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5  Onderzoek ‘Jeugd- en jongerenbeleid in relatie tot veiligheid’ gemeente Halderberge 
 

 
 

 
1. Inleiding 

  

1.1.   Voorwoord 

 De Rekenkamer heeft in het jaarplan 2008 voor de gemeente Halderberge een 
onderzoek opgenomen naar het onderwerp ” Jeugd- en jongerenbeleid in relatie tot 
Veiligheid”.  
 
Voor dit onderwerp is gekozen op verzoek van de gemeenteraad om een onderzoek 
naar de effectiviteit van het Jeugd- en jongerenbeleid op te nemen in het 
onderzoeksprogramma. Anderzijds sluit de keuze aan bij de onderwerpen waaraan 
door de Rekenkamer met het oog op het maatschappelijk belang hoge prioriteit 
wordt toegekend.  

 
 Uit een gesprek met het presidium bleek dat er in het onderzoek om speciale 
aandacht voor de integratie van allochtone jongeren werd gevraagd. Daarnaast 
bestond de afbakening uit de thema’s jeugdcriminaliteit/jeugdoverlast en 
drugs/alcohol. Met deze afbakening bevindt het onderzoek zich op het snijvlak 
tussen jeugdbeleid en veiligheid. 

 
 De Rekenkamer is zich er met de keuze van deze deelthema’s van bewust dat 
daarmee is ingezoomd op jongeren die problemen veroorzaken. Vuistregel in het 
jeugdbeleid is dat ongeveer 20% van de jongeren behoefte heeft aan 
jongerenwerk. Van deze 20% vertoont een deel problematisch gedrag. 80% van de 
jongeren heeft geen behoefte aan jongerenwerk.1  
Ook in Halderberge zal uiteraard gelden dat slechts een deel van de jeugd 
problematisch gedrag vertoont. De Rekenkamer doet met dit onderzoek enkel 
uitspraken over de gekozen thema’s en niet over het gehele jeugdbeleid of 
veiligheidsbeleid. 

 
 Het projectteam voor dit onderzoek bestond uit de Rekenkamerleden dr. J. Naafs 
en mw. mr. drs. A.M.M. van Breugel. Het veldwerk werd uitgevoerd door een team 
dat verbonden is aan bureau Partners + Pröpper, en bestond uit mw. drs. P. van 
Vliet en drs. W. Seuren. 
De gesprekken met jongeren zijn georganiseerd en afgenomen door medewerkers 
van de Stichting Alexander. 

 
 De Rekenkamer heeft gekozen voor een aanpak, waarin eveneens met de 
doelgroep is gesproken. Het rapport begint met de leefwereld van jongeren en 
hangjongeren in Halderberge. Naast de jeugdmonitor, waarin de meningen van een 
brede, representatieve groep jongeren naar voren komt, zijn ook gesprekken 
gevoerd met de doelgroep van het jeugdbeleid in relatie tot veiligheid: 
hangjongeren. Secundaire bronnen, zoals enquêtes en extern onderzoek, boden 
gedeeltelijk zicht op de meningen van ouders en burgers. Daarnaast is in de 
interviews met ketenpartners gesproken over de rol van ouders met betrekking tot 
de onderzoeksthema’s. 

 

                                                      
1  Rapport jeugdbeleid Rekenkamer Amsterdam, p 45. Het betreft een landelijk kengetal op basis van 
    representatief onderzoek van Prof. Noorda. 
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 De uitvoering van het onderzoek is in enkele opzichten anders verlopen dan was 
voorgenomen: 
a. bij de voorbereiding van het onderzoek was er in overleg met de gemeente van 

uitgegaan dat bij het leggen van contacten met jeugd en ouders gebruik 
gemaakt zou kunnen worden van bij de gemeente beschikbare informatie. 
Omwille van de privacy is echter besloten dat het onwenselijk zou zijn dat de 
gemeente gegevens zou verstrekken. Daarom heeft de Rekenkamer zelf de 
jongeren en ouders benaderd. Een en ander heeft er toe geleid dat het 
onderzoek feitelijk in september 2008 is gestart;  

b. deze werkwijze heeft er wel toe geleid dat gesprekken zijn gevoerd met 
jongeren, maar het is helaas niet mogelijk gebleken om in contact te komen 
met ouders. Opgemerkt wordt dat dit aansluit op een meer algemene (tevens 
door ambtelijke medewerkers en door ketenpartners geconstateerde) 
onderzoeksbevinding dat het moeilijk is om de ouders bij de aanpak te 
betrekken; 

c. in oktober 2008 heeft de GGD  de Jeugdmonitor 2007 gepubliceerd.2 Omdat 
ook in 2003 een monitor was opgesteld werd het hierdoor mogelijk om inzicht 
te krijgen in de door de jeugd zelf ervaren ontwikkelingen binnen de 
onderzoeksperiode. Alhoewel dit tot enige vertraging in het onderzoek zou 
leiden, is gezien de meerwaarde besloten om de planning zodanig aan te 
passen dat in het onderzoek gebruik kon worden gemaakt van deze informatie; 

d. het ambtelijk hoor en wederhoor is gestart op 19 februari 2009. Op 27 maart 
2009 hebben wij een reactie ontvangen. De rapportage is naar aanleiding van 
dit ambtelijk hoor aangepast;  

e. het geheel heeft er toe geleid dat de rapportage van dit onderzoek 
aanmerkelijk later aan uw raad kan worden aangeboden dan was voorzien.  

 
Aanvankelijk was het de bedoeling om de integratie van allochtone jeugd te 
onderzoeken als deelthema. Er bleken echter nauwelijks beleidsstukken aanwezig 
te zijn over de allochtone jeugd in Halderberge.3 In het jeugdbeleid wordt niet 
gewerkt met doelgroepen, zoals allochtone jeugd. Er is daarom voor gekozen om 
aan de allochtone jeugd (voor zover mogelijk) in de beide andere thema’s 
aandacht te besteden. De beide hoofdthema’s zijn daarmee jeugdoverlast/ 
criminaliteit en alcohol/drugs waarbij is gekeken naar de rol van allochtone jeugd 
op deze gebieden. 

 
Zoals hierboven al aangegeven is het tijdens het onderzoek niet gelukt om contact 
te krijgen met ouders om over jeugdoverlast/criminaliteit, drugs/alcohol te praten. 
Meerdere ketenpartners (politie, ambtenaren, jongerenwerkers, Novadic Kentron) 
hebben in interviews aangegeven dat het juist op deze thema’s lastig is. De 
belangstelling voor ouderavonden over drugs en alcohol valt ook tegen.  
  
De Rekenkamer is van mening dat het rapport desondanks een goed beeld geeft 
van het “jeugd- en jongerenbeleid in relatie tot veiligheid” en tot concrete 
aanbevelingen leidt om de effectiviteit van dit beleid te verbeteren.  

                                                      
2       Het betrof een concept van de Jeugdmonitor. In april 2009 is de definitieve Jeugdmonitor 
          verschenen, waarin correcties zijn verwerkt ten opzichte van het concept. De gemeente 
          Halderberge heeft de correcties aan de rekenkamer doorgegeven. Deze zijn, voor zover 
          noodzakelijk, verwerkt in dit rapport. 
3           De belangrijkste stukken die zijn aangetroffen zijn: beleidsnotitie integratiebeleid, adviesnota 

multiculturele sportactiviteit en evaluatie zaalvoetbal. Verder ging het uitsluitend om zinnen in 
beleidsstukken, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van allochtonen bij enquêtes.  
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1.2.   Leeswijzer 

Het onderzoeksrapport start de inleiding in hoofdstuk 1. 
 
In hoofdstuk 2 wordt het onderzoekskader beschreven. De doel- en vraagstelling 
van het onderzoek, de onderzoeksvragen en de aanpak komen in dit hoofdstuk aan 
de orde. In het rapport wordt een indeling gehanteerd van een micro niveau 
(jongeren), meso niveau (ketenpartners) en macro niveau (beleid). De 
hoofdstukken volgen deze indeling in niveaus. 
 
Hoofdstuk 3 gaat in op het micro niveau van de jongeren in Halderberge. 
Statistische gegevens bieden zicht op de mate van jeugdoverlast en –criminaliteit, 
drugs- en alcoholgebruik/overlast en de mate van integratie van allochtone 
jongeren in Halderberge. De uitkomsten van de gesprekken met (hang)jongeren 
worden ook beschreven.  
 
Hoofdstuk 4 gaat in op de samenwerking tussen ketenpartners, de activiteiten op 
het gebied van jeugdbeleid en veiligheid en de kwaliteit van de samenwerking.  
 
In hoofdstuk 5 komt het jeugd- en veiligheidsbeleid van de gemeente Halderberge 
aan de orde en wordt ingegaan op de rol van de gemeenteraad (macro niveau).  
 
In hoofdstuk 6 wordt de effectiviteit van maatregelen in Halderberge getoetst aan 
het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau “Sociale veiligheid 
ontsleuteld”. Daarin zijn maatregelen nationaal en internationaal getoetst op 
effectiviteit. Dit is een goede aanvulling op het onderzoek en biedt meer zicht op de 
effectiviteit van maatregelen in Halderberge. 
 
In hoofdstuk 7 worden op basis van de bevindingen conclusies en aanbevelingen 
geformuleerd.  
 
In hoofdstuk 8 is de reactie van het College van Burgemeester & wethouders van 
de gemeente Halderberge opgenomen. 
 
In hoofdstuk 9 is het nawoord van de Rekenkamer opgenomen. 
 
Tot slot zijn er meerdere bijlagen aan het rapport toegevoegd, die aanvullende 
informatie bieden over het onderzoek alsook de bronnenlijst bevat. 
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2. Onderzoekskader   
 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. De doel- en 
vraagstelling van het onderzoek komt aan de orde. Daarnaast wordt het 
normenkader en de onderzoeksaanpak beschreven. 
 

2.1. Onderzoeksvragen Rekenkamer 

Het onderzoek richt zich op het gebied waar twee belangrijke beleidsvelden van de 
gemeente elkaar raken en overlappen. In schematische weergave:  

Het rekenkameronderzoek naar jeugdbeleid in relatie tot veiligheid in de 
gemeente Halderberge heeft als doelstelling:  
 
Het doen van concrete aanbevelingen om de effectiviteit van het jeugdbeleid in 
relatie tot het veiligheidsbeleid te verbeteren. 
 
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: 
 
 
    (In hoeverre) is de aanpak van het jeugdbeleid en veiligheidsbeleid  
    in de gemeente Halderberge effectief, in het bijzonder met betrekking tot: 
    -  jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 
    -  jeugd, alcohol en drugs 
 
 
De centrale vraagstelling is uitgewerkt in de volgende deelvragen.  
 
Micro (jeugd) 
1 Welke beleidseffecten zijn gerealiseerd in de periode 2005-2008, specifiek  
 met betrekking tot jeugdoverlast en criminaliteit, alcohol en drugs?  
 
2 Wat is de ervaring van jongeren met (het beleid van) de gemeente 
  Halderberge?  

- Welke kennis hebben jongeren van (het beleid) van de gemeente 
Halderberge? 

- In hoeverre hebben zij contact met de gemeente en/of ketenpartners in 
de gemeente Halderberge? Zo ja, waaruit bestaan deze contacten? 

- Wat is het effect van het beleid van de gemeente op hun (potentieel) 
problematische gedrag? 

 
3 Hoe wordt jeugd bij de oplossing(en) betrokken?  
 
4 Wat merken jongeren van het resultaat?  

 
 Jeugd 

 
     Veiligheid 
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Meso (uitvoering van beleid door ketenpartners) 
5 Hoe is de samenwerking tussen de gemeente Halderberge met  
  ketenpartners en met jongeren georganiseerd?  
 
6 Hoe werken gemeente en ketenpartners in de praktijk samen aan de 

gekozen thema’s in de periode 2005-2008? Welke resultaten zijn 
gerealiseerd?  

 
Macro (beleid) 
7 Welk jeugd- en veiligheidsbeleid hanteert de gemeente Halderberge?  

- Welke beoogde beleidsprestaties en beleidseffecten zijn in het jeugd- en 
veiligheidsbeleid vastgelegd en in hoeverre hebben zij betrekking op 
veiligheid? 

- In hoeverre zijn de beoogde beleidsprestaties en effecten SM(A)RT4 
geformuleerd? 

- In hoeverre haakt het jeugd- en veiligheidsbeleid aan op de jeugd-
problematiek (overlast/criminaliteit, alcohol/drugs)? Is het beleid 
actueel? 

 
8 In hoeverre sluit het gemeentelijk jeugd- en veiligheidsbeleid aan op het  
 beleid van de ketenpartners? 

 
9 Wat kan de raad hieruit leren? Stelt zij kaders? 
 

2.2.   Onderzoeksmodel 

Voor de ordening van de informatie is gebruik gemaakt van het Integraal 
Toetsingskader Jeugdzaken. Dit model is door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie 
Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie Werk en Inkomen gezamenlijk 
ontwikkeld.5 Het model bleek geschikt om in dit onderzoek op een systematische 
en samenhangende wijze informatie over jeugd en veiligheid te ontsluiten. Het 
model is in bijlage 1 opgenomen. 
 

2.3.   Onderzoeksaanpak 

Als onderzoeksmethoden is gebruik gemaakt van deskresearch, interviews met 
ambtenaren, portefeuillehouders, ketenpartners en (panel)gesprekken met 
(hang)jongeren uit de gemeente Halderberge.  

 
Er is zicht op de meningen van ouders en burgers uit secundaire bronnen, zoals 
enquêtes, onderzoek en evaluaties. Voor de gesprekken met jongeren is 
uiteindelijk gekozen voor panelgesprekken en straatinterviews..6 

 

                                                      
4  SM(A)RT staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (Het aspect 'Acceptabel' is in dit 

onderzoek niet getoetst omdat dit mede afhankelijk is van de interne afspraken in de 
organisatie), Resultaatgericht, Tijdgebonden. 

5  “Ketens laten werken, concept toezichtkader jeugdzaken 0-23”, Utrecht, maart 2006. 
6  Een panelgesprek is een gesprek met een groep van 8 tot 10 deelnemers aan de hand van 

een semi-gestructureerde panelleidraad. Deelnemers krijgen voldoende ruimte om hun eigen 
ideeën kenbaar te maken, en kunnen ook op elkaar reageren en zodoende verdieping in de 
informatie realiseren. Een panelgesprek duurt gemiddeld zo’n 2½ uur. 
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De straathoekwerkers van de Markenlanden hebben jongeren ten behoeve van 
panelgesprekken geworven en de straatinterviews mogelijk gemaakt. Deze vonden 
plaats op locaties (op hangplekken en in jongerencentra) waarvan zij wisten en 
verwachtten dat er zich jongeren zouden bevinden. De jongeren zijn ter plekke 
geïnterviewd (straatinterviews). 

 
Naast kwalitatieve onderzoeksgegevens vanuit de interviews is ook gebruik 
gemaakt van kwantitatieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), lokale cijfers van politiekorps Mark en Dintel en de Jeugdmonitor 2007 van 
de GGD West-Brabant. Deze monitor kwam gedurende het onderzoek uit en 
vormde een belangrijke bron van kwantitatieve gegevens over de jeugd in 
Halderberge.  
 
Door data- en methodetriangulatie toe te passen zijn feiten op meerdere manieren 
onderbouwd.7  Triangulatie houdt in dat vragen op verschillende manieren worden 
onderzocht. Als uit deze verschillende manieren hetzelfde antwoord komt, biedt 
deze meer zekerheid over de juistheid van het antwoord. In dit onderzoek bieden 
secundaire bronnen als enquêtes (bijvoorbeeld de veiligheidsenquête) en 
onderzoek (jeugdmonitor GGD) een algemeen beeld, dat is aangevuld met de 
ervaringen van hangjongeren die tot de doelgroep van het jeugdbeleid in relatie tot 
veiligheid behoren.  
 

2.4. Onderzoekskader  

Het volledige onderzoekskader is vanwege de omvang in de bijlagen opgenomen. 
In deze paragraaf wordt beknopt ingegaan op het onderzoekskader en worden 
enkele centrale begrippen uit het onderzoek toegelicht.  

2.4.1. Centrale begrippen 

Effectiviteit of doeltreffendheid wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de mate 
waarin beoogde prestaties en maatschappelijke effecten van het beleid 
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

 
Het jeugdbeleid in relatie tot veiligheid is effectief als de maatschappelijke effecten 
voor burgers merkbaar zijn door bijvoorbeeld  minder overlast/criminaliteit en 
minder alcohol- en drugsgebruik/overlast in de periode 2005-2008. 
 
Onderzoek naar de doeltreffendheid van jeugdbeleid is over het algemeen 
complex, omdat er veel organisaties bij zijn betrokken (ketenpartners) en externe 
factoren van invloed kunnen zijn op de te bereiken einddoelen. Een voorbeeld van 
een externe factor is als jeugdoverlast in een buurt is afgenomen doordat de 
samenstelling van een groep hangjongeren is veranderd. Geleverde 
beleidsprestaties leiden ook niet noodzakelijkerwijs tot de beoogde 
maatschappelijke effecten.  
Door de afbakening op thema’s binnen het jeugdbeleid is gepoogd de invloed van 
externe factoren te beperken, zodat bepaald kan worden in hoeverre 
maatschappelijke effecten kunnen worden gekoppeld aan het beleid.  

                                                      
7 Data triangulatie: verschillende type data worden ingezet, zoals data uit groepsgesprekken, 

interviews, enquêtes, verslagen, beleidsnota’s. Methode triangulatie: verschillende methoden 
worden gebruikt, zoals literatuurstudie, interviews, observatie. 
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In het onderzoek wordt de effectiviteit beoordeeld van maatregelen in de 
bestrijding van jeugdoverlast en –criminaliteit en alcohol en drugs . Het Sociaal  en 
Cultureel Planbureau heeft recent een rapport “Sociale veiligheid ontsleuteld“ 
uitgebracht waarin de effectiviteit van maatregelen op deze gebieden nationaal en 
internationaal is geïnventariseerd.8 Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op verzoek 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Ministerie 
van Justitie. Dit rapport is gebruikt om de effectiviteit van maatregelen in 
Halderberge te beoordelen. Daarnaast zijn andere publicaties bekeken die 
betrekking hebben op alcohol en drugs.  
 
In het SCP-rapport “Sociale veiligheid ontsleuteld“ wordt de beleidstheorie 
gereconstrueerd die achter maatregelen op het gebied van criminaliteit en overlast 
schuilgaat. Vaak wordt deze beleidstheorie niet geëxpliciteerd, zodat deze achteraf 
gereconstrueerd moet worden. Zo ontstaat zicht op causale verbanden 
(bijvoorbeeld: het kijken naar gewelddadige films leidt tot agressie bij jongeren) en 
finale relaties (door een kijkwijzer weten ouders welke films gewelddadig zijn. Dit 
leidt tot minder agressie bij kinderen).  
 
Het SCP rapport maakt onderscheid naar vier typen maatregelen die in dit 
onderzoek zijn overgenomen, omdat zij een helder zicht bieden op het jeugd- en 
veiligheidsbeleid van de gemeente Halderberge: 
- Maatregelen gericht op rechtshandhaving hebben een preventieve werking en 

dragen bij aan het herstel van de rechtsorde.  
- Maatregelen gericht op ondersteuning en hulpverlening van jongeren met als 

doel risicofactoren voor delinquent gedrag aan te pakken (voortijdig 
schoolverlaten, taalachterstand, drugsgebruik, en dergelijke).  

- Maatregelen gericht op gelegenheidsbeperking hebben als doel te voorkomen 
dat delicten worden gepleegd door de gelegenheidsstructuur aan te passen (bv. 
de situatie moeilijker of onaantrekkelijker maken voor de potentiële dader).  

- Tot slot zijn systeemmaatregelen gericht op het beter laten functioneren als 
proces (bijvoorbeeld ketenbenadering).  

 
Voor de beoordeling van het beleid is een SM(A)RT analyse gemaakt van 
beleidsstukken. De analyse bleek echter voor een beperkt aantal stukken mogelijk 
te zijn. Hierdoor levert de SM(A)RT analyse een beperkte bijdrage aan het oordeel 
over de evalueerbaarheid en resultaatgerichtheid van het beleid. In de bijlagen zijn 
de resultaten van de SM(A)RT analyse opgenomen. 
 
De evalueerbaarheid van beleid betreft de mate waarin resultaten zijn gehaald. De 
evalueerbaarheid is beter controleerbaar naarmate doelstellingen meer evalueer-
baar zijn.  

 
Evalueerbaar is:  
- specifiek: dat wil zeggen eenduidig te interpreteren doelen;  
- meetbaar: de doelbereiking kan aan de hand van eenduidige normen worden 

getoetst en vastgesteld; 
- tijdgebonden: de precisie waarmee wordt aangegeven wanneer de doelstelling 

moet zijn gerealiseerd.  
 
 

                                                      
8  Sociale veiligheid ontsleuteld, SCP, Den Haag, 2008. 
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In de bijlagen is de uitwerking van de begrippen specifiek, meetbaar en tijd-
gebonden opgenomen.  
 
De mate waarin kaders resultaatgericht zijn is afgemeten aan de hand van een 
schaal die loopt van sturing op budget zonder nader benoemde activiteiten, tot 
sturing op (evalueerbare) maatschappelijke effecten. In de bijlagen is de schaal 
van resultaatgerichtheid opgenomen.  
 

2.5. Afbakening van het onderzoek  

2.5.1. Karakter van het onderzoek 

Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van het jeugdbeleid in relatie tot 
veiligheid. Aan de hand van de thema’s jeugdcriminaliteit/overlast en alcohol/drugs 
(waarbij binnen deze thema’s wordt gekeken naar de rol van allochtone jeugd) is 
nagegaan in hoeverre maatschappelijke effecten op het gebied van jeugdbeleid zijn 
bereikt. Zoals vermeld in paragraaf 3.1 beschikt de gemeente Halderberge 
nauwelijks over bronnen met betrekking tot de integratie van allochtone jeugd. In 
het jeugdbeleid van de gemeente Halderberge wordt geen apart onderscheid 
gemaakt in verschillende doelgroepen. 

 
De onderzoeksvragen bieden een breed zicht op alle aspecten van het jeugd- en 
veiligheidsbeleid. Hierdoor heeft het onderzoek een verkennend karakter. De 
Rekenkamer heeft gekozen voor deze brede opzet met een speciale focus op 
jongeren. Dit komt tot uitdrukking in het onderzoek, waarin ruimte is gemaakt voor 
gesprekken met hangjongeren uit de doelgroep van het jeugdbeleid in relatie tot 
veiligheid. 

