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Geachte heer of mevrouw,

In deze brief wil ik u informeren over een in de Veiligheidsdriehoek van Noordoost 
Fryslân van november 2020 en januari 2021 besproken analyse van en terugblik op de 
aanpak van een overlastgevende jeugdgroep en de gepleegde inzet. 

Sinds het voorjaar van 2019 is er een groep overlastgevende jongeren negatief in 
beeld bij gemeente en politie. De groep bestond uit 40 tot 60 jongeren uit de wijde 
omgeving (meerdere gemeenten). De brede jeugdgroep betrof grotendeels inwoners 
van de buurgemeenten. Hoewel het voor de omgeving lijkt dat er sprake is van één 
grote groep jongeren, bleek tijdens de multidisciplinaire aanpak dat er sprake was van 
een wisselende jeugdgroep. Losse (groepjes) jongeren die elkaar ontmoeten, na app-
contact. De groep bleek niet alleen wisselend te zijn in groepsgrootte, maar ook 
wisselend in de overlastlocatie. De groep vertrok als er veel toezicht werd ingezet.

Deze jeugdgroep is op 13 juni 2019 door de Veiligheidsdriehoek van Noordoost 
Fryslân geprioriteerd als zijnde een jeugdgroep waarop moest worden geïnvesteerd. 
Dit is dan ook samen met het Veiligheidshuis Fryslân opgepakt en een aantal jongeren 
zijn daar individueel besproken. Hier is via maatwerk extra hulpverlening op ingezet.

Uit meldingen uit de omgeving klinkt vaak al snel de roep om handhaving, toezicht en 
bestraffing van jongeren. De afgelopen anderhalf jaar is er dan ook extra inzet geweest 
van het jongerenwerk, maar is ook fors geïnvesteerd op handhaving en toezicht vanuit 
politie en gemeente. Zo is deze fluïde jeugdgroep in de afgelopen anderhalf jaar 
succesvol repressief aangepakt als dat nodig en effectief was. 



We verwijzen daarbij naar de interventies bij overlastgroepen die er bijvoorbeeld zijn 
geweest in de centra van Burgum, Buitenpost en Surhuisterveen en die er tijdens de 
jaarwisselingen zijn geweest.

Echter, uit de terugblik blijkt dat de jongeren uit deze groep vooral afkomstig zijn uit 
kwetsbare gezinnen. Veel van deze jongeren hebben geen veilige thuishaven en zijn 
daarom veelal op straat. In de groep vinden zij onderling gehoor bij elkaar. In de 
Driehoek is de onderliggende sociaal maatschappelijke problematiek benoemd. Er is 
sprake van een bijna structureel overlastprobleem, dat zich in bepaalde dorpen/ 
buurten concentreert; van generatie op generatie. Daarbij is er vaak sprake van LVB-
problematiek (licht verstandelijke beperking).

Een effectieve aanpak van deze jeugdgroepen is alleen mogelijk door multidisciplinaire 
samenwerking van alle betrokken partners en niet alleen door repressie. Het belang 
van deze samenwerking wil de Driehoek nadrukkelijk benoemen. Binnen de aanpak en 
samenwerking moet er daarom voldoende capaciteit (middelen en uren) beschikbaar 
blijven voor hulpverlening, inzet van jongerenwerk, inzet van politie maar ook inzet 
vanuit de gemeentelijke diensten waaronder toezichthouders/ boa’s. Hierdoor kan de 
nodige integrale aanpak via repressie- en zorg worden bestendigd.

Zowel Tytsjerksteradiel als Achtkarspelen voert regie en beschikt over een degelijk 
formeel en informeel netwerk om jeugdzaken op te pakken (boa’s, jongerenwerk, IVZ 
en politie). Leerpunt is dat het bestaande netwerk zal worden aangevuld met de 
gebiedsteams, zodat er nog breder naar de oorzaak en preventie kan worden gekeken. 
Want, zoals hierboven al genoemd, werkt alleen stevige repressie op deze groepen 
niet. De groep heeft andere aandacht en hulp nodig vanuit de betrokken partners. Dat 
zal ook de primaire focus blijven in de aanpak van jeugdgroepen. Daarbij is het 
belangrijk dat informatie onderling gedeeld wordt. 

Kortom, met deze brief willen we het signaal afgegeven dat met het alleen handhaven 
op overlast door politie, en dus alleen met repressie, het probleem niet wordt opgelost. 
Daarom zal de huidige integrale aanpak, te weten zowel een repressieve- als 
zorgaanpak, inclusief de betrokkenheid van de gebiedsteams en jongerenwerkers, 
blijvend worden voortgezet. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

     
de burgemeester van Tytsjerksteradiel,

drs L.J. Gebben


