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Inleiding  

Graag bieden wij u het Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast aan. Dit plan van aanpak heeft als 
doelen een ordelijk verloop van de komende jaarwisseling(en) en een vermindering van de jeugdoverlast te 
realiseren. Naast de zeer onrustige vorige jaarwisseling zien we dit jaar een stijging van de cijfers als het gaat 
om jeugdoverlast, gekoppeld aan een aantal incidenten rond specifieke hotspots (zoals busstation en Groen 
Rode Scheg) met een grote impact.  
 
Dit voorstel is gericht op de opgave veiligheid uit het college-uitvoeringsprogramma. Het plan van aanpak is 
onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2020 van het integraal veiligheidsbeleid en op die manier onderdeel 
van het integraalveiligheidsbeleid 2019-2022 dat door de raad reeds is vastgesteld. Wij zijn graag bereid om in 
de commissie Leven op 10 september a.s. dit plan van aanpak nader toe te lichten. 
 

Inhoudelijke informatie 

De jaarwisseling 2019 – 2020 is binnen de gemeente Uithoorn bijzonder onrustig verlopen. Dit heeft een grote 
impact gehad op de inwoners van de gemeente Uithoorn. Op 6 januari 2020 is er vanwege het onrustige 
verloop van de jaarwisseling een extra raadsvergadering belegd over dit onderwerp. In deze drukbezochte 
raadsvergadering werd duidelijk dat niet alleen het onrustige verloop van de jaarwisseling leefde bij de 
raadsleden en de insprekers. Jeugdoverlast was een onderwerp wat gedurende de avond meerdere keren in 
één adem werd genoemd met het verloop van de jaarwisseling.  
 
Het college heeft toezeggingen gedaan over de vervolgstappen die ondernomen worden als gevolg van de 
onrustige jaarwisseling. Hierbij is de toezegging gedaan dat, gelijktijdig met de kadernota, een plan 
gepresenteerd wordt voor de aanpak van de jaarwisseling 2020-2021 en jeugdoverlast. Door de coronacrissis is 
het presenteren van dit plan uitgesteld van mei 2020 naar september 2020.  
 
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in preventie, mede om frequente en ernstige jeugdoverlast te 
voorkomen. Die inspanningen kunnen niet altijd voorkomen dat er incidenten plaatsvinden zoals we nu hebben 
gezien rond de jaarwisseling en rond enkele specifieke locaties. Als dit zich voordoet, dan maken we gebruik 
van onze eerder opgedane ervaringen en reeds bestaande instrumenten zoals de groepsaanpak en 
intensievere inzet van handhaving, politie en specialistisch jongerenwerk. De ervaring leert dat hiervoor een 
lange adem nodig kan zijn. Wel zal steeds gekeken worden over deze intensievere aanpak en inzet nog nodig 
blijven of afgeschaald kunnen worden. 
 
Dit plan van aanpak is erop gericht de veiligheid rond de jaarwisseling en jeugdoverlast in objectieve zin te 
verbeteren en daarmee ook de veiligheidsbeleving van de inwoners van Uithoorn rond deze twee thema’s. 
Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de jeugdoverlast gedurende het jaar en rond de jaarwisseling 
wordt veroorzaakt door slechts een klein gedeelte van de jeugd in Uithoorn. De maatregelen in dit plan van 
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aanpak zijn dan ook gericht op die specifieke, vaak relatief kleine groepen die op dit moment of in de toekomst 
jeugdoverlast veroorzaken. 
 
Het bijgevoegde plan van aanpak bevat een analyse van de problematiek en een weergave van het huidige 
beleid gericht op de jaarwisseling en jeugdoverlast. Volgens wordt een combinatie van preventieve en 
repressieve maatregelen gepresenteerd, aanvullend op de reguliere aanpak. Hieronder wordt een korte 
toelichting gegeven op de overkoepelende thema’s waarbinnen deze maatregelen te categoriseren zijn. In het 
plan van aanpak is de gedetailleerde uitwerking opgenomen. 
 
Preventieve activiteiten 
De drie maatregelen die onder de preventieve activiteiten vallen zijn het inzetten van specialistisch 
jongerenwerk, het bijsturen van de activiteiten van het reguliere jongerenwerk en de communicatieve 
activiteiten. De communicatieve activiteiten worden opgesplitst in de doelgroep jongeren en inwoners 
algemeen. Het bijgevoegde communicatieplan bevat hiervan een verdere uitwerking. 
 
Bijzonder hierbij te vernoemen is de keuze om geen gemeentelijk feest, of vuurwerkshow te organiseren bij 
gebrek aan animo voor een dergelijke activiteit. Daarnaast is een dergelijke activiteit naar onze mening geen 
doelmatige oplossing voor de overlastproblematiek.  
 
Groepsaanpak 
In samenwerking met de politie en het jongerenwerk is de gemeente in de afrondende fase voor de start van 
een groepsaanpak op de groep overlastgevende jongeren binnen Uithoorn. Binnen de groepsaanpak wordt 
door de deelnemende partijen informatie gedeeld en afgestemd over de te treffende maatregelen voor zowel de 
groep, als de jongeren individueel.  
 
Informatiepositie 
Om de informatiepositie te verbeteren wordt social media gemonitord, wordt ingezet om de meldingsbereidheid 
te vergroten, wordt de informatie-uitwisseling met de ketenpartners verbeterd en wordt er actief contact gezocht 
met inwoners, ondernemers en jongeren. Een betere informatiepositie vergroot de mogelijkheden tot handelen 
en biedt mogelijkheden escalerende situaties in de kiem te smoren. Een goede samenwerking tussen politie, 
BOA, jongerenwerk en andere partijen is van groot belang, waarbij elke partij zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheden heeft.  
 