2.5.2. Afbakening  

Als onderzoeksperiode is gekozen voor 2005-2008. Het onderzoek heeft zich 
beperkt tot jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Het onderzoek richtte zich op 
jeugd en veiligheid. De te onderzoeken maatschappelijke effecten zijn: minder 
jeugdoverlast/criminaliteit en minder alcohol/drugsgebruik. 
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3. Maatschappelijke effecten: jeugd en burgers aan 
zet   
 
In dit hoofdstuk wordt het micro niveau behandeld. De maatschappelijke effecten 
van het jeugdbeleid in relatie tot veiligheid en de ervaringen van hangjongeren en 
burgers komen aan de orde.  
 
Het algemene beeld van de situatie in Halderberge als het gaat om 
jeugdcriminaliteit/overlast en drugs en alcohol ontstaat op basis van een aantal 
gegevens: 
- statistische gegevens van het CBS,  
- gegevens van de politie Mark en Dintel,  
- veiligheidsenquête Halderberge (met het beeld van burgers ten aanzien van 

veiligheid),  
- buurtonderzoek Albano (buurtbewoners over onder andere veiligheid en 

jeugdoverlast), 
- jeugdmonitor 2007 van GGD West-Brabant (waaraan 381 jongeren uit 

Halderberge hebben meegewerkt). 9 
 

3.1. Maatschappelijke effecten  

In deze paragraaf worden de gerealiseerde maatschappelijke effecten in de 
onderzoeksperiode bekeken. Aan de hand van landelijke en lokale bestanden van 
het CBS, GGD West-Brabant (jeugdmonitor) en politie Mark en Dintel wordt eerst 
naar ernst, omvang en lokalisering van jeugdcriminaliteit/overlast en drugs/alcohol 
gekeken. Vervolgens worden de ervaringen van jongeren en burgers in 
Halderberge in kaart gebracht. 

3.1.1. Algemene informatie gemeente Halderberge 

De gemeente Halderberge heeft 29.488 inwoners (2008). Ongeveer 16% van de 
inwoners behoort tot de doelgroep van dit onderzoek, de 12 tot 24 jarigen.10 In de 
onderstaande tabel staan de belangrijkste gegevens over de 
bevolkingsontwikkeling in de onderzoeksperiode 2005-2008. 
 
 Leeftijd (percentages) Herkomst (percentages) 
Jaar Totaal 10-15 15-20 20-25 Autochtoon Westers 

allochtoon 
Niet-
Westers 
allochtoon 

2005 29.537 6,1% 5,9% 4,9% 88,6% 5,3% 6,1% 
2006 29.482 6,0% 5,8% 4,8% 88,6% 5,3% 6,1% 
2007 29.331 5,9% 5,9% 4,7% 88,5% 5,3% 6,2% 
2008 29.488 6,0% 5,9% 4,7% 88,1% 5,5% 6,4% 

Figuur 6.1 Bevolkingsontwikkeling en samenstelling gemeente Halderberge. Bron: CBS 
 
De groep niet-Westerse allochtonen bestaat uit vier grotere groepen. De niet-
Westerse allochtonen wonen vooral in Oudenbosch. De grootste groep is de 
Marokkaanse gemeenschap (2,7%), gevolgd door een Turkse gemeenschap (1%), 
Surinamers (0,6%) en Antillianen (0,3%). 

                                                      
9  Aan het buurtonderzoek en de veiligheidsenquête werkten in totaal 1958 burgers mee.  
10  Het CBS hanteert andere leeftijdscategorieën dan in het jeugdbeleid gangbaar zijn. Er 

wordt onderscheid gemaakt in onder andere 10 tot 15 jaar, 15 tot 20 jaar en 20 tot 25 jaar. 
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3.1.2. Gegevens politieregio Midden- en West-Brabant criminaliteit 

Om een algemene indruk te krijgen van de politieregio Midden- en West-Brabant 
(waaronder ook de steden Breda en Tilburg vallen) ten opzichte van andere regio’s 
in Nederland, zijn de bestanden van het CBS geraadpleegd. In de bijlage 3 is een 
overzicht van geregistreerde criminaliteit per politieregio opgenomen. Deze tabel 
biedt een algemeen inzicht in de criminaliteit van de politieregio Midden- en West-
Brabant ten opzichte van andere regio’s. De cijfers zijn gerelateerd aan het aantal 
inwoners per politieregio. De delicten zijn echter niet af te bakenen op jeugd en om 
die reden niet in de hoofdtekst opgenomen. Er zijn wel lokale cijfers van 
jeugdoverlast en criminaliteit beschikbaar die in volgende paragrafen aan de orde 
komen. 
 
Gemeten naar de totaal geregistreerde criminaliteit per inwoner neemt de 
Politieregio Midden- en West-Brabant in 2007 een achtste plaats in (er zijn 25 
politieregio’s). In de vergelijking met buurtregio’s, zoals andere delen van Brabant 
en Zeeland, staat Midden- en West-Brabant op de tweede plaats achter Brabant-
Zuidoost.  
De geregistreerde criminaliteit bestaat in de politieregio Midden- en West-Brabant 
voor  55% uit vermogensmisdrijven, 9% geweldsmisdrijven, 19% betreft vernieling 
en openbare orde van het totaal aantal misdrijven in 2007. 11  

3.1.3. Dalende jeugdcriminaliteit in Halderberge 

Om een beeld te krijgen van de situatie in de gemeente Halderberge bieden cijfers 
van de politie inzicht. In onderstaande tabel staan de cijfers met betrekking tot de 
jeugdcriminaliteit in de gemeente Halderberge in de onderzoeksperiode 2005-2008. 
De cijfers zijn afkomstig van het politiekorps Mark en Dintel.  
 

Jaar Geb. jaar tussen Tijdens delict 
woonachtig in 
Halderberge 

Voor of na delict 
woonachtig in 
Halderberge 

Totaal 

2005 1981-1996 143 28 171 
2006 1982-1997 156 19 175 
2007 1983-1998 142 22 164 
2008 12 1984-1999 125 11 136 

Figuur 2.4 Aantal gevallen van jeugdcriminaliteit 2005-2008, HKS, politiekorps Mark en Dintel 
 
Uit de cijfers blijkt dat na een stijging in 2006 de jeugdcriminaliteit in Halderberge 
afneemt.  
 
Het aantal jongeren dat dader of slachtoffer van ongewenst gedrag is geweest is in 
de onderzoeksperiode gelijk gebleven en wijkt niet af van het gemiddelde in West-
Brabant. Dit blijkt uit de jeugdmonitor 2007. 

3.1.4. Gegevens politieregio Midden- en West-Brabant jeugdoverlast 

Het CBS biedt voor jeugdoverlast inzicht in de situatie van de politieregio Midden- 
en West-Brabant. In de onderstaande tabel is gekeken naar overlast van jongeren 
en het onveiligheidsgevoel dat mensen hebben op plaatsen waar jongeren 
rondhangen. 13 

                                                      
11   Bron: CBS veiligheid en criminaliteit. Geweldsmisdrijven betreft oa zedendelicten, 

levensdelicten en lichamelijk letsel. Vermogensdelecten zijn oa diefstal, inbraak.  
Vernieling en openbare orde betreft oa openlijke geweldpleging, discriminatie, vernieling. 

12  Cijfer 2008 is geëxtrapoleerd naar het hele jaar (stand was t/m 27-10-2008). 
13          Gevoelens van onveiligheid zijn subjectief en aan veranderingen in de maatschappij, zoals 
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Overlast jongeren 2005 2006 2007 2008 
Nederland 10,3% 9,4% 10,1% 10% 
Zeeland  5,2% 5,3% 6,8% 
Midden- en West-Brabant  8,8% 8,3% 9,6% 
Brabant-Noord  6,8% 6,7% 7,5% 
Brabant-Zuid oost  7,6% 8,9% 8,6% 

Figuur 2.3 Buurtproblemen en onveiligheidsgevoelens. Bron: CBS 24-4-2008 
 

 
Onveiligheidsgevoel   
op plaatsen met hangjongeren 

2005 2006 2007 2008 

Nederland 19,5% 17,2% 15,9% 14,8% 
Zeeland  9,7% 11,8% 8,2% 
Midden- en West-Brabant  17,6% 16,9% 14,5% 
Brabant-Noord  16,1% 16,3% 13,4% 
Brabant-Zuid oost  16,6% 16,3% 13% 

Figuur 2.4 Buurtproblemen en onveiligheidsgevoelens. Bron: CBS 24-4-2008 
 
Uit de tabellen blijkt dat de jeugdoverlast in de politieregio stijgt naar het landelijk 
gemiddelde voor jeugdoverlast in de periode 2005-2008.  
 
Het onveiligheidsgevoel op plaatsen waar veel jongeren rondhangen, daalt in 
dezelfde periode in de regio. Midden- en West-Brabant kent in vergelijking met 
omliggende regio’s het hoogste percentage jeugdoverlast. Het percentage bevindt 
zich anno 2008 rond het landelijk gemiddelde. Ook het onveiligheidsgevoel is het 
hoogst in de regio Midden- en West-Brabant in vergelijking met omliggende regio’s 
in Brabant en Zeeland. Het bevindt zich rond het landelijke gemiddelde. 

De Halderbergse jeugd wijkt niet af van de regio in het veiligheidsgevoel. 69% 
voelt zich overdag niet onveilig en 42% voelt zich ’s avonds en ’s nachts niet 
onveilig.14 Gevoelens van onveiligheid zijn onder de jeugd het sterkst op het 
station (29%) en op straat buiten het eigen woongebied (28%). 90% van de 
Halderbergse jeugd zit er niet mee dat zij zich onveilig op straat of bij het uitgaan 
voelt, 10% voelt zich regelmatig onveilig. Dit percentage is gelijk aan het 
gemiddelde voor West-Brabant.15 

3.1.5. Jeugdoverlast gedaald, trend is weer stijgend 

In de onderstaande tabel is het aantal meldingen van jeugdoverlast per kern in de 
gemeente Halderberge weergegeven. Voor 2008 zijn de cijfers geëxtrapoleerd naar 
het hele jaar (op basis van cijfers t/m 27-10-2008). 

                                                                                                                                                        
            afnemende tolerantie onderhevig. 
14  Overdag: 25% voelt zich zelden onveilig, 5% soms, 1% vaak. Avond/nacht: 32% zelden, 
            21% soms, 4% voelt zich vaak onveilig. 
15  GGD West-Brabant, Jeugdmonitor 2007, tabellenboek, p 32 en p 36. 
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Jaar Hoeven 

(6603 
inwoners) 

Oud 
Gastel 
(7177 
inwoners) 

Oudenbosch 
(12128 
inwoners) 

Stampersgat 
(1306 
inwoners) 

Bosschenhoofd 
(2131 
inwoners) 

Totaal 
per 
jaar 

2005 28 34 180 3  11 256 
2006 24 28 137 3 11 203 
2007 19 17 139 2 12 189 
2008  19 26 173 4 10 232 
Totaal 87 101 600 11 44 880 

Figuur 2.5 Aantal meldingen van jeugdoverlast 2005-2008 per kern Halderberge, politiekorps 
Mark en Dintel 
 
 
Uit de tabel blijkt dat jeugdoverlast zich concentreert in Oudenbosch. Na een daling 
in 2006 en 2007 neemt het aantal meldingen van jeugdoverlast in 2008 weer toe, 
maar blijft op een lager niveau dan in 2005. Met name in Oudenbosch en Oud-
Gastel zijn meer incidenten.  

3.1.6. Drugs/alcohol 

Ook voor alcohol en drugs is gekeken naar landelijke bestanden, die de context 
vormen voor lokale gegevens. Aangezien er verschillende leeftijdscategorieën in 
bestanden worden gehanteerd, is de vergelijking met lokale cijfers moeilijk 
gebleken. Het maakt immers bij alcohol en drugs uit of jongeren van 18 jaar 
bijvoorbeeld wel of niet zijn meegenomen in bestanden. 
Bij alcohol en drugs moet in beide gevallen onderscheid worden gemaakt naar 
overlast veroorzaakt door drugs of alcohol en het gebruik van deze middelen door 
jongeren. 

3.1.7. Alcoholgebruik vergelijkbaar met andere West-Brabantse gemeenten 

Het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Halderberge wijkt niet af van 
andere gemeenten in West-Brabant.16 Dit blijkt zowel uit cijfers van Novadic 
Kentron die de verslavingszorg in de regio verzorgt als uit de jeugdmonitor van de 
GGD.  
 
De cijfers van de GGD van de meting in 2003 en 2007 zijn niet helemaal 
vergelijkbaar. In 2003 zijn jongeren van 12 tot en met 17 jaar onderzocht, terwijl 
in 2007 ook jongeren van 18 jaar bij de monitor zijn betrokken. Er is een tabel 
toegevoegd waarin de 18-jarigen uit de cijfers zijn gehouden om dit probleem te 
ondervangen. 17 

De alcoholconsumptie onder jongeren is behoorlijk afgenomen (van 52% naar 
41%). Het aantal jongeren dat als zware drinker (5%) of binge drinker (29%) 
bestempeld kan worden, is echter in de periode tussen 2003 en 2007 niet 
afgenomen. 18  

                                                      
16  Jeugdmonitor 12-18 jaar, 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, tabel 
  4, p 2. 
17  Jeugdmonitor 12-18 jaar, 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, tabel 
 4. 
18  Jeugdmonitor 12-18 jaar, 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, tabel 

4, p2 (gerectificeerde versie). Zware drinker: meer dan 20 glazen alcohol per week. Binge 
drinker: op 1 of meer dagen 6 glazen of meer alcohol.l. 
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Zowel zwaar alcohol gebruik als binge drinken brengt de gezondheid de meeste 
schade toe. Het aantal inschrijvingen voor alcoholverslaving van jongeren tot 24 
jaar bij Novadic Kentron is stabiel gebleven in de periode 2005-2008 (tussen 35-
38% van de inschrijvingen). 19  
 
54% van de Halderbergse jongeren heeft voordat zij 16 jaar zijn alcohol 
gedronken, 25% van de Halderbergse jeugd heeft al alcohol gedronken op 13- 
jarige leeftijd. 20 Hierin wijkt de Halderbergse jeugd niet af van de regio West-
Brabant. Landelijk zijn de cijfers hoger. 68% drinkt alcohol voordat zij 16 jaar zijn 
en meer dan de helft van de jongeren heeft voor het eerst alcohol gedronken 
voordat zij 12 jaar zijn. 21 

3.1.8. Geringe overlast door gebruik van alcohol 

Het aantal meldingen van overlast als gevolg van alcoholgebruik door jongeren in 
de onderzoeksperiode is gering. Het gaat om 2 of 3 meldingen op jaarbasis. Het 
jaar 2007 wijkt sterk af door 14 meldingen.22 De politie heeft hiervoor geen 
verklaring kunnen geven. Er zijn dat jaar geen speciale controles geweest.  
Halderberge heeft in de verslavingszorg minder inschrijvingen in verband met 
verslaving aan alcohol dan andere gemeenten, gemiddeld 37% van alle 
inschrijvingen uit Halderberge betreft alcohol in de periode 2005/2007. Voor de 
regio West-Brabant heeft gemiddeld 42% van de inschrijvingen bij verslavingszorg 
betrekking op alcohol in de periode 2005-2007.  

3.1.9. Drugsgebruik: stabiel drugsgebruik 

Uit de jongerenmonitor 2007 blijkt dat in vergelijking met 2003 ongeveer evenveel 
jongeren soft- en harddrugs gebruiken.23 4% van de jongeren heeft recent 
softdrugs gebruikt. De percentages voor het gebruik van harddrugs in de 
jeugdmonitor 2007 liggen onder de 1 procent.  
Het softdruggebruik is toegenomen in 2007 en ook hoger dan in West-Brabant. Het 
harddruggebruik is iets, maar niet significant, lager in 2007 (in vergelijking met 
2003) en lager dan in West-Brabant.24 Dit cijfer komt overeen met de beleving van 
de geïnterviewde jongeren en de gesprekken met politie en straathoekwerkers.  
 
In vergelijking met de gegevens van Novadic Kentron, is er een stijging van het 
aantal inschrijvingen voor verslaving aan soft- of harddrugs in de periode 
voorafgaand aan de onderzoeksperiode (2003-2005). Cocaïne en amfetaminen, 
zoals GHB  vormen  in 2005 het voornaamste probleem (39% van de inschrijvingen 
in 2005).  Dit is opvallend hoger dan andere gemeenten in de regio.  Het gebruik 
van opiaten, zoals heroïne is lager in Halderberge dan in omringende gemeenten.  
 
Uit de gegevens over de periode 2005-2007 blijkt dat het aantal inschrijvingen 
harddrugs uit de gemeente afneemt (2005: 44%, 2007: 31%). Het aantal 
inschrijvingen als gevolg van verslaving aan amfetaminen en cocaine blijft ook in 
2007 hoger dan gemiddeld in de regio West-Brabant, 23% waar 19% het 
gemiddelde is voor de regio.   
 

                                                      
19  Bereikgegevens West-Brabant, gemeente Halderberge, Novadic Kentron, 2008. 
20  Jeugdmonitor 12-18 jaar, 2007, gemeente Halderberge, , tabel 3, p14. 
21  Website ministerie VWS, dossier alcohol, 2008. 
22  Gegevens overlast alcohol, politiekorps Mark en Dintel. 2005-2008. 
23  Jeugdmonitor 12-18 jaar, 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, p9. 
24  Jeugdmonitor 12-18 jaar, 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, tabel 4, p3. 



      

 20 

Het aantal inschrijvingen softdrugs blijft sinds 2006 stabiel. De cijfers van de GGD 
en Novadic Kentron laten een vergelijkbare trend zien. De beleving van 
hangjongeren en ketenpartners als politie en straathoekwerk is dat er veel drugs 
worden gebruikt. 

3.1.10. Hoge drugscriminaliteit in regio Midden- en West-Brabant 

Voor wat betreft drugscriminaliteit zijn landelijke cijfers beschikbaar. De regio 
Midden- en West-Brabant kent een hoge drugscriminaliteit. De regio bevindt zich 
op de vierde plaats achter Amsterdam-Amstelland, Zuid-Limburg en Flevoland. Dat 
blijkt uit de onderstaande tabel die uit de CBS bestanden komt. Hierin is geen 
onderscheid te maken naar drugsoverlast door jongeren. De cijfers zijn gerelateerd 
aan het inwoneraantal per politieregio. 

 
 

Politieregio 2005 2006 2007 Overtredingen Opiumwet / 
inwoners  (2007)25 

Positie 
(2007) 

Totaal Nederland 15 305 
 

16 361 
 
 

15 657 
 
 

0,095%  

Groningen 315 334 308 0,054% 13 
Friesland 260 304 340 0,053% 14 
Drenthe 222 165 150 0,031% 24 
IJsselland 291 292 243 0,049% 16 
Twente 241 297 292 0,047% 17 
Noord- en Oost 
Gelderland 

236 235 249 0,031% 
23 

Gelderland-Midden 574 446 601 0,093% 7 
Gelderland-Zuid 437 384 319 0,060% 12 
Utrecht 704 577 483 0,040% 19 
Noord-Holland Noord 231 225 209 0,033% 21 
Zaanstreek- 
Waterland  

113 104 108 0,034% 
20 

Kennemerland 166 255 253 0,049% 15 
Amsterdam-
Amstelland 

2546 3220 3005 0,328% 
1 

Gooi-en Vechtstreek 86 77 78 0,032% 22 
Haaglanden 773 843 705 0,071% 11 
Hollands-Midden 245 206 186 0,025% 25 
Rotterdam-Rijnmond 1616 1502 1214 0,099% 5 
Zuid-Holland Zuid 224 253 201 0,042% 18 
Zeeland 275 415 323 0,085% 10 
Midden- en West-
Brabant 

1227 1464 1368 0,129% 
4 

Brabant-Noord 367 436 562 0,089% 8 
Brabant-Zuidoost 621 630 681 0,093% 6 
Limburg-Noord 356 320 441 0,086% 9 
Limburg-Zuid 1484 1463 1401 0,229% 2 
Flevoland 425 351 487 0,129% 3 

Figuur 2.6 Aantal overtredingen Opiumwet, CBS Statline 2008 
 
 

3.1.11. Stijgende drugsoverlast in Halderberge 

Uit de cijfers van de politie Mark en Dintel blijkt dat de drugsoverlast in de 
gemeente Halderberge door jongeren toeneemt in de onderzoeksperiode.  
 

                                                      
25  Aantal overtredingen Opiumwet gerelateerd aan het aantal inwoners per politieregio. 
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De onderstaande tabel laat dit zien. 
 

Jaar Aantal geregistreerde 
meldingen drugsoverlast 
politieteam Mark en Dintel 

2005 7 
2006 5 
2007 11 
2008 26 24 

Figuur 2.7 Aantal geregistreerde meldingen drugsoverlast, politieteam Mark 
            en Dintel 27-10-2008 

 
Uit de Veiligheidsmonitor 2007 blijkt dat de drugsoverlast in de regio Midden- en 
West-Brabant wel is afgenomen in 2007 (t.o.v. 2006), maar op een hoog niveau 
blijft in vergelijking met andere regio’s.27 
 
Ook de cijfers uit de periode 2003-2006 zijn beschikbaar. Hierin is onderscheid 
gemaakt naar soft- en harddrugsoverlast en naar kernen. Er is geen onderscheid 
gemaakt naar jongeren. In 2005 zijn er 19 mensen (inclusief volwassenen) 
aangehouden in verband met harddrugs en 15 personen in verband met softdrugs. 
In 2006 zijn er 11 mensen in verband met harddrugs en 10 mensen in verband 
met softdrugs aangehouden. In vergelijking met 2003 en 2004 is het aantal 
incidenten voor harddrugs gestegen en blijft softdrugs stabiel. De incidenten 
vinden vooral plaats in Oudenbosch. 28 
 
De drugsoverlast neemt zowel in de periode voorafgaand aan de 
onderzoeksperiode als tussen 2005 en 2008 toe.  
Veel burgers ervaren dit niet, zo blijkt uit de veiligheidsenquête, maar hierbij kan 
het een rol spelen dat men drugsoverlast niet altijd durft te melden. Jongeren, 
straathoekwerk, gemeente en politie ervaren de toegenomen 
drugsoverlast/criminaliteit wel. Bij cijfers rond drugsoverlast moet ook rekening 
worden gehouden met de prioriteiten van de politie. Als de politie vaker 
controleert, zullen er meer meldingen zijn. De politie Mark en Dintel controleert de 
laatste jaren vaak op drugs en geeft bij de cijfers aan dat zowel de overlast is 
gestegen, maar de controles eveneens. 

