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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
We hebben met verbazing kennis genomen van de berichten in het ED omtrent de overlast van overwegend
Marokkaanse jongeren. Temeer daar het College tot op heden hierover naar de Raad met geen woord
gerept heeft. Daarnaast vinden wij uw antwoorden op het schrijven van de PvdA aangaande overlast van
Marokkaanse jeugd in zwembad de Wissen veel te vrijblijvend.
Het College bagatelliseert wederom deze problemen en tracht dit af te doen als zijnde iets van de jeugd in
het algemeen. Hiermee scheert u de Nederlandse en Marokkaanse jeugd ten onrechte over één kam.
Wij zijn ter plaatse gaan kijken en hebben geconstateerd dat het aandeel van allochtone Marokkaanse
jongeren beduidend hoger ligt dan de door u genoemde 50%. Ondanks uw bewering spreken we hier wel
degelijk van een hardnekkig probleem. Volgens u zou er alleen in de vakantieperiode meer overlast zijn. Ook
dit onderschrijven wij niet. De overlast speelt al veel langer. Al eerder hebben wij in Helmond veel problemen
ondervonden van deze terreur. Wij zijn van mening dat dit probleem in Helmond voortduurt en in intensiteit
aan het toenemen is. Wij kunnen uw antwoorden niet rijmen met wat er zich momenteel afspeelt en in het
verleden heeft afgespeeld. Wij verwachten dat de problemen van overlast door Marokkaanse jeugd in de
toekomst sterk zal toenemen.
De overlast wordt door de Marokkaanse jeugd niet alleen veroorzaakt bij zwembad de Wissen, maar ook bij
de bibliotheek en bij de frisfeesten in Plaze Café. De overlast heeft een dermate ernstig karakter dat de
frisfeesten zelfs zijn gestopt omdat de meisjes lastig gevallen werden door deze jongeren. Wederom een
blijk van een totaal gebrek aan respect en grenzen bij deze jongeren die leiden tot ernstige situaties
waardoor mensen zich bedreigd voelen, met name vrouwen. Dat is ongehoord en kan en mag niet.
De bovengenoemde incidenten zijn zo ernstig dat ze de krant halen. Maar wat we niet weten of er zich nog
meer incidenten voordoen waarvan mensen ze niet durven te melden.
Fractie Trots op Nederland vraagt zich sterk af of de diverse instanties zoals Shouf Kedemk,
Straathoekwerk, Jongerenwerk en Politie samen met het Veiligheidshuis zich wel adequaat opstellen en de
neuzen allemaal in de zelfde richting hebben staan. Wij krijgen de indruk dat zelfs bekend is wie de
overlastgevers zijn.
De gemeente investeert veel geld in coaches, ervaringsdeskundigen en adviseurs. Naar nu blijkt met weinig
resultaat. Naar onze mening moet er zeer gericht en hard opgetreden worden. De ouders van deze jeugd
zijn primair verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Dat gaf u ook aan in uw schrijven aan de
PvdA, daar zijn wij het volkomen mee eens. Maar alleen de ouders er op wijzen en met hen in gesprek gaan,
gaat ons niet ver genoeg. Als zij niet voldoende meewerken, moeten er maatregelen genomen worden tegen
deze ouders. Wij zijn van mening dat deze ouders hun kinderen bewust de Marokkaanse waarden en
normen leren en zich bewust afzetten tegen de Nederlandse maatschappij. Naar onze mening een vorm van
discriminatie van de Nederlandse waarden en normen en de Nederlandse maatschappij die wij niet zouden
moeten willen.
Dien aangaande hebben wij de volgende vragen waarbij wij u vragen om een onderbouwde reactie te geven:
1. Deelt u onze mening dat u de Raad zelf had moeten informeren over de problemen met Marokkaanse
jeugd?
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2. Deelt u onze mening dat u de problemen met Marokkaanse jeugd zwaar onderschat en bagatelliseert?
3. Deelt u onze mening dat respect, kennen van grenzen en fatsoen al in de jonge kinderjaren verankerd
worden?
4. Deelt u onze mening dat deze jongeren totaal niet geïntegreerd zijn?
5. Deelt u onze mening dat het ongehoord is dat er geen respect is voor vrouwen en meisjes en dat het
ongehoord is dat zij deze stelselmatig lastig gevallen worden?