Regelgeving vuurwerk 
Betreffende de vuurwerkregelgeving wordt ervoor gekozen de landelijke lijn te volgen. Naar verwachting komt er 
een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Medio oktober worden hierover meer ontwikkelingen 
verwacht vanuit het rijk. Signalen zijn dat de buurgemeenten ook deze lijn volgen. Het is goed om de 
afstemming te houden met de buurgemeenten over dit onderwerp, om een eventueel waterbed effect te 
voorkomen.  
 
Handhaving openbare orde 
De handhaving van de openbare orde wordt gevormd door de inzet van de politie, de inzet van de BOA’s en 
beveiliging en de inzet van bijzondere bevoegdheden van de burgemeester. De politie levert extra inzet t.o.v. 
vorige jaar, zowel tijdens de jaarwisseling als in de surveillance in de periode in de aanloop naar de 
jaarwisseling. Er wordt voorgesteld de BOA-capaciteit uit te breiden en beveiliging in te huren, specifiek gericht 
op de jaarwisseling. Daarnaast wordt de BOA-capaciteit permanent uitgebreid om weekenddiensten te kunnen 
draaien, gezicht op jeugd. Waar nodig en mogelijk zal de extra BOA-capaciteit ook ingezet kunnen worden voor 
andere taken. De extra beveiliging kan mogelijk betrokken worden via SBBU. Immers, de gemeente is ook 
deelnemer bij de stichting. De toepassing van de bijzondere bevoegdheden van de burgemeester wordt nader 
bekeken. Wanneer er aanleiding is deze in te zetten, zal dit gebeuren. Momenteel is er nog te weinig grond om 
deze bevoegdheden in te zetten.  
 
Opgavegerichte aanpak wijkveiligheid 
De opgavegerichte aanpak wijkveiligheid wordt ingezet op specifieke overlastlocaties. Zo is het busstation 
genoemd als specifieke overlastlocaties n.a.v. de incidenten begin 2020. Bij het busstation is het wijknetwerk 
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(ondernemers, scholen, VVE, inwoners, politie, gemeente etc.) benaderd om mee te denken en te werken aan 
de problematiek. Daarnaast wordt er cameratoezicht ingezet, om overlast en veiligheidsincidenten op deze 
locatie te voorkomen.  
 
Het park de Groen Rode Scheg wordt eveneens als specifieke overlastlocatie aangewezen, naar aanleiding van 
de oplopende spanningen tussen omwonenden en jongeren uit de buurt. Voor de jongeren wordt specialistisch 
jongerenwerk ingezet, om gedragsverandering te realiseren. Jongeren, ouders, omwonenden en andere 
partijen zullen bij deze opgavegerichte wijkaanpak betrokken worden, onder meer via het nog op te richten 
wijknetwerk zorg en veiligheid. 
 
Financieel 
In de eerste Turap heeft u voor het jaar 2020 ingestemd met het beschikbaar stellen van de benodigde 
middelen om een start te maken met de aanpak van jeugdoverlast en voor de jaarwisseling 2020/2021. Het 
beschikbare budget in 2020 van € 142.500 wordt ingezet voor cameratoezicht rond het busstation, 
communicatie jaarwisseling en de uitbreiding van specialistisch jongerenwerk en de BOA-capaciteit in de 
tweede helft dit jaar. 
 
In de Kaderbrief 2021 is opgenomen dat de aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast in 2021 gecontinueerd zal 
worden, met daarin verwerkt de opgedane ervaringen in 2020. De verwachting is dat met name de inzet op 
jeugdoverlast vraagt om een aanpak die niet alleen beperkt blijft tot 2020 maar ook verder doorloopt om 
structurele resultaten te kunnen boeken in het terugdringen van die jeugdoverlast. Daarom zal in de begroting 
2021 worden voorgesteld om voor de jaren 2021 en 2022 extra middelen ter hoogte van jaarlijks € 155.000 
beschikbaar te stellen voor de aanpak jeugdoverlast en jaarwisseling. De periode 2021-2022 komt overeen met 
de looptijd van het door de raad vastgestelde Integrale Veiligheidsbeleid 2019-2022.  
 
Na de start van deze aanpak in 2020 zullen de middelen dus in eerste instantie beschikbaar zijn voor twee jaren 
(2021 en 2022). In 2022 zal een evaluatie plaatsvinden van dat integrale veiligheidsbeleid, inclusief deze 
aanpak jeugdoverlast en jaarwisseling. Op basis daarvan zal in het nieuwe integrale veiligheidsbeleid voor na 
2022 worden meegenomen of deze intensievere aanpak rond de jaarwisseling en jeugdoverlast ook na 2022 
nog nodig is.  
  
 

Conclusie 

Naast de zeer onrustig verlopen vorige jaarwisseling zien we dit jaar een stijging van de cijfers als het gaat om 
jeugdoverlast, gekoppeld aan een aantal incidenten rond enkele hotspots (zoals busstation en Groenrode 
Scheg) met een grote impact. Naar aanleiding daarvan is in het kader van het integrale veiligheidsbeleid dit plan 
van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast opgesteld. Dit plan van aanpak is erop gericht de veiligheid rond de 
jaarwisseling en jeugdoverlast in objectieve zin te verbeteren en daarmee ook de veiligheidsbeleving van de 
inwoners van Uithoorn rond deze twee thema’s. Het plan van aanpak is een mix van preventieve en repressieve 
maatregelen binnen de volgende overkoepelende thema’s: preventieve aanpak, groepsaanpak, 
informatiepositie, regelgeving vuurwerk, handhaving openbare orde en opgavegerichte aanpak wijkveiligheid. 
 
 
 