3.1.12. Allochtone jeugd wijkt niet af in gebruik/overlast drugs/alcohol 

In de gekozen thema’s is ook gekeken naar de rol van de allochtone jeugd. Uit de 
cijfers van Novadic Kentron blijkt dat het aantal inschrijvingen bij verslavingszorg 
voor drugs/alcohol lager is bij allochtonen. In 2007 is 4% van de inschrijvingen uit 
Halderberge allochtoon tegenover 78% autochtoon.29 Dit kan echter ook met een 
slechter bereik van allochtonen te maken hebben. Daarnaast zegt dit niets over het 
gebruik van drugs en alcohol door allochtone jongeren. 
 
Uit de interviews met hangjeugd blijkt dat autochtonen en allochtonen elkaar 
aanwijzen als drugsdealers. Straathoekwerk en politie geven aan dat de allochtone 
jeugd zich niet onderscheidt van autochtone jeugd als het gaat om drugs en 
alcohol (gebruik en overlast). 
 

                                                      
26  Voor 2008 is het cijfer geëxtrapoleerd naar het hele jaar. Cijfer was er tm 27/10/2008. 
27  Zie veiligheidsmonitor 2007, CBS, p.20. 
28  Inventarisatienotitie verslavingszorg, gemeente Halderberge, maart 2007, p5. 
29          De resterende 18% staat geregistreerd in de categorie “onbekend”. 
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3.1.13. Samenvattend overzicht 

 
De ernst, omvang en lokalisering van jeugdcriminaliteit en –overlast, drugs en 
alcohol zijn nu duidelijk. De problematiek is samengevat in het schema op de 
volgende pagina.  
 

Midden- en West-Brabant, criminaliteit, algemeen 
Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Ruim boven gemiddelde 
Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland Boven gemiddelde 
Trend t.o.v. 2005 Geen cijfers voorhanden 
Halderberge, jeugdcriminaliteit 
Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Geen cijfers voorhanden 
Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland Geen cijfers voorhanden 
Trend t.o.v. 2005 Dalend 
Midden-en West-Brabant, overlast jongeren 
Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Gelijk 
Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland Hoog 
Trend t.o.v. 2005 Stijgend 
Midden- en West-Brabant, onveiligheid op plaatsen met hangjongeren 
Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Gelijk 

Gelijk aan West-Brabant Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland 
Hoger dan Zeeland 
Daling in 2006 en 2007 Trend t.o.v. 2005 
Stijging in 2008 

Halderberge, overlast jongeren 

Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Geen cijfers voorhanden 
Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland Geen cijfers voorhanden 
Trend t.o.v. 2005 Daling in 2006 en 2007 
 Stijging in 2008 
Halderberge, alcoholgebruik 
Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Geen cijfers voorhanden 
Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland Gelijk 
Trend t.o.v. 2005 Algemeen: afnemend 
 Zware drinkers, binge: gelijk 
Halderberge, gebruik soft drugs 
Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Geen cijfers voorhanden 
Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland Geen cijfers voorhanden 
Trend t.o.v. 2005 Hoger dan gemiddeld 
 Stijgend 
Halderberge, gebruik hard drugs 
Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Geen cijfers voorhanden 
Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland Lager dan gemiddeld 
Trend t.o.v. 2005 Iets, maar niet significant lager 
Halderberge, typen hard drugs 
Cocaine Opvallend hoger dan West-Brabant 
Amfetamine (waaronder GHB) Opvallend hoger dan West-Brabant 
Heroïne Lager dan gemiddeld in West-Brabant 
Alcohol Lager dan gemiddeld in West-Brabant 
Midden- en West-Brabant, drugscriminaliteit 

Situatie 2007 t.o.v landelijk niveau Hoog 
Situatie 2008 t.o.v. Brabant/Zeeland Hoog 
Trend t.o.v. 2005 Stijgend 
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3.1.14. Ervaringen van jongeren/burgers met jeugdcriminaliteit en -overlast 

In 2003 en 2007 heeft de GGD twee jeugdmonitoren gehouden onder jongeren in 
West-Brabant. Voor elke gemeente wordt vervolgens een rapportage opgesteld met 
de cijfers van de gemeente en vergelijkende cijfers met gemeenten in West-
Brabant. 

 
In de jeugdmonitor worden verschillende kernindicatoren onderzocht, zoals 
school/werk, gezondheid/welzijn, leefstijl, hulpvraag, voorzieningen in de 
gemeente, veiligheid en strafbare feiten. Er worden op 12 indicatoren vragen aan  
jongeren gesteld.  

 
Per gemeente wordt een representatieve steekproef gehouden.  
 
De jeugdmonitoren uit 2003 en 2007 van de GGD laten zien dat ongeveer evenveel 
jongeren in 2003 en 2007 slachtoffer of dader van een misdrijf zijn geweest. Ten 
opzichte van West-Brabantse gemeenten hebben wel minder Halderbergse 
jongeren in 2007 ongewenst gedrag (o.a. criminaliteit) vertoond. 30 
 
Jongeren voelen zich in 2007 in Halderberge veiliger dan in 2003.31 Het gemiddelde 
cijfer dat jongeren aan de buurt geven in Halderberge is tussen 2003 en 2007 
gestegen van 7,0 naar 7,4. 32 Minder jongeren hebben in 2007 behoefte aan een 
hangplek dan in 2003 het geval was. 33 
  
Uit de Jeugdmonitor 2007 blijkt dat 27% van de jongeren zich wel eens onveilig 
voelt. Dit is iets lager dan het gemiddelde percentage in West-Brabant (31%). 
Significant lager is het percentage jongeren (8%) dat zich onveilig voelt in de eigen 
woonbuurt ten opzichte van West-Brabant (14%). 34 
 
De lokale politiecijfers laten een daling van de jeugdcriminaliteit zien in de periode 
2005-2008. Uit de jeugdmonitoren van 2003 en 2007 van de GGD West-Brabant 
blijkt dat ongeveer evenveel jongeren dader/slachtoffer zijn in 2003 en in 2007. 
Ten opzichte van West-Brabantse gemeenten hebben wel minder Halderbergse 
jongeren in 2007 ongewenst gedrag (o.a. criminaliteit) vertoond. 35 
 
De veiligheidsenquête die de gemeente Halderberge in 2005 heeft gehouden onder 
burgers, bevestigt het beeld dat jeugdoverlast zich vooral in Oudenbosch 
concentreert. Het gaat dan vooral om Oudenbosch-centrum, Pagnevaart, Albano en 
Spui. 36  
 
Uit dezelfde enquête komt ook naar voren dat 9% van de respondenten vindt dat 
jeugdoverlast vaak voorkomt, 33% vindt dat het soms voorkomt en 58% heeft 
geen last van jeugdoverlast. In de enquête staat dat er vaak geen melding wordt 
gedaan van jeugdoverlast. Verkeersproblemen en rondhangende jongeren worden 
als grootste problemen aangegeven door de respondenten.37  

                                                      
30  Jeugdmonitor 12-18 jaar, 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, tabel 4, p5. 
31  Jeugdmonitor 2007, GGD West-Brabant, tabellenboek, vergelijking 2003/2007,p5. 
32  Jeugdmonitor 2007, GGD West-Brabant, tabellenboek, vergelijking 2003/2007,p5. 
33  Jeugdmonitor 2007, GGD West-Brabant, tabellenboek, vergelijking 2003/2007,p4. 
34  Jeugdmonitor 2007, GGD West-Brabant, p6. 
35  Jeugdmonitor 12-18 jaar, 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, tabel 4, p5. 
36  Veiligheidsenquête gemeente Halderberge 2005-2006, p6. 
37  Veiligheidsenquête gemeente Halderberge 2005-2006, p44. 
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De helft van de respondenten (burgers) in Halderberge vindt dat de sociale 
veiligheid in 2005 gelijk is gebleven ten opzichte van 2001. 30% van de inwoners 
van Halderberge (vanaf 16 jaar) voelt zich weleens onveilig.38  

 
Uit de lokale cijfers van de politie Mark en Dintel blijkt dat de jeugdoverlast tussen 
2005 en 2007 is gedaald. In 2008 is het aantal meldingen van jeugdoverlast weer 
gestegen. 
 
De Rekenkamer West-Brabant beschikt niet over gegevens die zijn toegespitst op 
allochtone jongeren in de gemeente Halderberge met betrekking tot overlast en 
criminaliteit.  
 
Het zaalvoetbalproject dat in 2002 is opgezet voor en door Marokkaanse jongeren, 
die overlast veroorzaakten, heeft bijgedragen aan een afname van overlast door 
Marokkaanse jongeren. Jongeren hebben dit zelf als oplossing aangedragen voor 
het verminderen van overlast. Dit blijkt uit de evaluatie van het project door de 
gemeente Halderberge.39 De politie en straathoekwerk bevestigen dit beeld.  
 
Er is meer belangstelling voor van allochtone jongeren dan er plaats is. De 
activiteit zou ook toegankelijk zijn voor autochtone jongeren, maar deze 
doelstelling is niet geslaagd. Sommige autochtone jongeren die de activiteit 
kennen, geven in het gesprek aan dat het “voor Marokkanen is”. In die zin draagt 
de activiteit in de praktijk niet bij aan betere/meer contacten tussen allochtone en 
autochtone jongeren. De geïnterviewde jongeren kennen de achtergronden van het 
zaalvoetbalproject niet. De autochtone hangjongeren kennen het project in 
meerderheid ook niet. Marokkaanse jongens waarderen de activiteit en nemen er 
wel aan deel (1x per week).  

 
Samenvattend komt uit de jeugdmonitoren en politiecijfers het beeld naar voren 
dat de jeugdcriminaliteit daalt en jongeren zich veiliger voelen over hun buurt. Zij 
zijn ook positiever over de eigen buurt en hebben minder behoefte aan 
hangplekken. De overlast is eveneens gedaald, maar vertoont in 2008 weer een 
stijging. 

3.1.15. Ervaringen van jongeren/burgers met alcohol en drugsgebruik en -
overlast 

De drugsoverlast (en drugscriminaliteit) is toegenomen in de periode 2005-2008 
(zie ook paragraaf 6.1). Dit gold eveneens voor de periode 2003-2005. De politie 
bevestigt dit beeld, maar geeft aan dat er sinds 2005 meer controles op drugs 
plaatsvinden. Dit leidt tot extra meldingen. Desondanks oordeelt de politie dat de 
drugsoverlast in Halderberge is toegenomen in de onderzoeksperiode. Het gaat dan 
vooral om een toename van de drugsoverlast in Oudenbosch.  
 
Uit de cijfers van Jeugdmonitoren 2003 en 2007 blijkt dat het drugsgebruik van 
jongeren in Halderberge stabiel is gebleven tussen de meting van 2003 en 2007.    
 
Burgers van de gemeente ervaren in de veiligheidsenquête van de gemeente 
Halderberge weinig drugsoverlast in de gemeente. 86% ondervindt nooit 
drugsoverlast. De overlast is gelijk verspreid over kernen en buurten in de 

                                                      
38  Veiligheidsenquête gemeente Halderberge 2005-2006, p7. 
39  Gemeente Halderberge, Evaluatie zaalvoetbal, augustus 2005. 
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gemeente Halderberge. 40 Dit kan er uiteraard ook aan liggen dat de 
drugscriminaliteit zich grotendeels aan hun ogen onttrekt. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat het alcoholgebruik in Halderberge  
vergelijkbaar is met de regio en in 2007 afgenomen onder jongeren.41 Het 
drugsgebruik is stabiel gebleven. De drugsoverlast neemt in Halderberge al jaren 
toe. Dit wordt door alle partijen (politie, gemeente, geïnterviewde hangjongeren) 
ook zo ervaren.  

                                                      
40  Veiligheidsenquete 2005-2006, gemeente Halderberge, p6. 
41  Zie GGD-jeugdmonitor 2007, cijfers Novadic Kentron 2005-2007, cijfers politie 2005-2007. 
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3.2. Jeugd aan zet: de ervaringen van (hang)jongeren in de  

  gemeente Halderberge 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de beleving van de hangjongeren met 
betrekking tot de gekozen thema’s. Zij zijn gekozen, omdat zij bij uitstek tot de 
doelgroep van het jeugdbeleid in relatie tot veiligheid behoren. De gesprekken zijn 
gevoerd om het algemene beeld van jongeren in Halderberge aan te vullen. Dit 
betekent uiteraard niet dat de geïnterviewde jongeren representatief zijn voor alle 
jongeren in Halderberge, hetgeen gezien de doelstelling en opzet van het 
onderzoek geenszins noodzakelijk is.  
Hoe beleven zij vanuit hun perspectief jeugdcriminaliteit en –overlast, drugs en 
alcoholgebruik? Welke rol spelen autochtone en allochtone jongeren bij deze 
thema’s en hoe bekijken zij elkaar?  

3.2.1. Achtergrond geïnterviewde hangjongeren 

Er zijn vier gesprekken gevoerd met jongeren. Twee panelgesprekken vonden 
plaats met jongeren (uitsluitend jongens) in Oudenbosch en Bosschenhoofd. Ook 
werden twee straatinterviews gehouden met twee groepen jongens in Oudenbosch 
en Oud Gastel. In totaal zijn er gesprekken met 24 jongeren gehouden. De 
gesprekken konden alleen met jongens worden gevoerd. Op de betreffende locaties 
waren geen meiden aanwezig. In Oud Gastel zijn er op sommige avonden wel 
meisjes die bij de jongens op straat zijn, maar op de avond van de raadpleging 
waren zij niet aanwezig. De jongens zijn tussen de 13 en 20 jaar oud en behoren 
tot de relevante doelgroep voor het veiligheid- en jeugdbeleid. De panelgesprekken 
en straatinterviews zijn met hangjongeren en jongeren die de jongerencentra 
bezoeken, gehouden. De meerderheid behoort tot de jongeren die overlast 
veroorzaken en drugs en alcohol gebruiken. 42 

 De jongeren die tijdens het onderzoek gesproken zijn, laten zich als volgt verdelen:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Leefwereld uit de gesprekken met hangjongeren 

Wanneer de hangjongeren wordt gevraagd of ze zich veilig voelen in de gemeente 
Halderberge beantwoorden ze zonder uitzondering deze vraag instemmend.  
Veiligheid wordt door meerdere jongeren aan de omgeving gerelateerd. Het is 
ergens onveilig als er slechte verlichting is, zoals bij het jongerencentrum ALL IN 
ONE in Bosschenhoofd of er een voetbalveldje is waarvan de bal in het water kan 

                                                      
42  Het aantal hangjongeren in de gemeente Halderberge varieert en ligt tussen de 50-100 

jongeren. Een deel van hen veroorzaakt overlast en/of gebruikt drugs en alcohol. 

Geslacht Aantal  
Jongens  24 
Meisjes 0 
  
Leeftijd 
14 jaar of jonger 7 
15 t/m 17 jaar 8 
18 t/m 20 jaar 9 
  
Achtergrond 
Nederlands 17 
Marokkaans 6 
Turks 1 

Opleiding/werk  
Schoolgaand 18 
Werkend 5 
Onbekend 1 
  
Woonplaats  
Oudenbosch 10 
Oud Gastel 8 
Bosschenhoofd 5 
Hoeven 1 
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rollen, zoals het voetbalveldje bij de Skatebaan in Oudenbosch. De minst veilige 
plek in de gemeente is de hangplek bij de skatebaan in Oudenbosch, vooral in de 
avond. Er hangt een camera op deze hangplek, maar die heeft geen effect volgens 
de jongeren. Er worden nog steeds drugs gebruikt, soms onder het oog van de 
camera. Overigens kunnen we niet aangeven wat het effect van de camera is op de 
openbare orde en veiligheid voor de burgers, zoals wandelaars en sporters. 
 
Opgemerkt wordt dat er binnen de geïnterviewde jongeren grote verschillen zijn. 
Dat een jongere een hangplek bezoekt wil niet zeggen dat er dan ook sprake is van 
overmatig alcoholgebruik of het gebruik van drugs, en dit aanleiding geeft tot 
overlast of tot deelname aan criminele activiteiten. Een belangrijk deel van de 
jongeren heeft zelf behoefte aan maatregelen die leiden tot een ook voor hen zelf 
veilige omgeving, en zijn aanspreekbaar om daar zelf een bijdrage aan te leveren. 
 
De geïnterviewde hangjongeren geven in de gesprekken aan dat zij weinig 
veranderingen ervaren in jeugdcriminaliteit en -overlast in de onderzoeksperiode 
2005-2008. Zij worden niet anders benaderd door ketenpartners en de gemeente 
in deze periode.  
 
Maatregelen als het cameratoezicht bij het NS-station in Oudenbosch en bij de 
hangplek skatebaan in Oudenbosch hebben geen effect op de veiligheid, vinden de  
geïnterviewde hangjongeren. Surveillances in de avond zouden naar hun mening 
meer effect geven. Dit geven jongeren aan tijdens het jeugddebat in 200543  en in 
de gesprekken voor dit onderzoek. De cijfers van de NS laten zien dat het 
cameratoezicht wel effect heeft op de veiligheid (het aantal incidenten is 
afgenomen van 69 in 2007 tot 64 incidenten in 2008).44  

 
De indeling in categorieën hangplekken is de geïnterviewde hangjongeren bekend. 
Een positief resultaat van dit beleid is de hangplek in Bosschenhoofd. Deze was 
ingedeeld in categorie 3 (veelvuldige controles) en is teruggebracht naar categorie 
1, omdat deze plek geen overlast meer veroorzaakt. De hangjongeren gaven in de 
gesprekken aan dat de indeling in dit geval subjectief door de politie was gemaakt. 
Het hangt in hun ogen van het contact met de wijkagent af hoe een hangplek 
wordt ingedeeld.45 Zij willen vanwege de controles liever niet in categorie 3 worden 
ingedeeld. Dit beleid heeft dus wel effect op de geïnterviewde hangjongeren. 
 
In de interviews geven jongeren aan dat de drugscriminaliteit hoog is in de regio 
en gemeente Halderberge. Ook ketenpartners als politie en straathoekwerk 
bevestigen dit beeld. Zij vinden dat hier weinig aan gebeurt. Controles en 
surveillances zijn niet grondig en richten zich op beperkte gebieden. Daarbuiten 
wordt niet gecontroleerd. Het cameratoezicht helpt niet in hun ogen. Drugs zijn 
gemakkelijk te verstoppen voor de jongeren. 
 
De hangjongeren die zijn geïnterviewd geven zelf aan dat er veel drugs worden 
gebruikt. Daarbij gaat het vooral om harddrugs. Amfetaminen zijn populair in de 
regio. De lage kosten en makkelijke verkrijgbaarheid spelen een belangrijke rol 
daarin. Politie, gemeente en straathoekwerk bevestigen dit beeld in de gesprekken.  
 

                                                      
43  Persbericht Eerste Halderbergs jeugddebat 2005, website gemeente Halderberge. 
44  Tabel NS, incidenten Spoorstraat Oudenbosch, 2007-2008. 
45          Op grond van het plan van aanpak jeugdoverlast beslist de burgemeester uiteindelijk over de  
            categorie. 
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Alcoholgebruik veroorzaakt in Halderberge weinig overlast. De hangjongeren geven 
in de gesprekken aan vooral in het weekend veel te drinken. Dit sluit aan bij de 
gegevens uit de Jeugdmonitor 2007. Daaruit blijkt dat jongeren minder drinken, 
maar ook dat het aantal zware drinkers en binge drinken (veel drinken in het 
weekend, zie ook paragraaf 6.1) niet afneemt. De geïnterviewde jongens behoren 
tot de laatste categorie.  
 
De term non alcohol zone was niet bekend bij de geïnterviewde hangjongeren. Zij 
weten niet dat het gebruik van alcohol op de openbare weg verboden is. Uit de 
cijfers van GGD West-Brabant en de politie komt naar voren dat Halderberge geen 
bijzondere alcoholproblematiek heeft in vergelijking met de regio en landelijk. De 
jongeren die zijn geïnterviewd zijn bekend met de voorlichting op school door 
politie, GGD West-Brabant en Novadic Kentron over alcohol, drugs en criminaliteit. 
“Doe effe normaal” van de politie is bekend. De jongeren zien het gebruik van 
drugs en alcohol als eigen keuze, voorlichting heeft weinig effect in hun ogen.  
 
De geïnterviewde hangjongeren zijn allemaal bekend met het zero tolerance beleid 
van de gemeente. Ze weten dat je geen drugs bij je mag hebben en geven aan ze 
beter te verstoppen. Het heeft geen effect op het gebruik van drugs.  
Opvallend is dat de autochtone jongeren menen dat criminele jongeren in 
Halderberge vooral Marokkaanse drugsdealende jongeren zijn. De Marokkaanse 
jongeren wijzen op hun beurt op autochtone criminele jongeren bij de skatebaan in 
Oudenbosch. Een aantal van de geïnterviewde jongeren bestempelt zichzelf als 
crimineel.  

   
Een aantal jongeren weten dat zij overlast veroorzaken, terwijl andere jongeren 
weinig begrip tonen voor overlast. Zij geven bijvoorbeeld aan dat omwonenden 
weinig last ervaren van vrachtverkeer dat passeert, maar wel van een hangplek. 
De meeste jongeren voelen zich verantwoordelijk voor de hangplek en proberen de 
hangplek in zekere mate ook schoon te houden. 
 
De hangjongeren geven zelf aan in de gesprekken dat er veel drugs worden 
gebruikt in de gemeente Halderberge. Het gaat dan zowel om soft- als harddrugs. 
Uit de laatste categorie wordt vooral GHB genoemd. Jongeren geven aan dat dit 
middel goed verkrijgbaar en goedkoop is. Het wordt naar hun mening in de regio 
West-Brabant geproduceerd. Tijdens een van de gesprekken worden joints gerookt. 
Drugsgebruik wordt door meerdere jongeren in verband gebracht met de 
thuissituatie (echtscheidingen). De geïnterviewde jongeren gebruiken met name 
drugs. Als zij alcohol gebruiken is het een ruime hoeveelheid (15 tot 20 glazen) en 
dit gebeurt met name in het weekend (dit wordt door de GGD als binge drinken 
gezien).  
 
De hangjongeren in Halderberge bestaan voor een deel uit een harde kern van  
jongens die weten dat ze regelmatig overlast veroorzaken, die regelmatig 
harddrugs gebruiken, veel drinken, af en toe over de schreef gaan met bedreigen 
en kleine criminaliteit. Er is ook een middenmoot. Dit zijn jongens die veel buiten 
zijn, af en toe een akkefietje hebben, maar ook wel aanspreekbaar en 
verantwoordelijk voor hun locatie kunnen zijn. Ze gebruiken af en toe drugs en 
drinken veel alcohol.  
 