6. Deelt u onze mening dat de ouders van deze kinderen hun kinderen niet opvoeden conform de
Nederlandse waarden en normen maar louter en alleen gebaseerd op de eigen Marokkaanse zeer
conservatieve vaak vanuit de godsdienst gevoede waarden en normen? We zien dit effect overigens ook
optreden bij jongeren van andere allochtone afkomst.
7. Deelt u onze mening dat de tot nu toe uitgevoerde projecten blijkbaar weinig effect hebben?
8. Deelt u onze mening dat we te maken hebben met een hardnekkig probleem dat ondergronds
doorwoekerd als een veenbrand?
9. Bent u van mening dat, wanneer de ouders van deze overlast gevende jongeren slecht of niet
meewerken, ook tegen de ouders maatregelingen genomen moeten worden?
10. Door het College kunnen maatregelingen genomen worden, in dit geval door de Burgemeester, door het
instellen van een samenscholingsverbod of het opleggen van een gebiedsverbod aan de jongeren. Hoe
staat het College en met namen de Burgemeester hierin, wordt het niet tijd dat u deze bevoegdheden in
gaat zetten?
11. Wordt het niet tijd dat het College doorpakt en de situatie eens en voor altijd oplost?
12. Hoe denkt u de huidige problemen op te lossen? Wij willen u vragen de Raad hiervan op de hoogte te
stellen en te houden;
13. Bent u van mening dat de diverse instanties, die zich op het vlak van de jeugdproblematiek bezig
houden, deze problemen goed aanpakken? En zo ja, waarom;
14. Deelt u onze mening dat de inspanningen tot nu toe geen resultaat hebben opgeleverd?
In afwachting van uw reactie, tekenen wij,
Met vriendelijke groet,
Namens fractie Trots op Nederland
Jan van Aert, fractievoorzitter
René Vetjens
Frans Mol

Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
In augustus 2011 hebben wij uw raadscommissie ABA geïnformeerd over feiten, cijfers en beelden met
betrekking tot jeugdoverlast. Dit heeft ertoe geleid dat uw raad een geïntensiveerde aanpak heeft
vastgesteld (het zogenaamde 9 sporenbeleid). Dit beleid is een combinatie van repressie en preventie vanuit
het principe grenzen stellen en perspectief bieden. En het is tevens een combinatie van een groepsgerichte
aanpak en een individugerichte aanpak.
Dit beleid geeft handvatten hoe wij in Helmond samen met onze partners in de stad overlast van jeugd
aanpakken en proberen te voorkomen. In de commissie ABA van maandag 25 maart zullen we opnieuw met
u in gesprek treden naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen.
Met ons intensieve beleid slagen we er in het aantal overlastmeldingen te laten dalen en het aantal jongeren
dat doorgeleid wordt naar juridische maatregelen en/of zorgmaatregelen neemt toe.
Echter, de cijfers met betrekking tot veiligheidsbeleving blijven constant, daarin zien we geen voor- of
achteruitgang. Inwoners van Helmond ervaren dus overlast. Het college onderkent de problematiek en de
gevoelens bij de inwoners van onze stad. En uiteraard vinden wij ook dat respect voor iedereen in onze stad
van het grootste belang is en dat het ongehoord is dat mensen lastig gevallen worden.
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We voelen ons verantwoordelijk om deze problematiek te minimaliseren. Door grenzen te stellen
(handhaven, strafrechtelijk vervolgen) en perspectief te bieden (school afmaken, werken voor je geld, je
inzetten voor de Helmondse samenleving). En vooral door ouders primair verantwoordelijk te houden voor
de opvoeding van hun kinderen en dus ook voor de overlast die hun kinderen veroorzaken. Ouders worden
thuis bezocht in het geval van overlast door een van hun kinderen of hebben een gesprek op het
Veiligheidshuis.
We zullen extra aandacht moeten blijven houden voor groepen overlast gevende jongeren.
We maken daarbij met onze partners maximaal gebruik van de mogelijkheden die ons ter beschikking staan,
zowel bestuurlijk als juridisch.
We gaan met u in gesprek tijdens de bijeenkomst van de raadscommissie ABA van 25 maart 2013.
Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel
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