door straatdealers worden verkocht,
nagenoeg altijd harddrugs zijn.
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Bij de bepaling van maximum aantal coffeeshops wordt rekening gehouden met de
eventuele invloed op straathandel. Bij het bepalen van dat maximum aantal wordt de
gemeenteraad nauw betrokken door de burgemeester.
8.
De jonge kindjes op het voetbalveld aan de Merwedestraat worden ook
menigmaal geconfronteerd met deze verslaafden. Pal naast dit voetbalveldje
vinden de gehele dag door niet alleen drugsdeals plaats maar ook sexuele
handelingen tussen dealers en afneemsters. Zij groeien hier mee op en uiteindelijk
weten zij helaas niet beter. De cirkel wordt niet doorbroken en een nieuwe lichting
zal zo meteen de zaken gaan overnemen indien er geen actie komt.
Wat vindt het college van deze erbarmelijke omstandigheden waaronder de
Oosterwijkse jeugd een balletje moet trappen?
Antwoord:
Het college herkent dit beeld niet. Het voetbalveld aan de Merwedestraat wordt in de
ronde van handhaving meegenomen.
9.
Is het college voornemens actie te gaan ondernemen om deze hachelijke
levenssituatie te gaan doorbreken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt zij dit
te gaan doen?
Antwoord:
Nee, het college is niet voornemens om directe actie te ondernemen naar aanleiding
van de door u beschreven levenssituatie. Op dit moment zet het college zich samen
met inwoners van de wijk en betrokken organisaties in op verschillende gebieden in
de wijk om de sociale cohesie en de leefbaarheid te verbeteren.
Ervan uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen
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