De geïnterviewde autochtone jongeren denken negatief over de Marokkaanse 
jongeren in de gemeente Halderberge. Zij worden door hen overwegend gezien als 
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criminelen en drugsdealers, die onvoldoende integreren. De Marokkaanse jongeren 
herkennen zich helemaal niet in dit beeld. Er zijn overigens ook bij de 
geïnterviewde groepen autochtone en allochtone jongeren wel onderlinge 
contacten.  
Er is uit de gesprekken geen duidelijk signaal naar voren gekomen dat de situatie 
echt veranderd is in de laatste jaren (jeugdcriminaliteit/overlast, drugs/alcohol, 
integratie).  
 
In deze paragraaf is vooral een beeld geschetst van de leefwereld van deze 
jongeren. In de volgende paragrafen komen ook de bevindingen uit de gesprekken 
aan de orde met betrekking tot contacten met ketenpartners en oplossingen die 
jongeren aandragen.  

3.3.   Ervaringen van jongeren met de gemeente en ketenpartners 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ervaringen van jongeren met de gemeente 
en ketenpartners. In hoeverre hebben zij kennis van het beleid en activiteiten? 
Hebben zij contact met ambtenaren en ketenpartners? Worden zij betrokken bij het 
beleid en/of oplossingen voor problemen? 

3.3.1. Vooral contacten met ketenpartners 

Jongeren hebben vooral contact met ketenpartners. Uit de jeugdmonitor blijkt dat 
52% van de jongeren alleen informatie of hulp in de directe omgeving zoekt. 45% 
zoekt informatie of hulp bij professionals. Ook daarin gaat het dan om professionals 
die zich in de directe omgeving van jongeren bevinden. De meest bekende 
hulpverlener is de leerlingbegeleider/mentor, gevolgd door huisarts en politie. 46 
 
De GGD onderhoudt contact met jongeren via controles op school, maar wordt door 
de jongeren in de gesprekken niet genoemd. Op de leeftijden van 5 jaar, 11 jaar 
en 14 jaar zijn schoolonderzoeken, waarin de fysieke en psychische gesteldheid 
van kinderen en jongeren in kaart wordt gebracht. 
  
Meerdere ketenpartners zijn sinds 13 februari 2008 vertegenwoordigd in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit is vrij toegankelijk voor ouders en 
jongeren. Ketenpartners geven in de interviews aan dat het nog niet stormloopt en 
ook dat het accent nog meer op het jongere kind ligt. Daarbij wordt wel opgemerkt 
dat het CJG wordt opgevat als een groeimodel waarbij het uitgangspunt dat 
een zo vroeg mogelijke signalering de basis is voor het voorkomen van 
problemen op latere leeftijd (dus voor de onderzochte doelgroep). 
Door de geïnterviewde jongeren is het CJG niet genoemd. 
 
De geïnterviewde hangjongeren hebben vooral contact met wijkagenten. Alle 
geïnterviewde jongeren kennen de betreffende wijkagent. De wijkagent ontmoet 
jongeren op straat, bij hangplekken, evenementen, zoals Koninginnedag en de 
kermis. Er is een wekelijks spreekuur op het Markland College in Oudenbosch en zij 
geven ook voorlichting via het project ‘Doe effe normaal’ over alcohol/drugs en 
criminaliteit.  
 
Hangplekken worden gecontroleerd. In het gesprek met Marokkaanse jongeren 
gaven zij aan dat zij zich veilig voelen, omdat zij de politie regelmatig zien. Andere 
jongeren gaven in de gesprekken aan dat de surveillances van de politie voor hen 

                                                      
46   Jeugdmonitor 12-18 jaar 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, tabel 2, p5. 
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niet leiden tot meer veiligheid. Vooral de drugscriminaliteit wordt naar de mening 
van de jongeren te weinig aangepakt door de politie (politie komt niet altijd uit de 
auto, het duurt lang voordat zij komen). De wijkagenten hebben als uitgangspunt 
‘kennen en gekend worden’. De politie Mark en Dintel lijkt te slagen in deze opzet. 
In de jeugdmonitor 2007 staat de politie op de derde plaats van ‘meest bekende 
hulpverleners’. Hierin wijkt Halderberge af van andere gemeenten in West-
Brabant.47 
 
Straathoekwerkers hebben contact met de jongeren op straat. Het gaat vooral om 
hangjongeren. Zowel uit de jeugdmonitor als uit de gesprekken met jongeren op 
straat blijkt dat zij vooral de individuele straathoekwerker kennen en niet de 
organisatie waar zij werkzaam zijn (Surplus welzijn). Vanwege de vertrouwensband 
die wordt opgebouwd met jongeren is er weinig contact met ouders. Dat gebeurt 
uitsluitend als er problemen zijn. Ook de jongerenwerkers van Surplus welzijn zijn 
bekend bij jongeren.  
 
De Jeugd Preventie Project (JPP)-medewerker van de Zuidwester heeft zowel met 
de jongeren als ouders contact. Als er een melding door een ketenpartner 
(bijvoorbeeld straathoekwerk, politie) wordt gedaan, wordt binnen 48 uur contact 
opgenomen met de jongere. Daarna volgt een traject waarin vaker contact is met 
de jongere en ouders. 
  
Novadic Kentron is bij de hangjongeren die zijn geïnterviewd ook bekend, vooral 
doordat zij vaak vrienden of familie hebben die daar zijn behandeld. Dit geldt 
echter niet voor de Halderbergse jeugd in brede zin. Uit de jeugdmonitor 2007 
blijkt dat zij de tweede plaats bekleden van ’onbekende hulpverleners’.   
Ook de geïnterviewde hangjongeren kennen niet zozeer medewerkers van deze 
organisatie. Dit bevestigt eveneens Novadic Kentron in een gesprek. Het team 
preventie geeft voorlichting over alcohol en drugs op scholen, waarbij tevens de 
ouders op een ouderavond worden betrokken. Er is een veldwerker beschikbaar die 
Halderberge kan bezoeken. 
 
Met ambtenaren van de gemeente is weinig contact; wel heeft de ambtenaar 
openbare orde en veiligheid bij bijeenkomsten met jongeren over hun hangplek 
contact.  
 
De huidige portefeuillehouder voor jeugdbeleid onderhoudt contacten met 
ketenpartners. 48 De burgemeester heeft, vanuit zijn verantwoordelijkheid op het 
gebied van openbare orde en veiligheid naast ketenpartners ook regelmatig contact 
met jongeren. Daarnaast heeft de burgemeester contact met een aantal 
Marokkaanse vaders en besturen van moskeeën. Dit blijkt uit diverse persberichten 
en uit de gesprekken met ambtenaren, de burgemeester en portefeuillehouder.  
 
Er is een Halderbergs jeugddebat gehouden op 16 april 2005. In dit jeugddebat 
gingen zes jongeren het gesprek aan met de toenmalige wethouder jeugdbeleid en 
raadsleden. Er werden verschillende thema’s besproken, zoals sport, uitgaan en 
verkeer. Ook veiligheid kwam in het debat aan de orde. De camera’s op het NS 
station van Oudenbosch maakten volgens de jongeren de plek niet veiliger. 
Surveillances van de politie ’s avonds laat zouden hier wel een bijdrage aan 

                                                      
47   Jeugdmonitor 12-18 jaar 2007, gemeente Halderberge, GGD West-Brabant, tabel 2, p5. 
48  Voormalig wethouder Olsthoorn heeft overigens een chatsessie in 2007 gehad met jongeren.   
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leveren. De jongeren geven aan dat het college en ambtenaren onvoldoende weten 
‘wat er speelt’ onder jongeren. Er wordt te weinig overleg gevoerd met jongeren. 49 
Er is geen vervolg gekomen op het jeugddebat uit 2005. Wel zijn er zoals 
hierboven genoemd contacten tussen jongeren en de burgemeester en de 
ambtenaar openbare orde en veiligheid. 
 
Over projecten en activiteiten is op ad hoc basis rechtstreeks contact met ouders 
en jongeren. Als voorbeelden kunnen de jaarlijkse brieven en de website over het 
project Veilig Honk (project is vooral gericht op sociale veiligheid) worden genoemd 
of een bijeenkomst over de overlast van hangplekken. 50  

3.3.2. Allochtonen minder bereikbaar 

Uit de deskresearch en interviews met ketenpartners blijkt dat allochtonen lastig 
bereikbaar zijn voor gemeente en ketenpartners. Een voorbeeld is het buurt-
onderzoek Albano lob A, waarin wordt aangegeven dat ondanks meerdere pogingen 
weinig allochtonen zijn bereikt. 51 In het eindrapport van operatie JONG staat ook 
dat er meer aandacht nodig is voor de informatievoorziening aan allochtonen.  

3.3.3. Matige kennis beleid gemeente bij jongeren en ouders 

De veiligheidsenquête en het camera toezicht bij het NS station van Oudenbosch 
zijn bij 60% van de Halderbergse burgers bekend. Het plan van aanpak 
jeugdoverlast is bij 40% van de respondenten bekend. 52 Burgemeester en 
portefeuillehouder jeugd noemen de communicatie met burgers een belangrijk 
aandachtspunt.  
 
Tijdens de gesprekken met hangjongeren is naar voren gekomen dat het 
drugsbeleid (zero tolerance) bekend is bij deze jongeren. De term ‘non alcohol 
zone’ is over het algemeen niet bekend bij hen. Veilig Honk is bij deze jongeren wel 
bekend. Autochtone jongeren kennen het zaalvoetbalproject voor vooral 
Marokkaanse jongeren in Oudenbosch niet, terwijl de geïnterviewde Marokkaanse 
jongeren dit project wel kennen. 

3.3.4. Ouders en jongeren niet structureel betrokken bij beleid/oplossingen 

Ouders en jongeren in Halderberge worden niet structureel bij het jeugdbeleid of 
oplossingen voor problemen op het gebied van jeugd en veiligheid betrokken. 53 
Jeugdparticipatie moet nog verder worden uitgewerkt. Er was een 
jongerenplatform dat door teruglopend ledenaantal niet meer actief is. Op een 
jeugddebat in 2005 is geen vervolg gekomen.  
 
Op ad hoc basis worden ouders of jongeren wel betrokken bij beleid en projecten, 
zoals bij de schoonmaakactie ‘Hart voor je hangplek’ van straathoekwerk en 
gemeente, waarbij jongeren zelf hun hangplek hebben opgeruimd (29 maart 

                                                      
49   Persbericht jeugddebat, 16 april 2005. 
50  Gemeente Halderberge e.a.,  Plan van aanpak jeugdoverlast voor de gemeente Halderberge, 

februari 2004, p1. 
51   Buurtonderzoek Albano lob A, p5. 
52   Veiligheidsenquête 2005-2006, gemeente Halderberge, p8. 
53           We bedoelen hier met name beleid waarbij jongeren en ouders actief betrokken worden, 
             zoals participatieprojecten en platforms/cliëntenraden. Ouders en jongeren koppelen  
             onderdelen van gemeentelijk beleid, zoals preventie, jongerenwerk schoolmaatschappelijk 
             werk meestal niet aan de gemeente.  
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2008). Er is ook een informatiefilm gemaakt door de jongeren en er is een website. 
54  
Het project veilig honk wordt met vrijwilligers georganiseerd, die langs de 
fietsroutes naar school beschikbaar zijn voor leerlingen. De ouderraad is naast 
gemeente, politie en de scholen eveneens betrokken bij dit project. Ook het 
zaalvoetbalproject voor allochtone jongeren is in samenspraak met ouders en 
jongeren opgezet. Het drugspreventieoverleg vond plaats samen met het basis- en 
voortgezet onderwijs en een afvaardiging van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van het onderwijs. 

 
Vanaf 2000 tot 2007 is aan alle scholen voor voortgezet onderwijs klassikaal (3e en 
4e jaarsleerlingen) een drugsvoorstelling (Aap op je rug) en drugsvoorlichting 
gegeven. Ook werd aan iedere leerling een informatiekaart met relevante adressen 
verstrekt. 
 
Het is tijdens het onderzoek niet gelukt om contact te krijgen met ouders om over 
jeugdoverlast/criminaliteit, drugs/alcohol te praten. Meerdere ketenpartners 
hebben in interviews aangegeven dat het juist op deze thema’s lastig is. De 
belangstelling voor ouderavonden over drugs en alcohol valt ook tegen.  
 
De 24 geïnterviewde hangjongeren is eveneens gevraagd naar mogelijke 
oplossingen of ideeën met betrekking tot het jeugdbeleid en veiligheid. Zij zijn wel 
gewend om hun mening te geven, maar niet om zelf na te denken over 
oplossingen.55 Deze jongeren noemen tijdens de gesprekken voor dit onderzoek 
wel een aantal oplossingen, zoals meer jongerencentra, strenger optreden tegen 
drugsoverlast en hardere voorlichting over drugs en alcohol.  

                                                      
54           Zie www.hangaround.nl/oudenbosch 
  

www.hangaround.nl/oudenbosch
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4. Uitvoering: de ketenpartners en samenwerking  
 

In dit hoofdstuk staat het meso niveau centraal, de uitvoering van beleid en 
projecten door de ketenpartners. De samenwerking, resultaten en projecten van 
ketenpartners worden in dit hoofdstuk geïnventariseerd. 
 

4.1. Samenwerking tussen ketenpartners 2005-2008 

In deze paragraaf wordt de samenwerking tussen ketenpartners in de gemeente 
Halderberge in kaart gebracht op het gebied van jeugdbeleid en veiligheid. Welke 
ketensamenwerking is georganiseerd om de problemen op het gebied van 
jeugdcriminaliteit en –overlast en drugs- en alcoholgebruik aan te pakken?  

4.1.1. Organisatie ketensamenwerking in Halderberge 

In de onderstaande tabel staan de meest betrokken ketenpartners op het gebied 
van jeugd en veiligheid. De deelname aan de vier belangrijkste vormen van 
ketensamenwerking in Halderberge is per ketenpartner aangegeven.  
 
Ketenpartner Centrum Jeugd en 

Gezin 
(zorgnetwerk) 

Jeugd Preventie 
overleg 

Veiligheidshuis Veilige School 

Gemeente 
Halderberge 

    X  X X 
 

X 

Politie  X X 
 

X 

Straathoekwerk  X X  
Zuidwester (JPP) X X X  
Surplus welzijn X X   
Onderwijs X 

Zorgadviesteams 
 X 

 
X 

Buro Halt  X X  
Bureau Jeugdzorg X X X  
Novadic Kentron   X  
GGD West-Brabant X    
Huisartsen/geïndiceer
de zorg 

    

Openbaar Ministerie   X 
 

X 

Figuur 5.1 Ketenpartners, taken en deelname aan ketensamenwerking in Halderberge 
 

Uit de tabel blijkt dat er veel ketenpartners betrokken zijn op het snijvlak tussen 
jeugdbeleid en veiligheid. De gemeente Halderberge, de Zuidwester en Bureau 
Jeugdzorg nemen aan alle belangrijke vormen van ketensamenwerking deel.  
 
De belangrijkste ketensamenwerking op het gebied van preventie en voorlichting 
jeugdbeleid is het Centrum Jeugd en Gezin dat sinds 13 februari 2008 is geopend. 
Het CJG vloeit voort uit de deelname van de gemeente Halderberge aan operatie 
JONG. Op 8 april 2005 heeft de gemeente Halderberge de overeenkomst met 
betrekking tot operatie JONG ondertekend. De provincie Noord-Brabant had de 
gemeente verzocht deel te nemen op basis van het huidige jeugdbeleid. Operatie 
Jong was bedoeld om het jeugdbeleid dusdanig in te richten dat de 
maatschappelijke uitval van jeugdigen wordt voorkomen. In Halderberge zijn de 
knelpunten die tijdens proces en het traject ernaar toe blijken te gelden in kaart 
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gebracht. Dit heeft geresulteerd in een eindrapportage JONG Halderberge (2006). 
De gemeente Halderberge is hierbij ondersteund door het projectbureau van 
Operatie Jong en het Brabants Kenniscentrum Jeugd, K2. Er is nog geen evaluatie 
van de deelname aan operatie JONG en effecten hiervan door de gemeente 
Halderberge uitgevoerd.  
 
De deelnemende partijen aan het CJG hebben een samenwerkingsconvenant 
gesloten. In dit convenant zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
vastgelegd. 56 Het CJG is gericht op ondersteuning van de jeugd (0-23 jaar) door 
een laagdrempelige toegang voor vragen over opvoeden en opgroeien te 
bieden. Het zorgnetwerk is gericht op het bieden van hulp zo dicht mogelijk bij 
huis, zo licht mogelijke vorm en zo kort als mogelijk.57 Vanuit het CJG vindt 
afstemmingplaats tussen de verschillende hulpverleners om te komen tot 
één plan per gezin.  
 
Op het snijvlak tussen jeugd en veiligheid is het Jeugd Preventie Overleg een 
preventieve ketensamenwerking tussen verschillende partners. Het overleg is 
gericht op het voorkomen van jeugdcriminaliteit en overlast en andere problemen 
van jongeren. Ook het convenant de veilige school is gericht op preventie van 
overlast en criminaliteit op het Markland College.58 Het is opgesteld in 
samenwerking met het onderwijs, de gemeente, politie en openbaar 
ministerie. Bij het convenant hoort een veiligheidsprotocol, waarin is 
aangegeven hoe de partijen zullen handelen bij incidenten zoals 
bijvoorbeeld geweld, diefstal en drugsgebruik. Het beleid van de school 
sluit aan bij het gemeentelijk beleid. 
 
Het veiligheidshuis district Bergen op Zoom waaraan Halderberge sinds mei 2007 
deelneemt, is gericht op preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Het 
veiligheidshuis richt zich op voorkomen van eerste delicten en terugdringen van 
recidive, slachtofferhulp, informatieknooppunt voor veiligheidspartners en het 
verlenen van nazorg. In het veiligheidshuis vinden verschillende overleggen plaats, 
waarop ook trajecten voor individuele jongeren volgen (jongeren en veelplegers 
zijn de speciale doelgroepen van het veiligheidshuis). Zo zijn er het Hulpverlenings 
Casus Overleg (HCO), Justitieel Casus overleg (JCO), Harde Kern Jongeren (HKJ) 
en Courage overleg (drugsoverlast en –criminaliteit). De gemeente Halderberge 
heeft de deelname aan het veiligheidshuis en effecten van deze 
ketensamenwerking nog niet geëvalueerd.  
 
De gemeente Halderberge heeft ook een plan van aanpak jeugdoverlast en 
werkafspraken gemaakt met straathoekwerk en politie.  
 
In 2007 is ook het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd geïmplementeerd. 
Daaraan nemen de CJG/partners deel. De politie Mark en Dintel neemt niet deel 
aan dit systeem. Signaleringen van de veiligheidspartners komen daarmee niet 
direct in dit hulpverlenerssysteem. Zorg voor Jeugd wordt aangesloten op de 
Verwijs Index Risicojongeren (VIR). 
 

                                                      
56   Centrum voor Jeugd en Gezin Halderberge, zorgnetwerk en coördinatie van zorg. 
57   Gemeente Halderberge, Eindrapportage Jong Halderberge, juni 2006, p5. 
58  Het convenant veilige school wordt in 2009 uitgebreid met het Prinsentuincollege. 
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Het Drugs Preventie Overleg wordt genoemd in beleidsnota’s. Het betreft een 
overleg van straathoekwerkers, Novadic Kentron en politie onder regie van de 
gemeente. 

4.1.2. Veel inzet op ketensamenwerking 

Er is in de onderzoeksperiode veel geïnvesteerd in ketensamenwerking. Het JPP en 
JPO (Jeugd Preventie Overleg) bestaat al sinds eind jaren ‘90. De werkafspraken 
tussen gemeente, politie en straathoekwerk stammen uit 2004. Het zorgnetwerk 
bestaat sinds 2006 en is nu opgenomen in het Centrum Jeugd en Gezin (sinds 
2008). De deelname aan het veiligheidshuis is sinds mei 2007. Zorg voor jeugd is 
in 2007 geïmplementeerd. Convenant De Veilige school is ook tijdens de 
onderzoeksperiode aangegaan (en is inmiddels verlengd).  
 

4.2. Doeltreffende uitvoering? 

 
Uit paragraaf 5.1 bleek dat de gemeente Halderberge in het jeugd- en 
veiligheidsbeleid vooral heeft gekozen voor ketensamenwerking. Goede 
ketensamenwerking faciliteert de uitvoering van het jeugd- en veiligheidsbeleid. In 
deze paragraaf wordt gekeken hoe ketensamenwerking zou moeten functioneren 
om problemen van jeugdcriminaliteit en –overlast en drugs- en alcoholgebruik bij 
jongeren te bestrijden. Dit betekent dat in ieder geval wordt beoordeeld in 
hoeverre sprake is van kwalitatief goede ketensamenwerking.  
 
Ketensamenwerking kan worden gezien als een zogenaamde systeemmaatregel. 59 
Systeemmaatregelen zijn bedoeld om activiteiten/projecten beter te laten 
functioneren. Ketensamenwerking kan inhoudelijke maatregelen effectiever maken 
door randvoorwaarden te scheppen en werkprocessen te verbeteren. 

4.2.1. Voorwaarden kwalitatief goede ketensamenwerking aanwezig 

De gemeente Halderberge heeft de ketensamenwerking helder georganiseerd in 
rol- en taakverdeling tussen de betrokken partijen. Rechten en plichten zijn helder 
vastgelegd. Voorbeelden van heldere afspraken zijn het convenant veilige school, 
convenant Centrum Jeugd en Gezin, schoolveiligheidsplan Markland College en plan 
van aanpak jeugdoverlast/werkafspraken. Bij de uitbreiding van het veiligheidshuis 
in 2007 met onder andere gemeente Halderberge, heeft Halderberge gekozen voor 
structurele aansluiting. Er is geen nieuw convenant afgesloten na de toetreding van 
Halderberge (en andere kleinere gemeenten). 
 
In de praktijk constateren ketenpartners dat er overlap voorkomt in 
werkzaamheden. Zij geven dit aan tijdens de interviews. Ook de gemeente deelt 
deze mening. Voorbeelden zijn overlap tussen werkzaamheden van de GGD en 
schoolmaatschappelijk werk en GGD en Novadic Kentron.  
 
De ketenpartners geven in de interviews in meerderheid aan dat de gemeente goed 
regie voert op de ketensamenwerking. Dit geldt voor het Centrum Jeugd en Gezin. 
Uit het convenant blijkt dat de regievoering door de gemeente schriftelijk goed is 
vastgelegd en door de andere ketenpartners in de praktijk ook zo wordt ervaren. 
Op het gebied van veiligheid ligt de regie duidelijk bij de gemeente (JPP/JPO). De 
betrokken ketenpartners geven dit aan in de interviews. Het blijkt eveneens uit het 

                                                      
59   Sociale veiligheid ontsleuteld, Sociaal en Cultureel Planbureau, p 13. 
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plan van aanpak jeugdoverlast en de gemaakte werkafspraken. Wel geven 
meerdere ketenpartners en gemeente aan dat het voor een kleine gemeente 
moeilijk is om in een grote ketensamenwerking als het veiligheidshuis zaken te 
agenderen. Er moet meer oog komen in het veiligheidshuis voor kleine gemeenten.  
 
De informatievoorziening tussen ketenpartners is niet optimaal. Het systeem Zorg 
voor jeugd is pas in 2008 echt gestart. Hieraan neemt de politie geen deel om 
technische redenen. In het eindrapport van operatie JONG voor Halderberge wordt 
geconstateerd dat er een goede sociale kaart is, maar dat het up- to-date houden 
van de gegevens wel een aandachtspunt is.60 De informatie-uitwisseling tussen de 
veiligheidsketen (veiligheidshuis) en preventieketen (CJG) is evenmin geregeld. 61 
Daarnaast geven ketenpartners aan dat de terugkoppeling van ketenpartners op 
meldingen nog te wensen overlaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om terugkoppeling 
op meldingen aan verslavings- of jeugdzorg. 
 
De ketensamenwerking wordt door ketenpartners als goed beoordeeld. In de 
eindrapportage van operatie JONG wordt dit beeld bevestigd. De samenwerking 
tussen JPP en politie, verslavingszorg, Halt, maatschappelijk werk en 
straathoekwerk worden in positieve zin genoemd. 62 
 
Aangezien de ketensamenwerking in Centrum Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis 
recent tot stand is gekomen, kan er nog geen oordeel worden gevormd over de 
kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking en resultaten in de praktijk. Wel kan 
worden gesteld dat de voorwaarden voor een goede samenwerking in 
overeenkomsten gecreëerd zijn. De informatievoorziening kan worden verbeterd 
met name tussen de veiligheids- en preventieketen. Ook de regie in een groter 
verband voor een kleine gemeente als Halderberge is voor verbetering vatbaar. 

4.2.2. Samenwerking preventie en repressie onvoldoende 

Meerdere ketenpartners en de gemeente geven in de interviews aan dat de 
afstemming en samenwerking tussen preventie en repressie of jeugd en veiligheid 
niet optimaal is.63 Ook de informatievoorziening tussen repressie en preventie is 
niet goed geregeld (dit speelt overigens landelijk eveneens). 64   
In de kadernota jeugdbeleid ´Jong in Halderberge´wordt dit als volgt 
geformuleerd. 
 
“Het naast elkaar ontwikkelen van beleid voor dezelfde doelgroep kan leiden tot 
onduidelijkheden en verzwakt de geloofwaardigheid en de regiefunctie”. 65 
 
Dit geldt niet alleen voor het gemeentelijk beleid en de onderlinge samenwerking, 
maar strekt zich verder uit. Zo wordt in het veiligheidsveld ketensamenwerking in 
een veiligheidshuis vormgegeven, terwijl het jeugdbeleid/preventie in het Centrum 

                                                      
60           De Sociale Kaart Halderberge is inmiddels vervangen door een provinciale sociale kaart, de 
             jeugdwijzer. Daarnaast wordt er ook op rijksniveau gewerkt aan een sociale kaart en is de 
             GGD West-Brabant  doende om landelijk socard uit te rollen.   
61  Gemeente Halderberge, Eindrapportage Jong Halderberge, juni 2006, bijlagen, p5. 
62  Gemeente Halderberge, Eindrapportage Jong Halderberge, juni 2006, bijlagen p7. 
63   Zie ook Strategische uitgangspunten en kaders invoering signaleringssysteem Zorg voor 

Jeugd Provincie Noord Brabant, p5. 
64   Uit de recente discussie rond de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) en Verwijsindex Antillianen 

(VIA) wordt deze spanning ook duidelijk op kabinetsniveau. Rouvoet en Vogelaar streden 
hierover. Het leidde mede tot de val van minister Vogelaar. Zorg voor Jeugd is gekoppeld aan 
de VIR. 

65  Gemeente Halderberge, Jong in Halderberge, kadernota 2006-2010, p12. 
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voor Jeugd en Gezin plaatsvindt. De overlap tussen deelnemende partijen is te 
gering om adequate afstemming tussen beide velden mogelijk te maken. 

 
Zowel uit de gesprekken als de deskresearch (zie ook hoofdstuk 6) komt naar 
voren dat jeugd en veiligheid gescheiden werelden zijn. De straathoekwerkers van 
Surplus welzijn vallen onder de beleidsmedewerker veiligheid, terwijl de 
jongerenwerkers van Surplus welzijn onder de beleidsmedewerker jeugd vallen.66 
Dit leidt, bleek uit de gesprekken, tot activiteiten voor jongeren die niet in 
onderlinge samenhang worden georganiseerd. Uit de gesprekken met de gemeente 
bleek ook dat opvattingen over jongeren tussen veiligheid en jeugd aanzienlijk 
verschillen, hetgeen een goede samenwerking in de weg staat. 

4.2.3. Effectiviteit ketensamenwerking nog niet te beoordelen 

Voor het Centrum Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis kan nog geen oordeel worden 
gegeven over de effectiviteit van samenwerking en resultaten. Van het 
veiligheidshuis district Bergen op Zoom is uit de opbouwfase een evaluatie 
beschikbaar (2006-2007). Daarin werd het veiligheidshuis als positieve 
ontwikkeling beoordeeld. Rol en taakverdeling en afstemming tussen partners 
vergt de nodige aandacht. 67 
 
Er zijn tijdens het onderzoek wel samenwerkingsovereenkomsten en afspraken 
aangetroffen, maar er zijn weinig projectplannen en activiteitenplannen 
beschikbaar bij ketenpartners. De meeste activiteiten lijken deel uit te maken van 
het reguliere pakket van de betreffende ketenpartner. Er wordt richting gemeente 
summier verantwoording over afgelegd. 68 
 
De voorzieningen zijn goed toegankelijk voor ouders en jongeren.69 Als 
voorbeelden kunnen JPP/JPO en schoolmaatschappelijk werk worden genoemd. De 
zichtbaarheid van de CJG locatie kan nog worden verbeterd, geven ketenpartners 
aan.  
 
Er zijn op het terrein jeugd en veiligheid voldoende voorzieningen getroffen om 
adequate oplossingen voor problemen op dit gebied te bereiken. 
 
Het Jeugd Preventie Project loopt al sinds eind jaren ’90 en wordt regelmatig 
geëvalueerd. Voor de onderzoeksperiode zijn de gegevens van 2006 en 2007 
bekeken.70 In 2006 waren er 26 aanmeldingen, waarbij voor 53% geheel of 
gedeeltelijk de doelstelling is bereikt. 7% van de trajecten is afgebroken. In 2007 
zijn 29 aanmeldingen geweest, waar bij 28% de doelstelling geheel/gedeeltelijk is 
bereikt. 10% van de trajecten is afgebroken. De betrokken ketenpartners ervaren 
de samenwerking als effectief. Wel wordt gemeld dat er in het overleg meer 
aandacht nodig is voor acties in aanvulling op informatie uitwisselen. Er is een 
groot verschil in het percentage geslaagde trajecten 2006 of 2007, maar omdat 
slechts de resultaten over 2 jaar beschikbaar zijn, kan dit niet tot een volwaardig 
oordeel over de effectiviteit van het JPP leiden.  

                                                      
66  Er worden wel werkafspraken gemaakt met Surplus welzijn over de inzet van jongeren- en 

straathoekwerkers en in een werkplan opgenomen. 
67  Kwalitatieve Evaluatie 2006 - 2007, veiligheidshuis Bergen op Zoom. 
68          De verantwoording van de instellingen vindt plaats via de jaarrekeningen. 
69  Gemeente Halderberge, Eindrapportage Jong Halderberge, juni 2006, bijlagen p8. 
70  Evaluatie 2005 van het JPP is niet beschikbaar. Deze werd door gemeente en betrokken 

  ketenpartners niet gevonden. 
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Een effectieve uitvoering van beleid vereist ook voldoende capaciteit om de taken 
uit te voeren. In dit verband wijst de Rekenkamer op de capaciteit van de 
veldwerker van Novadic Kentron die een te groot werkgebied moet bestrijken in de 
beschikbare uren. Ook de straathoekwerkers hebben voor vijf kernen 32 uur 
beschikbaar (een straathoekwerker voor 18 uur en een straathoekwerker met 14 
uur). Met toenemende taken (jongerencentrum Oudenbosch komt erbij) en 
meerdere hangplekken, wordt deze capaciteit door de ketenpartners als te weinig 
ervaren. 
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4.3. Resultaatverantwoordelijkheid ketenpartners 

In deze paragraaf wordt nagegaan welke partijen voor welk deel 
resultaatverantwoordelijk zijn. In het onderstaande schema zijn de taken en 
verantwoordelijkheden voor alle ketenpartners aangegeven. 

 
Ketenpartner Belangrijkste taken 
Gemeente Halderberge 1 Regelgeving en beleid(ontwikkeling en uitvoering) 

2 Deelname en regie ketensamenwerking 
3 Bilateraal overleg 
4 Interne samenwerking  

Politie 1Handhaving wet- en regelgeving, openbare orde 
2 Bestrijden overlast/criminaliteit 
3 Deelname ketensamenwerking 
4 Meedenken jeugd- en veiligheidsbeleid 
5 Bilateraal overleg 
6 Ad hoc deelname zorgnetwerk 
7 Spreekuur Markland College 
8 2x per jaar voorlichting op school (Doe effe normaal) 

Straathoekwerk 1 Preventie, signaleren, doorverwijzen 
2 Deelname ketensamenwerking 
3 Activiteiten met jongeren 

Zuidwester 1 Deelname ketensamenwerking 
2 Leveren medewerker JPP 

Surplus welzijn 1 Deelname ketensamenwerking 
2 Jongeren en straathoekwerk leveren 
3 Jeugdhulpverlening 
4 Voorlichting 

Onderwijs 1 Deelname ketensamenwerking 
2 Bilateraal overleg 
3 Markland: convenant en schoolveiligheidsplan 
4 Algemene voorlichting drugs/alcohol 

Buro Halt 1 Alternatieve/taak straffen 
2 Deelname ketensamenwerking 
3 Voorkomen en terugdringen jeugdcriminaliteit 

Bureau Jeugdzorg 1 Vrijwillige zorg en zorgmelding 
aan jongeren/ouders 
2 Deelname ketensamenwerking 

Novadic Kentron 1 Preventie en veldwerk 
2 Voorlichting 
3 Deelname ketensamenwerking 

GGD West-Brabant 1 Jeugdmonitor 
2 Schoolonderzoeken 
3 Preventie, voorlichting, projecten 
4 Deelname ketensamenwerking 

Huisartsen/geïndiceerde zorg 1 Geïndiceerde preventie 
2 Toeleiding zorg 

Openbaar Ministerie 1 Strafrechtelijke handhaving rechtsorde 
2 Deelname ketensamenwerking 

Figuur 5.2 Taken van ketenpartners in gemeente Halderberge 
 
Afspraken worden door de gemeente met name in overlegstructuren gemaakt en 
gevolgd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het JPO. Daarin worden lijsten met acties 
bijgehouden en besproken. Surplus welzijn heeft een subsidierelatie met de 
gemeente Halderberge, waarbij in 2008 prestatieafspraken zijn ingevoerd als 
onderdeel van de subsidieovereenkomst. Daarnaast zijn in convenanten met het 
onderwijs (bijvoorbeeld convenant de veilige school) afspraken gemaakt. Zowel de 



      

 40 

portefeuillehouder jeugdbeleid als de burgemeester voeren veel bilateraal overleg 
met de ketenpartners in beide ketens.  
 
De resultaatverantwoordelijkheid van ketenpartners is schriftelijk goed geregeld en 
wordt voor een deel ook bewaakt door de gemeente (JPP, JPO, veilige school, 
politie), maar is weinig transparant. Veel wordt bilateraal en mondeling besproken 
en kan daardoor niet worden beoordeeld in het kader van dit onderzoek. 
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5. Beleid: jeugd en veiligheid in Halderberge 
  

In dit hoofdstuk staat het macro niveau centraal, het jeugdbeleid en de projecten 
en activiteiten op het gebied van jeugdbeleid en veiligheid. Het beleid en de 
oplossingen van de gemeente Halderberge komen aan de orde en er wordt 
ingegaan op het gewenste maatschappelijke resultaat. Tot slot komt ook de rol van 
de gemeenteraad aan de orde. In hoeverre stelt de raad kaders voor jeugdbeleid 
en veiligheid? 

 

5.1. Jeugdbeleid en veiligheid: structurele oplossingen  

 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de oplossingen die de gemeente Halderberge 
kiest ter bestrijding van de problemen in jeugdbeleid en veiligheid. De relevante 
beleidskaders worden beschreven en beoordeeld.  
 

5.1.1. Relevante beleidskaders in Halderberge  

Voor de gekozen thema’s zijn de onderstaande kaders van belang.  
 
 
Jeugd Veiligheid Alcohol/drugs Allochtonen 
Kadernota ‘Jong in 
Halderberge 2006-2010’ 
(2005) 

Kadernota Integrale 
veiligheid Halderberge 
(2002) 

Notitie 
verslavingspreventie 
gemeente 
Halderberge (2007) 

Notitie 
integratiebeleid in de 
gemeente 
Halderberge (2007) 

Notitie 
jeugdontmoetingsplaatsen 
(2007) 

Plan van aanpak 
jeugdoverlast (2004) 

Inventarisatienotitie 
verslavingszorg 
(2007) 

 

 Veiligheidsjaarplannen 
(jaarlijks) 

Plan van aanpak 
jeugdoverlast (2004) 

 

Figuur 4.1 Relevante beleidskaders gemeente Halderberge 

5.1.2. Integratiebeleid 

De notitie integratiebeleid uit mei 2007 is relevant voor de integratie van 
allochtonen in Halderberge.  
 
In de notitie worden de volgende doelen van integratiebeleid benoemd: 
A. Het bevorderen van participatie in de samenleving door het vergroten van 
betrokkenheid bijvoorbeeld via werk, opleiding, lidmaatschap van een vereniging 
of deelname aan de politiek. 
B. Het wegnemen van belemmeringen die nieuwkomers tegenkomen in hun 
functioneren die leiden tot achterstanden op de verschillende beleidsterreinen. Het 
gaat hierbij onder andere om: 

 Het toegankelijk maken van voorzieningen, organisaties en instanties 
 zoals musea, sportverenigingen, muziekverenigingen en culturele centra. 
 Het tegengaan van vooroordelen en discriminatie. 
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 Diversiteit nastreven in de personeelssamenstelling van de gemeente en de 
instellingen waarmee wordt samengewerkt, wat wil zeggen dat 
nieuwkomers deel uitmaken van het personeelsbestand. 71 

 
In de notitie worden de volgende speerpunten genoemd: 

 Inventariseren van Halderbergse knelpunten en problemen. 
 Voorkomen dat bepaalde groepen buiten de samenleving komen te staan of 

dit gevoel hebben. 
 Toegankelijk maken van voorzieningen, organisaties en instanties in 

Halderberge. 
 Bevorderen van betrokkenheid met en participatie in de Halderbergse 

samenleving. 72 
 

Met betrekking tot allochtone jongeren wordt een activiteitenplan van Marokkaanse 
vaders genoemd dat in samenwerking met de gemeente tot stand is gekomen en 
gericht was op de jongerenproblematiek van Marokkaanse jongeren (2002). Hieruit 
is het zaalvoetbalproject (vanaf 2002) voor Marokkaanse en andere allochtone 
jongeren uit voortgekomen. Het activiteitenplan is voor de onderzoeksperiode tot 
stand gekomen en is niet verder bekeken. 73 
 
In de integratienotitie wordt daarnaast het vergroten van ouderparticipatie van 
Marokkaanse en Turkse ouders in Halderbergse scholen als actiepunt genoemd.  
 
De notitie bevat geen aandachtspunten of ambities die betrekking hebben op 
jeugdcriminaliteit en –overlast en alcohol/drugs.  
 
De doelen in de notitie zijn niet SM(A)RT geformuleerd. Het blijft bij algemene, 
vage formuleringen. In de bijlagen is de SM(A)RT analyse van alle beleidsstukken 
opgenomen. Het beleid zal op deze wijze lastig evalueerbaar zijn. Het plan van 
aanpak kent verschillende onderdelen waaraan ook tijdsbepalingen zijn gekoppeld. 
Ze hebben grotendeels een intern karakter. Twee voorbeelden illustreren dit: de 
notitie integratiebeleid voorleggen aan de raad en anti discriminatiebeleid en 
diversiteitsbeleid formuleren. 74 
 
In de nota wordt geen expliciete koppeling op beleidsniveau gemaakt met jeugd-, 
veiligheids- of drugs/alcoholbeleid. Het integratiebeleid kan daarmee niet integraal 
worden genoemd. 
 
Evenmin wordt een beleidstheorie beschreven of wordt de lokale situatie in kaart 
gebracht. Uit de notitie is niet af te leiden of er in de gemeente Halderberge een 
integratieprobleem is voor allochtonen dat om een lokale aanpak vraagt. 
 
 
 

                                                      
71  Gemeente Halderberge, Notitie integratiebeleid in de gemeente Halderberge, 31 mei 2007, 

p2. 
72  Gemeente Halderberge, Notitie integratiebeleid in de gemeente Halderberge, 31 mei 2007, 

p3. 
73  Gemeente Halderberge, Notitie integratiebeleid in de gemeente Halderberge, 31 mei 2007, 

p1. 
74  Gemeente Halderberge, Notitie integratiebeleid in de gemeente Halderberge, 31 mei 2007, 

p3. 
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5.1.3. Jeugdbeleid 

Het jeugdbeleid in Halderberge is vastgelegd in de kadernota Jong in Halderberge 
2006-2010. Daarnaast is de notitie jeugdontmoetingsplaatsen van belang.  
 
De algemene doelstelling van het jeugdbeleid in Halderberge is: 
 
 “het bevorderen van het welzijn van alle jongeren in de gemeente Halderberge 
door middel van een integraal jongerenbeleid…” 75 
 
Deze doelstelling wordt bereikt door voorwaarden te scheppen om 
maatschappelijke participatie van jongeren te bevorderen, in stand 
houden/uitbreiden van voorzieningen en uitval van jongeren bestrijden.  
 
De nota is gericht op het bieden van kansen aan jongeren in plaats van puur 
preventief gericht te zijn. Breed positief jeugdbeleid is vraaggestuurd beleid.  
 
De relatie met veiligheid wordt als volgt gelegd: 
 
“Uitval van jeugdigen gaat soms gepaard met overlast, drugsgebruik en 
criminaliteit”…Door middel van het versterken van binding aan de samenleving en 
het vergroten van de sociale vaardigheden kunnen deze signalen worden 
omgebogen naar kansen om uitval tegen te gaan.” 76 
 
Op het gebied van drugs en alcohol wordt de schaalgrootte van de gemeente 
aangehaald. 
 
“Er zijn geen aanwijzingen dat het met de leefstijl van de Halderbergse jeugdigen 
beter of slechter gesteld is dan met die van de rest van Nederland….Wij zijn van 
mening dat de landelijke overheid richtinggevend en faciliterend dient te zijn in het 
tegengaan van negatieve ontwikkelingen in de leefstijl”.77  
 
Als activiteit wordt in dit plan uitsluitend Veilig Honk genoemd en geen andere 
activiteiten op het gebied van veiligheid. Non/alcoholzones en zero tolerance 
drugsbeleid worden in de nota genoemd.  
 

                                                      
75  Gemeente Halderberge, Jong in Halderberge, kadernota 2006-2010, p1. 
76  Gemeente Halderberge, Jong in Halderberge, kadernota 2006-2010, p13. 
77  Gemeente Halderberge, Jong in Halderberge, kadernota 2006-2010, p16. 
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De belangrijkste activiteiten uit de nota kunnen in het onderstaande schema 
worden samengevat.  
 

Gericht op Voorwaarden 
scheppen 

Voorzieningen in 
stand houden-
uitbreiden 

Voorkomen van uitval 

Voorkomen uitval Samenwerking 
ketenpartners 

Electronisch 
Kinddossier en 
verwijsindex 
 
Jongerencentrum 
Oudenbosch 
 
Buitenschoolse 
opvang 12 plus 
 
Laagdrempelig 
jeugdzorgloket 

Gezinscoaching, 
zorgcoördinatie  

Sociale vaardigheden 
verbeteren 

Plan van aanpak 
discriminatie 
 
Plan van aanpak 
sociale binding 
Verbreden 
jongerenparticipatie 

  

Gezonde leefstijl Overleg onderwijs 
over gezonde kantines 
 
Ontmoediging horeca 
bij scholen 

Actietoestellen en 
voldoende 
speelplekken 

Buurtsportwerk 

 
Uit het schema blijkt dat de meeste maatregelen uit de kadernota op het gebied 
van voorwaarden scheppen en voorzieningen worden genomen. Er zijn nauwelijks 
activiteiten benoemd die direct gericht zijn op het voorkomen van 
maatschappelijke uitval. Daarnaast komen jeugdcriminaliteit/overlast en drugs/ 
niet terug bij de activiteiten. De afstemming tussen preventie en repressie die in 
het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, is in de huidige kadernota voor het 
jeugdbeleid niet zichtbaar.  
 
De notitie jeugdontmoetingsplaatsen beschrijft een preventieve aanpak met 
betrekking tot hangplekken in de gemeente en benoemt criteria voor een aanvraag 
en inrichting van een hangplek. Jongeren kunnen een verzoek indienen voor een 
hangplek, maar er wordt geen actief beleid op gevoerd. De uitvoering van dit 
beleid wordt ook in de praktijk zo door ambtenaren, politie en straathoekwerk 
bevestigd. 
 
Het jeugdbeleid is niet SM(A)RT geformuleerd. De algemene doelstelling `het 
bevorderen van het welzijn van alle jongeren in de gemeente Halderberge door 
middel van een integraal jongerenbeleid` is niet specifiek, meetbaar, tijdgebonden 
en resultaatgericht geformuleerd. De doelstellingen van het jeugdbeleid zijn matig 
specifiek en meetbaar en niet tijdgebonden geformuleerd. De adviesnota Centrum 
Jeugd en Gezin en jeugdontmoetingsplaatsen kennen evenmin SMART 
geformuleerde doelstellingen en activiteiten. Een uitgebreid overzicht van de 
SM(A)RT analyse van beleidnota´s is in de bijlagen opgenomen. 
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5.1.4. Jeugdbeleid matig actueel, matig integraal 

In de kadernota “Jong in Halderberge 2006-2010” (zie figuur 4.1) wordt wel een 
relatie gelegd met het veiligheidsbeleid, maar deze wordt niet uitgewerkt in 
activiteiten. Over jeugdcriminaliteit wordt gesteld dat deze “sinds 1996 gelijk 
gebleven” is. 78 Het alcohol/drugsgebruik wijkt niet af van de rest van het land, 
meldt de nota. De drugsoverlast stijgt echter al jaren in Halderberge. Er zijn 
kennelijk geen actuele gegevens met betrekking tot criminaliteit en overlast 
gebruikt voor de nota. 
Er wordt een link gelegd met overlast en crimineel gedrag als experimenteergedrag 
en tussen overlast en uitval. In de nota worden verder bestrijden van recidive en 
bevorderen van een gezonde leefstijl genoemd. Een doelgroepenbeleid wordt in de 
nota niet ingezet, er is geen speciale aandacht voor allochtone jeugd.  
 
In de actiepunten zien wij weinig terug op het gebied van veiligheid. Er worden 
geen specifieke acties ten aanzien van overlast en criminaliteit en drugs en alcohol 
geformuleerd. Hoewel er beleidsmatig weinig aandacht in de nota is voor 
allochtonen, staat er wel een plan van aanpak discriminatie vermeld als 
actiepunt.79 Uit andere beleidsnota’s, zoals rond Zorg voor Jeugd en het CJG, komt 
naar voren dat de relatie met veiligheid beperkt is. In deze beleidsnota’s wordt bij 
consequenties voor openbare orde en veiligheid telkens “niet van toepassing” 
vermeld. Het jeugdbeleid is matig integraal.  

5.1.5. Veiligheidsbeleid matig actueel, matig integraal 

Het veiligheidsbeleid met betrekking tot jongeren is vastgelegd in de kadernota 
Integrale veiligheid. Het beleid met betrekking tot jeugdoverlast is uitgewerkt in 
het plan van aanpak jeugdoverlast en in de werkafspraken tussen gemeente, 
politie en straathoekwerk. Jaarlijks worden veiligheidsjaarplannen opgesteld.  
 
Het uitgangspunt van de kadernota is dat burgers meer dan voorheen betrokken 
gaan worden bij het veilig(er) en leefbaarder maken van de gemeente. Integraal 
veiligheidsbeleid wordt als volgt gedefinieerd. 
 
“Integraal Veiligheidsbeleid is het bestuurlijke antwoord op de omvangrijke 
problematiek van onveiligheid(sgevoelens) en de groeiende vraag van de burgers 
en bedrijven naar veiligheid.”80 
 
Integraliteit wordt opgevat als samenwerken tussen veiligheidspartners. Daarnaast 
is het een veelomvattend onderwerp dat met veel beleidsterreinen raakvlakken 
heeft. Criminaliteitsbeheersing en preventie van criminaliteit zijn de 
uitgangspunten van de nota. 
 
De nota “Kadernota Integrale veiligheid Halderberge 2006” stamt uit 2002 en legt 
dan ook de relatie met de oude nota jeugd “Onderwijs en Jeugd gaan integraal” uit 
2000.81 De kadernota integrale veiligheid is niet herzien sinds 2002. Jeugd- en 
veiligheidsbeleid sluiten aan op elkaar. In de nota wordt het als volgt verwoord. 
 

                                                      
78  Gemeente Halderberge, Jong in Halderberge, kadernota 2006-2010, p22. 
79  Gemeente Halderberge, Jong in Halderberge, kadernota 2006-2010, p26. 
80  Gemeente Halderberge, Kadernota Integrale Veiligheid Halderberge 2006, p4. 
81  Het jaartal 2006 dat in de titel wordt vermeld, lijkt te verwijzen naar het jaar waar naar toe 

   wordt gewerkt, 2006.  
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“Halderberge moet veilig zijn voor de jeugd en daarnaast ook voor anderen: het 
veiligheidsbeleid is gericht op het voorkomen van jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit.” 82 
 
Integraal preventief beleid staat centraal, waarbij wordt samengewerkt met 
straathoekwerk, welzijn, jeugdhulpverlening en politie. Er worden in dat kader een 
aantal actiepunten benoemd.  
 
1. Invulling geven aan jongerenparticipatie: dit is wel gebeurd, maar het 

jongerenplatform is vanaf 2005 weer stil komen liggen. 
2. Activiteitenaanbod vanuit het jongerenwerk continueren. 
3. Jongerencentrum Oudenbosch. 
4. Nieuwe impuls geven aan het JPO (jeugdpreventieoverleg). 
5. Voortzetten van overige overlegvormen ter versterking van het bestaande. 
6. Van alle positieve inzet en resultaten aandacht besteden in publiciteit. 83 
 
Afdeling welzijn voert de regie op punten 1, 2 en 3, terwijl openbare orde en 
veiligheid punt 4, 5 en 6 uitvoert.  
 
De Kadernota is niet SM(A)RT geformuleerd. De bovenstaande doelstellingen en 
acties zijn niet specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. 84 Evenmin 
wordt er een beleidstheorie geformuleerd in de nota. Er worden problemen zoals 
jeugdoverlast en –criminaliteit genoemd en vervolgens worden projecten en 
activiteiten genoemd. Op welke wijze de projecten en activiteiten ingrijpen op het 
probleem van bijvoorbeeld jeugdoverlast wordt niet geëxpliciteerd.  Alcohol/drugs 
worden niet als specifieke problemen aangeduid in de nota. 
 
Het beleid in deze nota is niet meer actueel. Zo is deze ook gerelateerd aan een 
oude nota jeugdbeleid en zijn verschillende projecten niet meer actueel (zoals 
Marietje Kessels, stand van zaken jongerencentrum Oudenbosch, 
jongerenparticipatie). Ook de kaderstellende nota op het gebied van veiligheid 
vertoont onvoldoende afstemming met het jeugdbeleid.  

5.1.6. Plan van aanpak jeugdoverlast 

Het Plan van aanpak jeugdoverlast uit 2004 betreft een actualisatie van een 
eerdere versie uit 2001. Het plan van aanpak is door de gemeente met politie, 
Openbaar Ministerie en Bureau Jeugdzorg geschreven en bevat een praktische 
uitwerking van maatregelen ter bestrijding van jeugdoverlast. 
 
“Het is een doe-plan, geschreven voor de mensen die er vanuit hun werk vaak mee 
te maken hebben”.  
 
Het is niet zozeer een kaderstellende nota, maar wel een dusdanig belangrijk stuk 
op het snijvlak jeugd en veiligheid dat het hier toch wordt besproken. Er wordt 
gewerkt met 3 categorieën hangplekken, die bij Nederlandse gemeenten vaak 
wordt gebruikt en de ‘Beke aanpak’ wordt genoemd.85 Alle hangplekken worden in 
3 categorieën verdeeld.  

                                                      
82  Gemeente Halderberge, Kadernota Integrale Veiligheid Halderberge 2006, 2002 p8. 
83  Gemeente Halderberge, Kadernota Integrale Veiligheid Halderberge 2006, 2002 p18. 
84  Zie ook SMART analyse in de bijlagen. 
85  Adviesbureau Beke heeft deze aanpak ontwikkeld, die onder andere in de gemeente 

Rotterdam wordt uitgevoerd. 
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Categorie 1  Gewone hangplekken, nauwelijks overlast  
Categorie 2  Druk bezochte hangplekken (>10 bezoekers), overlast 
Categorie 3  Hangplekken met ernstige overlast en laakbaar gedrag 
 
Naarmate een hangplek in een hogere categorie valt, leidt dit tot extra controles en 
strenger optreden van de politie. Overigens blijkt uit het interview met 
burgemeester, jongeren en politie dat ook van jongeren bij een categorie 1 
hangplek naam, adres en mobiel nummer worden genoteerd.  
 
Dit plan van aanpak leent zich niet voor een SM(A)RT analyse, omdat het vooral 
afspraken en regelgeving bevat.  
In de werkafspraken tussen gemeente, politie en straathoekwerk staan wel 
SM(A)RT geformuleerde afspraken.  We geven twee voorbeelden. 
“Evalueerbaar doel: Straathoekwerk is op 100% van de JPO overleggen aanwezig 
met 1 straathoekwerker en op 50% van de overleggen met 2.”86 Dit doel is 
specifiek en meetbaar geformuleerd, niet expliciet tijdgebonden (JPO overleg vindt 
tweewekelijks plaats) en matig resultaatgericht.  
 
Er wordt ook naar een jaarlijks bereik met reguliere contacten gestreefd per kern.  
Oudenbosch:  150 jongeren 
Oud Gastel:     50 jongeren 
Stampersgat:    25 jongeren 
Hoeven:    75 jongeren 
Bosschenhoofd:  20 jongeren 
 
De reikwijdte van het doel is niet helemaal duidelijk. Wat wordt als ‘regulier 
contact’ gezien? De formulering is wel goed tijdgebonden en meetbaar. 

5.1.7. Veiligheidsjaarplannen 2005-2008 

Jaarlijks worden er veiligheidsplannen opgesteld. In de onderzoeksperiode is 
jeugdoverlast en drugs in ieder veiligheidsjaarplan als speerpunt genoemd. De 
jaarlijkse actualisatie is echter summier hebben wij vastgesteld. In de bijlage 
hebben wij een analyse van de veiligheidsjaarplannen opgenomen. Daaruit blijkt 
duidelijk dat de wijkprofielen jaarlijks nauwelijks worden aangepast. Ook de 
speerpunten jeugd en drugs zijn in 2005, 2006 en 2007 vrijwel identiek. In het 
veiligheidsjaarplan 2008 is communicatie en veilige school toegevoegd aan de 
speerpunten. De werkafspraken tussen gemeente, politie en straathoekwerk staan 
ook vermeld in de veiligheidsjaarplannen. 

5.1.8. Veiligheidsbeleid niet integraal en actueel 

De koppeling met het jeugdbeleid wordt wel gemaakt in de kadernota, maar is niet 
actueel. Er is evenmin een actuele koppeling met beleid 
drugs/verslavingspreventie. Ten aanzien van allochtonen worden er wel activiteiten 
genoemd (Marokkaanse vaders), maar is er geen koppeling in beleid. Er is dan ook 
geen sprake van een actueel integraal veiligheidsbeleid. Dit zien we eveneens bij 
de aansluiting met het veiligheidshuis terug. De relatie met het jeugdbeleid wordt 
in deze nota niet benoemd. 
 

                                                      
86  Werkafspraken wijkagenten-gemeente-straathoekwerk, p5-6. 
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Het veiligheidsbeleid zoals dat in de genoemde nota’s is vastgelegd is niet actueel. 
Dit blijkt uit de veiligheidsjaarplannen. De veiligheidsjaarplannen verschillen voor 
wat betreft jeugd en drugs jaarlijks nauwelijks van elkaar in speerpunten. De 
wijkprofielen in de jaarplannen worden jaarlijks nauwelijks aangepast. In de 
bijlagen is een analyse van de jaarlijkse wijkprofielen opgenomen.  Wijkprofielen 
worden niet gebruikt om de raad te informeren over de belangrijkste 
ontwikkelingen in een wijk/kern in een bepaald jaar.  
De uitkomsten van de veiligheidsenquête 2005 worden in het veiligheidsjaarplan 
2008 nog steeds aangehaald. De eerste resultaten van aangepast beleid naar 
aanleiding van de veiligheidsenquête zouden in 2008 toch zichtbaar kunnen zijn.87 
Belangrijke ontwikkelingen als de aansluiting bij het veiligheidshuis worden niet 
genoemd in de jaarplannen 2007 of 2008. 
De veiligheidsplannen worden jaarlijks geëvalueerd in een veiligheidsjaarverslag. 
Uit de onderzoeksperiode zijn echter nog geen jaarverslagen beschikbaar. De 
jaarverslagen 2005, 2006 en 2007 moeten nog worden vastgesteld. 
 
De kadernota integraal veiligheidsbeleid stamt uit 2002 en is aan actualisatie toe. 
Het biedt geen actueel inzicht in projecten meer en de link met het jeugdbeleid is 
niet gebaseerd op de actuele nota jeugdbeleid.  

5.1.9. Drugs en alcoholbeleid 

Het drugsbeleid is vastgelegd in de Notitie verslavingspreventie en 
inventarisatienotitie verslavingszorg van de gemeente Halderberge. Beide stukken 
stammen uit 2007. Het Plan van aanpak jeugdoverlast beschrijft ook twee 
belangrijke onderdelen van het beleid in Halderberge op het gebied van drugs en 
alcohol. 
 
In Halderberge wordt een zero tolerance beleid gevoerd met betrekking tot soft- en 
harddrugs. Dit betekent dat men niet in het bezit mag zijn van soft- en harddrugs 
op de openbare weg. Dit geldt ook voor alcohol. Er is een non alcohol zone in de 
gemeente ingesteld.  De gemeente voert hiermee tijdens de onderzoeksperiode 
geen gedoogbeleid ten aanzien van drugs en alcohol.  
 
In de notitie verslavingspreventie staat de doelstelling verwoord. 
 
“Centrale doelstelling van verslavingsbeleid is de preventie van gezondheidsrisico’s 
en negatieve maatschappelijke gevolgen die voortvloeien uit het ge- en misbruik 
van middelen. De hulpverlening heeft als doel om te voorkomen dat verslaafden in 
het criminele milieu belanden en levert een bijdrage aan het voorkomen van 
maatschappelijke overlast en verloedering. “88 
 
Belangrijk in het verslavingsbeleid is de ontwenning van de verslaving. Daarnaast 
wordt gepleit voor een gedifferentieerd en uitgebalanceerd pakket dat op termijn 
de beste resultaten biedt. In de nota valt op dat keuzes niet worden onderbouwd. 
Met stelligheid wordt gemeld dat deze aanpak het beste werkt, maar je leest niet 
waarom. Dit geldt bijvoorbeeld voor het “gedifferentieerde pakket”. Uit de nota 
wordt niet duidelijk uit welke maatregelen het pakket dan bestaat.  
 
De aanpak kent 3 pijlers: 

                                                      
87           Gemeente Halderberge, Veiligheidsjaarplan 2008, p9. 
88  Gemeente Halderberge, Notitie verslavingspreventie gemeente Halderberge, 2007, p3. 
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1. universele en selectieve preventieve activiteiten: voorlichtingsactiviteiten en 
andere interventies gericht op kennisoverdracht, intentie tot gezond gedrag en 
draagvlak voor de aanpak in brede zin 

2. geïndiceerde preventie en toeleiding naar zorg: door vroegsignalering en 
bespreekbaar maken van verslavingsproblematiek en riskant middelengebruik 
wordt de problematiek beperkt en wordt waar nodig de drempel naar de 
hulpverlening verlaagd 

3. regelgeving en handhaving: regelgeving rond de horeca, maar ook handhaving 
van het verbod alcohol aan jongeren onder de 16 jaar te verstrekken, 
aanpakken van dronkenschap en daarmee gepaard gaande overlast op straat. 

 
Doelstelling Activiteiten 
Universele preventie Project Gezonde school en genotmiddelen 

 
 Preventieactiviteiten, opgezet door Novadic-Kentron en 

Stichting de Markenlanden 
 Be smart: voorlichting aan leerlingen van scholen voor 

primair onderwijs 
 Drugspreventie- overleg en Platform jeugd en 

jongerenbeleid om te komen tot uitwisseling en 
optimale integrale aanpak 

 Aap op je rug: voorlichting aan leerlingen van scholen 
voor voortgezet onderwijs 

Geïndiceerde preventie/toeleiding zorg Sluitende aanpak bevorderen via Centrum voor Jeugd 
en Gezin en het Veiligheidshuis 

 Inzet van schoolmaatschappelijk werk 
 Uitvoering geven aan het Jongerenpreventieproject 

(JPP) 
 Inzet van straathoekwerk  
Regelgeving en handhaving Regelgeving en handhaving 

5.1.10. Geen expliciete koppeling met ander beleid 

In de beide notities wordt geen expliciete koppeling gemaakt met het jeugd- of 
veiligheidsbeleid. Zo worden maatregelen als zero tolerance en non alcohol zones 
niet beschreven in de notities. Van een integrale beleidsnotitie op het gebied van 
drugs en alcohol is dan ook geen sprake. 
 
In de activiteiten worden wel onderdelen van andere beleidsvelden genoemd, zoals 
het JPO en CJG, maar deze relatie wordt niet verder uitgewerkt. 

5.1.11. Verslavingsbeleid matig actueel 

Beide relevante notities zijn geschreven in 2007. De notitie verslavingspreventie 
biedt een actueel overzicht van activiteiten op het gebied van verslavingszorg. Dit 
geldt niet voor de inventarisatienota verslavingszorg. De cijfers in de notitie gaan 
niet verder dan 2003-2005, terwijl de nota in 2007 werd geschreven. Novadic 
Kentron beschikt over recente gegevens die de Rekenkamer in het kader van dit 
onderzoek ook heeft gebruikt. In de nota wordt 2005 wordt gezien als een 
nulmeting.  Anno 2007 zouden dan wel recente cijfers mogen worden verwacht. 

 

5.2. Gewenst maatschappelijk resultaat  

 
In deze paragraaf komt het maatschappelijk gewenst resultaat aan de orde, dat 
moet worden bereikt met het beleid. 
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In paragraaf 6.1 werd duidelijk dat de beleidsnota’s van de gemeente Halderberge 
over het algemeen weinig resultaatgericht en evalueerbaar zijn geformuleerd 
(behalve bij veiligheid waar soms wel evalueerbaar en resultaatgericht is 
geformuleerd, zie 6.1). Dit betekent dat de gemeente geen duidelijk gewenste 
resultaten heeft geformuleerd. Dat wil niet zeggen dat vanuit de gemeente niet 
hard wordt gewerkt aan resultaten. Dat gebeurt namelijk wel, bijvoorbeeld in het 
Jeugd Preventie Project, Veiligheidshuis en Zorgadviesteams waar concrete 
jongeren worden besproken. Er wordt contact opgenomen met de jongere en de 
ouders en een aanpak afgesproken en gemonitord.  
Daarmee worden op individueel niveau ook resultaten geboekt blijkt uit de 
evaluaties van het JPO. Het jeugd- en veiligheidsbeleid en de maatregelen en 
projecten die in dat kader worden uitgevoerd betreffen alle jongeren.  
 
Aan de hand van de indeling uit paragraaf 6.1 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau zijn de beleidsmaatregelen in Halderberge op effectiviteit beoordeeld. 
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In het onderstaande schema zijn de belangrijkste maatregelen van de gemeente 
Halderberge op het snijvlak jeugd en veiligheid ingedeeld naar type maatregel.  
 
Systeemmaatregel Rechtshandhavi

ng 
Ondersteuning en 
hulpverlening 

Gelegenheidsbeperking 

Operatie JONG Handhaving Voorlichting (Doe effe 
normaal, Aap op je 
rug, Be smart, Buzz 
bus, ed) 

Project Veilig Honk 

Centrum Jeugd en Gezin Zero tolerance Verslavingszorg 
(veldwerk) 

Cameratoezicht NS 
station Oudenbosch 

Veiligheidshuis Non 
alcoholzone 

Straathoekwerk Cameratoezicht 
Albanoweg hangplek 

Convenanten 
jeugdinstellingen, scholen 

Hangplekken-
beleid (Beke 
aanpak)  

Project gezonde school Geen nieuwe horeca bij 
scholen 

Samenwerkingsafspraken 
Ketenpartners 

Veiligheidshuis Jongerenparticipatie Aanvraag hangplekken, 
fysieke maatregelen 
inrichting 

Jongerencentrum 
Oudenbosch 

Halt straffen 
 

Schoolmaatschappelijk 
werk 

Overleg met horeca en 
winkeliers, sportvere-
nigingen door 
burgemeester (alcohol, 
drugs) 

Plan van aanpak 
discriminatie 

 Jeugd preventie 
Project (binnen 48 uur 
contact) 

Politiesurveillances en 
controles (namen 
noteren) 

Actietoestellen  Instellen systeem van 
gezinscoaching 

 

Voldoende speelruimte  Sociale 
vaardigheidstraining 

 

Gezonde kantines  Zaalvoetbalproject  
Zorg voor jeugd/ verwijs 
index risicojongeren 

 Drugspreventieproject  

Jeugd Preventie Overleg  De veilige school  
Regelgeving  Marokkaanse 

buurtvaders 
 

Doorlopend kinddossier  BSO 12 +  
Jeugdmonitor    
Schoolonderzoeken    
Veiligheidsenquête/ 
Buurtonderzoek 

   

Figuur 4.2 Maatregelen Halderberge jeugd en veiligheid in kaart 
 
Uit het overzicht blijkt dat de meeste maatregelen systeemmaatregelen zijn of 
gericht op ondersteuning en hulpverlening. Er zijn minder maatregelen gericht op 
rechtshandhaving en gelegenheidsbeperking. Halderberge richt zich hiermee meer 
op indirecte beleidsbeïnvloeding dan meer directe vormen van beleidsbeïnvloeding 
als rechtshandhaving en gelegenheidsbeperking.  
Tijdens de gesprekken met gemeente en ketenpartners bleek grote consensus te 
bestaan dat de gemeente Halderberge veel inzet pleegt op jeugd en veiligheid. Het 
plan van aanpak jeugdoverlast wordt door de betrokken ketenpartners als 
succesvol ervaren. Dit geldt ook voor het project veilig honk. In hoofdstuk 7 wordt 
verder ingegaan op de effectiviteit van maatregelen in Halderberge. Zij worden 
beoordeeld aan de hand van het SCP-rapport “Sociale veiligheid ontsleuteld”.  
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5.3. Rol van de raad 

In deze paragraaf komt tot slot de rol van de raad aan de orde. Worden er kaders 
gesteld door de raad?  
 
De in dit hoofdstuk behandelde beleidskaders op het gebied van jeugd en veiligheid 
zijn alle vastgesteld door de raad. De kwaliteit van de kaders laat echter te wensen 
over als het gaat om actualiteit en integraliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
veiligheidsjaarplannen, waarvan de jaarverslagen nog niet zijn vastgesteld door de 
raad. 
De nota integrale veiligheid uit 2002 is verouderd. De integratienota, 
drugspreventie en jeugdbeleidsnota zijn weinig integraal, zo hebben we in 
paragraaf 6.1 gezien. Politieke keuzes in de kaderstelling worden niet aan de raad 
voorgelegd. Uit de stukken bij de nota’s blijkt dat daarin de nota ter vaststelling 
wordt voorgelegd. Beleidsmaatregelen en projecten worden geëvalueerd (zoals het 
zaalvoetbalproject). De evaluaties hebben een operationeel en beschrijvend 
karakter (zoals al dan niet een eigen bijdrage door jongeren, incident met blikjes 
fris) en zijn niet geschikt voor een politieke afweging door de raad.  
 
In hoofdstuk 5 en 6 hebben we ook gezien dat er in de periode 2005-2008 vooral is 
geïnvesteerd in ketensamenwerking en andere systeemmaatregelen. De afspraken 
die in het veiligheidshuis worden gemaakt, onttrekken zich aan het zicht van de 
raad. Dit geldt ook voor veel bilaterale afspraken en overlegvormen. Over het CJG 
is de raad wel regelmatig geïnformeerd.  
 
De Rekenkamer heeft niet kunnen vaststellen of cijfers van ketenpartners als 
politie, GGD, JPP, Novadic Kentron systematisch worden voorgelegd aan de raad; 
wel gebeurt dit op ad hoc basis. Zij worden niet in geactualiseerde beleidsnota’s 
verwerkt, zodat het zicht op maatschappelijke effecten bij de raad beperkt is.  
 
Het debat met ouders en jongeren wordt door de raad weinig gezocht. In 2005 
levert dit de raad tijdens het jeugddebat ook kritiek op.  
 
De raad stelt weinig adequate kaders, heeft onvoldoende structureel zicht op 
maatschappelijke effecten en ketensamenwerking. Hierdoor kan er geen goed 
beeld bestaan van de effectiviteit van het jeugdbeleid in relatie tot veiligheid bij 
raadsleden. Met dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant getracht hier 
een bijdrage aan te leveren. 
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6. Effectiviteit van maatregelen getoetst 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effectiviteit van maatregelen in de 
bestrijding van jeugdoverlast en –criminaliteit en alcohol en drugs. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau heeft recent een rapport “Sociale veiligheid ontsleuteld” 
uitgebracht waarin de effectiviteit van maatregelen op deze gebieden nationaal en 
internationaal is geïnventariseerd. 89 Dit rapport is gebruikt om de effectiviteit van 
maatregelen in Halderberge te beoordelen. Daarnaast zijn andere publicaties 
bekeken die betrekking hebben op alcohol en drugs. Hierbij valt vooral bij 
publicaties over drugs op dat deze sterk ‘gekleurd’ zijn. Buitenlandse publicaties 
oordelen meestal negatief over het gedoogbeleid in Nederland. Overigens wordt in 
Nederland momenteel een evaluatie over 30 jaar gedogen uitgevoerd in opdracht 
van het rijk. Deze resultaten zijn nog niet beschikbaar en kunnen dus niet tegen 
het strengere Halderbergse drugsbeleid worden gehouden. 
 
We starten dit hoofdstuk met het noemen van effectieve maatregelen zoals dat uit 
het rapport van het SCP naar voren komt. In de volgende paragraaf wordt dit 
afgezet tegen de maatregelen die in de gemeente Halderberge zijn genomen. Zo 
ontstaat zicht op de effectiviteit van het beleid in Halderberge.  
 

6.1. Effectiviteit maatregelen op grond van onderzoek SCP 

6.1.1. Effectieve maatregelen 

In het rapport “Sociale veiligheid ontsleuteld “ wordt de beleidstheorie 
gereconstrueerd die achter maatregelen op het gebied van criminaliteit en overlast 
schuilgaat. Vaak wordt deze beleidstheorie niet geëxpliciteerd, zodat deze achteraf 
gereconstrueerd moet worden. Zo ontstaat zicht op causale verbanden 
(bijvoorbeeld: het kijken naar gewelddadige films leidt tot agressie bij jongeren) en 
finale relaties (door een kijkwijzer weten ouders welke films gewelddadig zijn. Dit 
leidt tot minder agressie bij kinderen).  
 
Er wordt een indeling in maatregelen gehanteerd die als uitgangspunt kan worden 
gehanteerd voor de beoordeling van maatregelen in Halderberge. De indeling die in 
hoofdstuk 2 is toegelicht bestaat uit maatregelen gericht op rechtshandhaving, 
ondersteuning en hulpverlening, gelegenheidsbeperking en systeemmaatregelen. 

6.1.2. Rechtshandhaving 

De beleidstheorie achter rechtshandhaving is als volgt. Maatregelen gericht op 
rechtshandhaving hebben een preventieve werking en dragen bij aan het herstel 
van de rechtsorde. Er wordt sterk ingezet op het vergroten van de pakkans. 
Daarnaast is er inzet op het verkorten van doorlooptijden, waardoor sneller kan 
worden gestraft. Hierdoor neemt de effectiviteit van de sanctie toe en loopt 
recidive terug. Maatwerk in sanctietoepassing verlaagt de kans op recidive 
(persoonsgerichte aanpak). 
 
 

 

                                                      
89  Sociale veiligheid ontsleuteld, SCP, Den Haag, 2008. 
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6.1.3. Effectieve maatregelen rechtshandhaving 

 Het behandelen van verslaving is een effectief middel om recidive te 
verminderen, blijkt uit effectiviteitsonderzoeken. Het succes van de 
behandeling is afhankelijk van de duur en intensiteit en moet gericht zijn op 
meervoudig individuele problematiek. 90 

 Meer, strenger en gerichter politieoptreden is veelbelovend tegen criminaliteit, 
overlast en onveiligheidsgevoelens. 91 

 Sneller straffen en een gevangenisstraf hebben geen effect op recidive. 
Voorwaardelijke straffen hebben wel een positief effect op recidive. 

 Ambulante behandelprogramma’s werken beter dan residentiële programma’s 
voor minderjarigen. Alternatieve leer/werkstraffen werken positief op recidive. 
Afschrikkingsmaatregelen werken niet (bijvoorbeeld boot camp, 
heropvoeding). 

  Dwang/drangvoorzieningen voor verslaafden zijn effectief voor recidive. 
 Bij jongeren is opvoedingsondersteuning, Halt straffen, cognitieve 

gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining effectief in het bestrijden van 
overlast en criminaliteit.92 De effectiviteit van lik op stuk beleid is niet bekend. 

6.1.4. Ondersteuning en hulpverlening 

De beleidstheorie achter maatregelen gericht op het bieden van ondersteuning en 
hulpverlening kan als volgt worden samengevat. Crimineel gedrag wordt bepaald 
door combinatie van leefsituatie, groepsdruk, opvoeding en toekomstperspectief. 
Succes van interventies hangt af van vroegtijdig ingrijpen.  

6.1.5. Effectieve maatregelen Ondersteuning en hulpverlening 

Het SCP constateert dat maatregelen op dit terrein weinig op effectiviteit zijn 
onderzocht, zodat van de meeste maatregelen geen uitspraken over de effectiviteit 
kunnen worden gedaan. Vaak valt ook op dat geen middelen aan doelen worden 
gekoppeld, maar enkel problemen aan oorzaken.  
Als effectieve maatregelen worden genoemd. 
 Gezinsinterventies dragen bij, maar zijn niet afdoende voor preventie 

jeugddelinquentie.93 
 Een normbevestigend, consistent, constructief schoolklimaat is effectief voor 

preventie jeugdcriminaliteit 
 Klassieke voorlichting over alcohol/drugs/criminaliteit is geen effectief 

preventie middel. 
 Begeleiding door een mentor voor een individuele jongere is veelbelovend, 

buurtcoaches is veelbelovend (als positief rolmodel, bijvoorbeeld Marokkaanse 
buurtvaders, deze maatregelen zijn niet geëvalueerd op effectiviteit) voor 
groepen. 

 Naschoolse activiteiten met probleem en niet-probleemjongeren zijn 
veelbelovend. 

 Buurtmobilisatie maatregelen zijn niet preventief, maar verbeteren wel 
subjectief veiligheidsgevoel. 

 Cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining meest effectief voor 
probleemgedrag jongeren. 

                                                      
90  Sociale veiligheid ontsleuteld, SCP, Den Haag, 2008, p111. 
91  Sociale veiligheid ontsleuteld, SCP, Den Haag, 2008, p112. 
92  Sociale veiligheid ontsleuteld, SCP, Den Haag, 2008, p180. 
93  Sociale veiligheid ontsleuteld, SCP, Den Haag, 2008, p128. 



      

 55 

 Multisysteembenadering die integraal op leefgebieden jongeren werkt is meest 
effectief in preventie/bestrijding jeugdcriminaliteit 

 Lange, intensieve multimodale interventies werken het best. 
 Het isoleren van risicojongeren werkt negatief op recidive. 

6.1.6. Gelegenheidsbeperking 

De beleidstheorie achter deze maatregelen is dat door de gelegenheidsstructuur 
aan te passen (situatie is moeilijker/onaantrekkelijker voor dader) wordt 
voorkomen dat delicten worden gepleegd (bijv cameratoezicht). 

6.1.7. Effectieve maatregelen gelegenheidsbeperking 

De volgende maatregelen worden als effectief bestempeld. 
 Politiesurveillances zijn effectief voor het terugdringen van criminaliteit, 

overlast, onveiligheid. 94 
 Concentratie van politie inzet op risicogebieden en risicotijdstippen (hot spots 

hot times) is effectief. 
 Ook bewaking door winkel-, horecapersoneel is effectief. 
 Cameratoezicht heeft alleen effect op criminaliteit, als politie live meekijkt en 

strafbare feiten tot snel ingrijpen leiden+ opsporing daders achteraf. 
 Technische beveiliging helpt. 
 Snel herstellen schade helpt tegen overlast, vernieling. 
 Verplaatsing van plaatsen waar veel criminaliteit is werkt niet (schoonvegen 

buurt, hangplek). 
 Integrale aandacht voor risicojongeren. 

6.1.8. Systeemmaatregelen 

Systeemmaatregelen zijn bedoeld om maatregelen beter te laten functioneren als 
processen (bijvoorbeeld ketenbenadering). Maatregelen in dit kader zijn niet op 
effectiviteit onderzocht. Zij kunnen als flankerende maatregelen worden gezien.  

6.1.9. Alcohol en drugs 

Uit een studie van de Universiteit Maastricht, Trimbos instituut en het Franse 
instituut INSERM blijkt dat een restrictief drugsbeleid niet leidt tot minder 
drugsgebruik en tot meer sociale problematiek leidt. 95 
 
In Nederland gaat cannabisgebruik onder jongeren veel minder gepaard met 
gewelddadige incidenten dan in Frankrijk, terwijl het drugsbeleid daar restrictiever 
is. Daartegenover staat dat in ons land veel te weinig sociale controle wordt 
uitgeoefend door ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten op alcoholgebruik onder 
jongeren.  
 
In beide landen heeft 80% van de respondenten alcohol gedronken in het 
afgelopen jaar. Franse respondenten rapporteren meer problemen met peers en 
socializing agents als gevolg van alcoholgebruik, echter ze drinken minder en zijn 
ook minder vaak dronken. Deze uitkomst betekent dat in Frankrijk de informele 
sociale controle groter is, en niet alleen diegenen betreft die duidelijk teveel 

                                                      
94  Sociale veiligheid ontsleuteld, SCP, Den Haag, 2008, p139. 
95  R.A. Knibbe, J. Joosten, M. Choquet, M. Derickx, D. Morin, K. Monshouwer, Culture as an 

explanation for substance-related problems: A cross-national study among French and Dutch 
adolescents, Social Science & Medicine 64 (2007) 604-616. 
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drinken maar voor een deel ook diegenen die (nog) niet teveel drinken. De 
verschillen geven aan dat in Nederland ouders en leerkrachten onverschilliger staan 
tegenover het excessief drankgebruik van adolescenten. 
 
In een onderzoek van het Trimbos instituut worden de volgende aanbevelingen 
gedaan: 
 
“Om het niet drinken onder de zestien jaar als sociale norm te creëren lijkt een 
geïntegreerde aanpak, waarbij op verschillende niveaus (school, ouders, 
community) dezelfde eenduidige boodschap wordt gegeven het meest 
aanbevelenswaardig. 
Massamediale campagnes kunnen hierbij slechts een rol spelen ten aanzien van de 
‘agenda-setting’, en dienen gevolgd te worden door andere interventies. 
Van interventies die gericht zijn op terugdringen van de beschikbaarheid van 
alcohol onder jongeren is bekend dat zij effectief zijn. Terugdringen van de 
beschikbaarheid dient daarmee één van de doelen van het beleid te zijn. 
Interventies ten aanzien van ouders lijken veelbelovend (zeker bij de jongste 
groepen adolescenten), maar hebben tot nu toe weinig aandacht gekregen. Ouders 
spelen een belangrijke rol in de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Op dit 
vlak dienen nieuwe interventies ontwikkeld te worden en ook onderzocht te worden 
op effectiviteit.”96 

 

6.2. Effectiviteit maatregelen Halderberge 

In deze paragraaf zetten we de maatregelen van de gemeente Halderberge af 
tegen de maatregelen uit het SCP-rapport. Zo ontstaat aanvullend zicht op de 
effectiviteit van maatregelen in Halderberge. 
 
In paragraaf 6.3 werd duidelijk dat Halderberge vooral gebruik maakt van 
systeemmaatregelen en maatregelen gericht op hulpverlening en ondersteuning.  
 
Systeemmaatregelen zijn eigenlijk flankerend beleid, gericht op verbetering van 
werkprocessen. Hierin is, zoals we ook in het vorige hoofdstuk vaststelden veel 
geïnvesteerd tijdens de onderzoeksperiode. Ketensamenwerking op het gebied van 
jeugd en veiligheid kan bijdragen aan betere samenwerking, die tot een vergroting 
van de pakkans kan leiden en een bijdrage kan leveren aan kortere doorlooptijden 
zodat sneller kan worden gestraft. Aangezien de ketensamenwerking in CJG en 
veiligheidshuis nog recent zijn, kan nog geen goed oordeel over de effectiviteit 
worden gegeven.  
 
De maatregelen gericht op rechtshandhaving zijn effectief met Halt straffen, die in 
het plan van aanpak jeugdoverlast staan vastgelegd per vergrijp. Mogelijk wordt 
een hogere effectiviteit bereikt als voorwaardelijke straffen worden toegepast en 
maatwerk per individuele jongere in de straf. Nu zijn Halt straffen standaard 
vastgesteld per vergrijp. 

                                                      

96  Jeugd en Riskant gedrag 2007. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. 
Uitgave Trimbos-instituut, 2008. Artikelnummer AF0814.  
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Het verslavingsbeleid is gericht op het behandelen van verslaving wat ook het 
meest effectief blijkt te zijn. Bij minderjarige jongeren is een ambulante aanpak 
wel beter dan een residentiële aanpak (opname). Dit pleit voor meer inzet op 
veldwerk van Novadic Kentron. Opvoedingsondersteuning door doorverwijzing naar 
bijvoorbeeld CJG zou kunnen worden versterkt door inzet van straathoekwerk 
hierop. 
 
Het restrictieve drugs- en alcoholbeleid dat in Halderberge wordt gevoerd, leidt 
volgens onderzoek niet tot minder gebruik. Dit beeld wordt door de lokale cijfers 
ook ondersteund. Het is niet zo dat Halderberge minder gebruik van alcohol en 
drugs heeft dan omliggende gemeenten met een gedoogbeleid. Ketenpartners 
geven aan dat gebruik nu meer verborgen is en zich verspreiden, de hangjongeren 
bevestigen dit beeld. Drugs kunnen ook in andere omliggende gemeenten worden 
gehaald en gebruikt. De schaalgrootte speelt Halderberge parten in een effectieve 
aanpak van drugs en alcohol. Dit geven gemeente en betrokken ketenpartners ook 
aan. Nu Bergen op Zoom en Roosendaal de coffeeshops sluiten en Etten-Leur dit 
overweegt, is het de vraag of dit effect zal hebben op Halderberge. In het 
alcoholgebruik spelen ouders een belangrijke rol. Sociale controle is van belang. 
Ook de GGD geeft aan dat dit een cruciale factor is. In de voorlichtingsactiviteiten 
zou meer aandacht kunnen zijn voor de ouders en horeca, sportverenigingen en 
winkeliers in het verstrekken van alcohol. Halderberge zet op dit laatste aspect 
inmiddels al in. 
Nu ook uit de jeugdmonitor blijkt dat 25% van de jongeren op 13-jarige leeftijd 
alcohol heeft gedronken, is het de vraag of voorlichting (ondanks beperkte 
effectiviteit) niet vroeger moet plaatsvinden (niet pas in groep 7 en 8).  
 
De effectiviteit van maatregelen gericht op ondersteuning en hulpverlening wordt 
vaak niet onderzocht. Bovendien kunnen maatregelen en projecten beter en vaker 
geëvalueerd worden op effectiviteit. Als we de bewezen effectieve maatregelen 
vergelijken met de maatregelen in Halderberge, dan zien gezinscoaching, de veilige 
school, sociale vaardigheidstraining, Marokkaanse buurtvaders, buitenschoolse 
opvang 12+ terug die als veelbelovend of effectief kunnen worden bestempeld.  
Effectieve activiteiten als cognitieve therapie voor probleemjongeren, mentoren of 
een aanpak gericht op alle leefgebieden zien we in Halderberge nog niet. Het 
zaalvoetbalproject voor allochtone jongeren, opgezet om overlast tegen te gaan is 
effectief gebleken. Deze groep jongeren zorgt sindsdien niet meer voor overlast. 97 
 
Maatregelen gericht op gelegenheidsbeperking zijn in de politiesurveillances en 
integrale aandacht voor risicojongeren (via bijvoorbeeld JPO) effectief. We hebben 
niet kunnen vaststellen of de controles ook altijd op hot spots en hot times 
plaatsvinden. Hangplekken worden regelmatig gecontroleerd. Dit geeft de politie en 
straathoekwerk aan en wordt bevestigd door de geïnterviewde hangjongeren. 
 
Het cameratoezicht dat wordt toegepast op het NS station en bij de hangplek aan 
de Albanoweg zijn niet effectief, tenzij de politie live meekijkt en snel ingrijpt en 
straft. Dit gebeurt nu onvoldoende in Halderberge, zo blijkt uit de gesprekken met 
politie en hangjongeren. Jongeren geven aan dat het niet tot minder gebruik van 
drugs/alcohol leidt, omdat zij drugs beter verbergen en de politie erkent dit ook.  

                                                      
97  Gemeente Halderberge, Evaluatie zaalvoetbal, augustus 2005 



      

 58 

Maatregelen als het niet toestaan van horeca in de buurt van scholen en overleg 
met horeca, winkeliers en sportverenigingen om alcohol- en drugsgebruik tegen te 
gaan zijn wel veelbelovend. 
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7. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen  
 

7.1. Inleiding 

 
Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat de Rekenkamer West-Brabant heeft 
gedaan naar het onderwerp “Jeugd-en jongerenbeleid in relatie tot veiligheid”.  Uit 
de naamgeving van het onderzoek blijkt al dat het onderzoek zich heeft gericht op 
het gebied waar twee belangrijke beleidsvelden van de gemeente elkaar raken en 
overlappen. In een schematische weergave:  

 

7.2. Aanpak onderzoek  

 
 

Voorgenomen aanpak 
Bij de start van dit onderzoek in juni 2008 is de gemeenteraad geïnformeerd over 
de voorgenomen aanpak. Daarin is als centrale vraag aangegeven: in hoeverre is 
de aanpak van het jeugdbeleid en het veiligheidsbeleid als effectief aan te merken?  
 
Uitgangspunt hierbij is dat de effectiviteit wordt onderzocht door de opzet en 
werking te toetsen op twee maatschappelijk relevante gebieden: 
- jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit; 
- jeugd, alcohol en drugs. 
 
Daarbij is een aanpak voorzien op drie niveaus: 
- macro: de opzet van jeugdbeleid, de opzet van het veiligheidsbeleid, de 

aansluiting op beleid van partners; 
- meso:  uitvoering door gemeente, samenwerking met ketenpartners c.q. 

met jeugd en ouders; 
- micro:  resultaten van het beleid op het niveau van jeugd en ouders.  
 
Uitgaande van deze opzet krijgt het onderzoek inhoud door: 
a. analyse van beleids-, voortgangs- en verantwoordingsdocumenten; 
b. interviews met medewerkers van gemeente en ketenpartners die bij de 

beleidsvorming en uitvoering zijn betrokken; 
c. gesprekken met jeugd en ouders. 
 
Door data- en methodetriangulatie toe te passen zijn feiten op meerdere manieren 
onderbouwd.98 Triangulatie houdt in dat vragen op verschillende manieren worden 

                                                      
98 Data triangulatie: verschillende type data worden ingezet, zoals data uit groepsgesprekken, 

interviews, enquêtes, verslagen, beleidsnota’s. Methode triangulatie: verschillende methoden 
worden gebruikt, zoals literatuurstudie, interviews, observatie. 

 
 Jeugd 

 
     Veiligheid 
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onderzocht. Als uit deze verschillende manieren hetzelfde antwoord komt, biedt 
deze meer zekerheid over de juistheid van het antwoord. In dit onderzoek bieden 
secundaire bronnen als enquêtes (bijvoorbeeld veiligheidsenquête) en onderzoek 
(jeugdmonitor GGD) een algemeen beeld, dat is aangevuld met de ervaringen van 
hangjongeren die tot de doelgroep van het jeugdbeleid in relatie tot veiligheid 
behoren. De basis van het onderzoek vormt daarmee representatieve 
onderzoeksresultaten onder een brede groep jongeren (jeugdmonitor GGD), 
aangevuld met gesprekken met hangjongeren, die representatief zijn voor de 
specifieke doelgroep van jeugdbeleid in relatie tot veiligheid. 

 
Allochtone jongeren 
Bij de beide onderzoeksthema’s is aandacht besteed aan de rol van allochtone 
jongeren in deze problematiek. Zowel ten aanzien van jeugdoverlast/criminaliteit 
en drugs/alcohol blijken allochtone jongeren niet af te wijken van autochtone 
jongeren. Dit geldt zowel voor hangjongeren als andere jongeren.  
 
De gemeente Halderberge voert geen apart doelgroepenbeleid en dat blijkt voor 
deze thema’s inderdaad niet noodzakelijk te zijn. De betrokken ambtenaren 
schatten de situatie goed in. 
 

7.3. Beleidsvorming  
 
Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen 
Een voorwaarde voor een goede beleidsvorming is dat de gemeente een goed 
inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis van het onderzoek 
wordt geconstateerd dat in kwantitatieve zin voldoende informatie beschikbaar is. 
Bij de vorming en monitoring van beleid kan gebruik gemaakt worden van: 
- de veiligheidsenquête,  
- jeugdmonitor,  
- gegevens van o.a. het politiekorps,  Kentron etc., 
- statistische gegevens van het CBS.  
 
De veiligheidsenquête en de jeugdmonitor geven ook enige informatie over de 
kwalitatieve aspecten c.q. belevingsaspecten. Op grond van de bevindingen in dit 
onderzoek zou het inzicht belangrijk verbeterd kunnen worden door meer en meer 
intensieve communicatie met jeugd en ouders. 
 
Ouders en jongeren in Halderberge worden niet structureel bij het jeugdbeleid of 
oplossingen voor problemen op het gebied van jeugd en veiligheid betrokken. 
Jeugdparticipatie zou in dat opzicht nog verder uitgewerkt kunnen worden. Er was 
een jongerenplatform dat door teruglopend ledenaantal niet meer actief is. Op een 
jeugddebat in 2005 is tot op heden geen vervolg gekomen.  
 
Op ad hoc basis worden ouders of jongeren wel betrokken bij beleid en projecten, 
zoals bij de schoonmaakactie ‘Hart voor je hangplek’ van straathoekwerk en 
gemeente, waarbij jongeren zelf hun hangplek hebben opgeruimd (maart 2008). Er 
is ook een informatiefilm gemaakt door de jongeren en er is een website. Het 
project veilig honk wordt met vrijwilligers georganiseerd, die langs de fietsroutes 
naar school beschikbaar zijn voor leerlingen. De ouderraad is ook betrokken 
geweest bij dit project. Ook het zaalvoetbalproject voor allochtone jongeren is in 
samenspraak met ouders en jongeren opgezet.  
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Uit deze voorbeelden blijkt dat een actieve inbreng van jongeren en ouders in 
belangrijke mate kan bijdragen aan een goede, op de situatie in de gemeente 
Halderberge toegesneden beleidsvorming.  
 
Beleid 
Het beleid van de gemeente is vastgelegd in een aantal beleidsnota’s. Deze worden 
samengevat in het onderstaande overzicht.  

 
Jeugd Veiligheid Alcohol/drugs Allochtonen 
Kadernota ‘Jong in 
Halderberge 2006-2010’ 
(2005) 

Kadernota Integrale 
veiligheid Halderberge 
(2002) 

Notitie 
verslavingspreventie 
gemeente 
Halderberge (2007) 

Notitie 
integratiebeleid 
in de 
gemeente 
Halderberge 
(2007) 

Notitie 
jeugdontmoetingsplaatsen 
(2007) 

Plan van aanpak 
jeugdoverlast (2004) 

Inventarisatienotitie 
verslavingszorg 
(2007) 

 

 Veiligheidsjaarplannen 
(jaarlijks) 

Plan van aanpak 
jeugdoverlast 
(2004) 

 

 
 

In het onderzoek is getoetst of de beleidnota’s voldoende integraal, actueel en 
SMART zijn om sturing te kunnen geven aan de uitvoering, c.q. te kunnen 
monitoren of de gemeente bij de uitvoering “op koers ligt”. Het algemene beeld is 
dat dit in onvoldoende mate het geval is: 
- er is slechts in beperkte mate sprake van integrale beleidsvorming c.q. 

onderlinge afstemming; 
- voor een belangrijk deel van de nota’s geldt dat de informatie niet 

voldoende actueel is; 
- de te nemen maatregelen zijn niet of beperkt SMART geformuleerd.  
 
Het algemene beeld is dat in de sturing een sterk accent ligt op 
tactisch/operationele aspecten. De beleidsnota’s geven wel richting aan de 
uitvoering, maar de kaders zijn zodanig algemeen geformuleerd dat ze veel ruimte 
bieden om bij de toepassing die maatregelen te hanteren die bij die concrete 
situatie nodig worden geacht.  
Het voordeel van deze wijze van kaderstelling is dat bij de uitvoering van beleid 
slagvaardig en flexibel kan worden ingespeeld op specifieke omstandigheden. 
Vanuit de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad bezien, is een overwegend 
nadeel dat het vanuit de controlerende rol niet goed mogelijk is om vast te stellen 
of de gemeente “op koers” ligt bij de uitvoering van het beleid.  

    

7.4. Samenwerking met partners  

 
Gemeente heeft veel geïnvesteerd in samenwerking 
In dit deel van het onderzoek is de aandacht gericht op de wijze waarop de 
gemeente samenwerkt met partners. Een hoofdlijn in de bevindingen is dat de 
gemeente veel heeft geïnvesteerd in ketensamenwerking. Het Jeugd Preventie Plan 
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(JPP) bestaat al sinds eind jaren ‘90. De werkafspraken tussen gemeente, politie en 
straathoekwerk stammen uit 2004. Het zorgnetwerk bestaat sinds 2006 en is nu 
opgenomen in het Centrum Jeugd en Gezin (sinds 2008). De deelname aan het 
veiligheidshuis is sinds mei 2007. Zorg voor jeugd is in 2007 geïmplementeerd. 
Convenant De Veilige school is ook tijdens de onderzoeksperiode aangegaan. De 
samenwerking tussen de gemeente en haar partners krijgt dus steeds meer vorm 
en betreft een groot deel van de keten. 
 
Samenwerking binnen Veiligheidsketen respectievelijk Jeugdbeleid goed 
georganiseerd 
De voorwaarden voor een kwalitatief goede ketensamenwerking zijn aanwezig. De 
rol- en taakverdeling is goed geregeld. Rechten en plichten zijn in overeenkomsten 
helder vastgelegd. De gemeente Halderberge voert goed regie en de 
ketensamenwerking verloopt tot nu toe goed. Aangezien twee belangrijke vormen 
van ketensamenwerking van recente datum zijn, kan de effectiviteit van 
ketensamenwerking niet worden beoordeeld. Het JPP/JPO wordt regelmatig 
geëvalueerd en levert op individueel niveau ook resultaten op. De 
resultaatverantwoordelijkheid van ketenpartners is goed geregeld en wordt 
gedeeltelijk door de gemeente bewaakt. Aangezien deze monitoring veel in 
(bilateraal) overleg plaatsvindt is dit wel weinig transparant. 
 
De informatievoorziening binnen de ketensamenwerking is nog niet optimaal. Dit 
geldt ook voor de informatievoorziening tussen vormen van ketensamenwerking, 
zoals tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het veiligheidshuis. Dit is niet 
geregeld. Aan het informatiesysteem Zorg voor Jeugd dat binnen het CJG wordt 
gebruikt, neemt bijvoorbeeld de politie niet deel. In bredere zin blijkt dat de 
samenwerking tussen de jeugd- en veiligheidsketen te wensen overlaat. Er is 
onvoldoende afstemming, verschil in opvattingen en te weinig samenwerking. 
 
Samenwerking preventie en repressie onvoldoende 
Meerdere ketenpartners en de gemeente geven in de interviews aan dat de 
afstemming en samenwerking tussen zowel preventie en repressie als jeugd en 
veiligheid niet optimaal is. Ook de informatievoorziening tussen repressie en 
preventie is niet goed geregeld (dit speelt overigens landelijk ook).  
 
Dit geldt niet alleen voor het gemeentelijk beleid en de onderlinge samenwerking, 
maar strekt zich verder uit. Zo wordt in het veiligheidsveld ketensamenwerking in 
een veiligheidshuis vormgegeven, terwijl het jeugdbeleid/preventie in het Centrum 
voor Jeugd en Gezin plaatsvindt. De overlap tussen deelnemende partijen is te 
gering om adequate afstemming tussen beide velden mogelijk te maken. 
 
Zowel uit de gesprekken als de deskresearch (zie ook hoofdstuk 5) komt naar 
voren dat jeugd en veiligheid gescheiden werelden zijn. De straathoekwerkers van 
Surplus welzijn vallen onder de beleidsmedewerker veiligheid, terwijl de 
jongerenwerkers van Surplus welzijn onder de beleidsmedewerker jeugd vallen. Dit 
leidt, bleek uit de gesprekken, tot activiteiten voor jongeren die niet in onderlinge 
samenhang worden georganiseerd. Uit de gesprekken met de gemeente bleek ook 
dat opvattingen over jongeren tussen veiligheid en jeugd aanzienlijk verschillen, 
hetgeen een goede samenwerking in de weg staat. 
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7.5. Ervaringen van jongeren 

 
Jeugdmonitor 
In 2003 en 2007 heeft de GGD twee jeugdmonitoren gehouden onder jongeren in 
West-Brabant. Voor elke gemeente wordt vervolgens een rapportage opgesteld met 
de cijfers van de gemeente en vergelijkende cijfers met gemeenten in West-
Brabant. 
In de jeugdmonitor worden verschillende kernindicatoren onderzocht, zoals 
school/werk, gezondheid/welzijn, leefstijl, hulpvraag, voorzieningen in de 
gemeente, veiligheid en strafbare feiten. Er worden op 12 indicatoren vragen aan 
jongeren gesteld.  
Per gemeente wordt een representatieve steekproef gehouden.  

De Halderbergse jeugd wijkt niet af van de regio in het veiligheidsgevoel. 69% 
voelt zich overdag niet onveilig en 42% voelt zich ’s avonds en ’s nachts niet 
onveilig. Gevoelens van onveiligheid zijn onder de jeugd het sterkst op het station 
(29%) en op straat buiten het eigen woongebied (28%). 90% van de Halderbergse 
jeugd zit er niet mee dat zij zich onveilig op straat of bij het uitgaan voelt. Dit 
percentage is gelijk aan het gemiddelde voor West-Brabant. Het aantal jongeren 
dat dader of slachtoffer van ongewenst gedrag is geweest is in de 
onderzoeksperiode gelijk gebleven en wijkt niet af van het gemiddelde in West-
Brabant. 

De Halderbergse jeugd drinkt minder tijdens de onderzoeksperiode. Het aantal 
zware drinkers (5%) en ‘binge’ drinkers (29%) is gelijk gebleven. 4% van de 
jongeren heeft recent softdrugs gebruikt. De percentages voor het gebruik van 
harddrugs in de jeugdmonitor 2007 liggen onder de 1 procent.  

Interviews 
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop het beleid door de doelgroep zelf wordt 
ervaren zijn namens de Rekenkamer gesprekken gevoerd met 24 jongeren. De 
gesprekken zijn gevoerd met hangjongeren en met jongeren die de jongerencentra 
bezoeken. De geïnterviewde jongeren zijn daarmee niet representatief voor alle 
jongeren in Halderberge, maar wel voor de doelgroep van het jeugdbeleid in relatie 
tot veiligheid. De Rekenkamer heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om juist de 
doelgroep te benaderen voor dit onderzoek.  Deze specifieke groep behoort de 
meerderheid tot de jongeren die drugs en alcohol gebruiken, feitelijke of gevoelde 
overlast veroorzaken en/of betrokken zijn bijcriminele activiteiten. Vanuit dat 
perspectief geven de gesprekken een inkijk in de wijze waarop jongeren uit de 
doelgroep de effecten van het beleid ervaren.  

Opgemerkt wordt dat de Rekenkamer er bewust voor heeft gekozen om alleen met 
deze doelgroep actief in contact te treden. Wel is een advertentie geplaatst (bijlage 
2) zodat ook andere jongeren die behoefte hadden om hun ervaringen te delen 
daartoe in de gelegenheid zijn gesteld. Dat heeft niet tot reacties geleid, zodat 
uiteindelijk alleen met jongeren uit de bovengenoemde doelgroep is gesproken. 

Een eerste bevinding is dan dat in de belevingswereld van de betreffende groep 
jongeren er weinig bekendheid en affiniteit is met het gemeentelijk beleid of met 
maatschappelijke organisaties als zodanig. Voor hen tellen de daden en de 
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mensen: welke maatregelen beïnvloeden daadwerkelijk hun functionerings-
mogelijkheden, en wie treedt op welke wijze met hen in contact. 
 
Opgemerkt wordt dat er binnen de groep geïnterviewde jongeren grote verschillen 
zijn. Dat een jongere een hangplek bezoekt wil niet zeggen dat er dan ook sprake 
is van overmatig alcoholgebruik of het gebruik van drugs, en dit aanleiding geeft 
tot overlast of tot deelname aan criminele activiteiten. Een belangrijk deel van de 
jongeren heeft ook zelf behoefte aan maatregelen die leiden tot een ook voor hen 
zelf veilige omgeving, en zijn ook aanspreekbaar om daar zelf een bijdrage aan te 
leveren.  
 
De jongeren hebben vooral contacten met personen die werkzaam zijn bij de 
ketenpartners van de gemeente: de wijkagent en de straathoek- en 
jongerenwerkers. In het geval dat er sprake is van een geconstateerde 
problematiek zijn er contacten met de medewerker van het jeugdpreventieproject 
van de Zuidwester, met Novadic Kentron.  Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt 
door de geïnterviewde jongeren zelf niet genoemd; het accent ligt daar nog vooral 
op jongere kinderen.  
 
Voor wat betreft de concreet door de gemeente en ketenpartners genomen 
maatregelen zijn in de gesprekken de volgende reacties gegeven: 
- zero tolerance drugsbeleid: is bij jongeren bekend, effect is volgens 

jongeren beperkt omdat drugs worden verstopt; 
- non alcohol zone: is bij jongeren niet bekend; 
- indeling in categorieën hangplekken: goed bekend en effectief:  jongeren 

willen i.v.m. controles liever niet dat hun hangplek in categorie 3 wordt 
ingedeeld en passen daar ook hun gedrag op aan; 

- zaalvoetbalproject: goed bekend bij, en effectief voor jongeren met 
Marokkaanse achtergrond. Alhoewel deze activiteit in beginsel ook open 
staat voor autochtone jongeren wordt in de praktijk door hen hier niet aan 
deelgenomen. Het project draagt in die zin niet bij aan de integratie van 
allochtone jongeren; 

- cameratoezicht: heeft naar ervaring jongeren weinig effect, surveillances in 
de avond zouden meer effect geven. 

 
Wanneer de jongeren wordt gevraagd of ze zich veilig voelen in de gemeente 
Halderberge beantwoorden ze zonder uitzondering deze vraag instemmend. De 
minst veilige plek in de gemeente is de hangplek bij de skatebaan in Oudenbosch, 
vooral in de avond. Er hangt een camera op deze hangplek maar die heeft geen 
effect volgens de jongeren. Er worden nog steeds drugs gebruikt, soms onder het 
oog van de camera. 
 
Een uitdrukkelijk aandachtspunt is het gebruik van GHB. De jongeren geven zelf 
aan in de gesprekken dat er veel drugs worden gebruikt in de gemeente 
Halderberge. Het gaat dan zowel om soft- als harddrugs. Uit de laatste categorie 
wordt vooral GHB genoemd. Jongeren geven aan dat dit middel goed verkrijgbaar 
en goedkoop is. Het wordt naar hun mening in de regio West-Brabant 
geproduceerd.  
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7.6. Resultaten   

 
De kernvraag is uiteraard of het beleid tot de gewenste resultaten leidt. Voor de 
beoordeling is als uitgangspunt genomen dat het jeugdbeleid effectief is als binnen 
de periode 2005-2008: 
- het gebruik van alcohol en drugs door jeugdigen afneemt; 
- de door jeugd veroorzaakte overlast daalt; 
- de jeugdcriminaliteit afneemt.  
 
Context: criminaliteit en drugscriminaliteit in de regio West-Brabant 
Het onderzoek richt zich op het beleid in de gemeente Halderberge, maar in de 
realiteit functioneren jongeren binnen de bredere context van de regio West-
Brabant. Op grond van statistische gegevens over de ontwikkeling van criminaliteit 
in het algemeen en drugscriminaliteit in het bijzonder is die context als 
zorgwekkend aan te merken: 
- zowel de criminaliteit in het algemeen als de drugscriminaliteit zijn in West-

Brabant boven het landelijk gemiddelde en ook hoger dan in omliggende 
regio’s; 

- de trend in de periode 2005-2008 is stijgend. 
 
Gebruik van alcohol en drugs 
Het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Halderberge wijkt niet af van 
andere gemeenten in West-Brabant. Een positieve ontwikkeling is dat de 
alcoholconsumptie onder jongeren in de onderzoeksperiode behoorlijk is 
afgenomen (van 52% naar 41%).  
Een uitdrukkelijk aandachtspunt is daarbij echter wel dat het aantal jongeren dat 
als zware drinker of binge drinker bestempeld kan worden, niet is afgenomen. Het 
zijn juist deze vormen van alcoholgebruik die de meeste schade toebrengen aan de 
gezondheid.   
Een aandachtspunt is daarnaast ook het alcoholgebruik op (zeer) jonge leeftijden. 
Een positieve bevinding is dat het percentage jongeren dat onder de 13 of 16 jaar  
voor het eerst alcohol gebruikt in de gemeente Halderberge duidelijk lager is dan 
het landelijk gemiddelde. Desalniettemin blijft het zorgelijk dat een toch aanzienlijk 
deel van de jeugd (25%) op 13 jarige leeftijd al alcohol heeft gedronken. 
 
Het aantal jongeren dat soft- en harddrugs gebruikt is in de onderzoeksperiode 
ongeveer gelijk gebleven. Ten opzichte van de regio West-Brabant zijn wel enkele 
opvallende verschillen in gebruik te constateren: 
- het gebruik van softdrugs is toegenomen en hoger dan in de regio West-

Brabant; 
- het gebruik van harddrugs is enigszins gedaald, en lager dan in de regio 

West-Brabant; 
- binnen de categorie harddrugs is het gebruik van opiaten zoals heroïne 

duidelijk lager dan in de regio West-Brabant. Daar staat tegenover dat 
gebruik van cocaïne en amfetamine opvallend hoger is. 

 
Overlast 
Uit de gegevens van het politiekorps Mark en Dintel blijkt dat jeugdoverlast 
voornamelijk optreedt in Oudenbosch. Na een daling in 2006 en 2007 neemt de 
jeugdoverlast in 2008 weer toe, maar blijft op een lager niveau dan in 2005.  
 



      

 66 

Het aantal meldingen van overlast door jongeren als gevolg van alcoholgebruik is 
relatief gering. Het gaat slechts om enkele meldingen op jaarbasis.  
Er is in de periode 2007-2008 wel sprake van een sterke toename van het aantal 
meldingen van overlast als gevolg van harddrugs.  
 
Jeugdcriminaliteit 
De jeugdcriminaliteit is binnen de onderzoeksperiode duidelijk afgenomen. Ter 
indicatie: waar in 2005 binnen het politiekorps Mark en Dintel nog 171 delicten 
werden geregistreerd, is dat gedaald tot 136 in 2008.  

 

7.7. Bevindingen van onderzoek naar effectiviteit van beleid op 
  landelijk niveau  

 
In nationale en internationale onderzoeken is inmiddels veel informatie beschikbaar 
over de effectiviteit van maatregelen op het gebied van jeugd en veiligheid. Dit 
geldt ook voor de aanpak van drugs en alcoholproblemen bij jongeren, al is de 
literatuur hierover meer verdeeld. Over het Nederlandse gedoogbeleid zijn 
buitenlandse onderzoeken vaak negatief. Nederland onderzoekt op dit moment de 
resultaten van 30 jaar gedoogbeleid.  
 
Er zijn voldoende evidence based maatregelen beschikbaar om de problemen aan 
te pakken in Halderberge. De Halt/Stop straffen, beperken van de beschikbaarheid 
van alcohol in horeca, winkels en sportkantines en sociale vaardigheidstraining 
voor jongeren zijn voorbeelden van effectieve maatregelen.  
 
Er zijn ook witte vlekken en verbeteringen mogelijk. Bovendien kunnen 
maatregelen en projecten beter en vaker geëvalueerd worden op effectiviteit. 
 
De maatregelen gericht op rechtshandhaving zijn effectief met Halt/Stop straffen, 
die in het plan van aanpak jeugdoverlast staan vastgelegd per vergrijp. Mogelijk 
wordt een hogere effectiviteit bereikt als voorwaardelijke straffen worden 
toegepast en maatwerk per individuele jongere in de straf. Nu zijn Halt straffen in 
Halderberge standaard vastgesteld per vergrijp. 
 
Het verslavingsbeleid is gericht op het behandelen van verslaving wat ook het 
meest effectief blijkt te zijn. Bij minderjarige jongeren is een ambulante aanpak 
wel beter dan een residentiële aanpak (opname). Dit pleit voor meer inzet op 
veldwerk van Novadic Kentron. Opvoedingsondersteuning door doorverwijzing naar 
bijvoorbeeld CJG zou kunnen worden versterkt door inzet van straathoekwerk 
hierop. 
 
De effectiviteit van maatregelen gericht op ondersteuning en hulpverlening wordt 
niet altijd onderzocht. Halderberge zet een aantal veelbelovende/effectieve 
maatregelen in, zoals gezinscoaching, de veilige school, sociale 
vaardigheidstraining, Marokkaanse buurtvaders, buitenschoolse opvang 12+. 
 
Effectieve activiteiten als cognitieve therapie voor probleemjongeren, mentoren of 
een aanpak gericht op alle leefgebieden worden in Halderberge nog niet toegepast. 
Het zaalvoetbalproject voor allochtone jongeren, opgezet om overlast tegen te 
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gaan is effectief gebleken. Deze groep jongeren zorgt sindsdien niet meer voor 
overlast. 
 
Maatregelen gericht op gelegenheidsbeperking zijn in de politiesurveillances, 
cameratoezicht en integrale aandacht voor risicojongeren (via bijvoorbeeld JPP) 
effectief. We hebben niet kunnen vaststellen of de controles ook altijd op hot spots 
en hot times plaatsvinden. Hangplekken worden regelmatig gecontroleerd. Dit 
geeft de politie en straathoekwerk aan en wordt bevestigd door hangjongeren. 

 

7.8. Conclusies 

 
De centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre de aanpak van het jeugdbeleid in 
relatie tot het veiligheidsbeleid in de gemeente Halderberge als effectief is aan te 
merken, in het bijzonder met betrekking tot: 
- jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, 
- jeugd, alcohol en drugs. 
 
Deze vraag kan niet eenduidig worden beantwoord. Kenmerkend is dat dit 
vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken kan worden beoordeeld. De Rekenkamer 
wil bij het formuleren van de conclusies recht doen aan deze verschillende 
perspectieven. 
 
Beleidsvorming 
Indien wordt beoordeeld vanuit het perspectief van de beleidsvorming wordt 
geconstateerd dat het beleid is gevormd in beleidsnota’s en –notities die elk een of 
meer deelterreinen bestrijken, in verschillende perioden zijn opgesteld, en 
onderling beperkte samenhang vertonen. De beoogde resultaten zijn beperkt 
meetbaar geformuleerd. Met de beleidsvorming wordt wel globaal richting gegeven 
aan de uitvoering, maar er wordt veel ruimte gelaten voor de uitvoering c.q. de 
daarmee te behalen resultaten. Binnen de uitvoering biedt dit voordelen met 
betrekking tot slagvaardigheid en flexibiliteit. Een overwegend nadeel is echter dat 
de kaders zo globaal zijn vastgesteld en weinig actueel zijn dat de gemeenteraad in 
zijn controlerende taak slechts in beperkte mate kan vaststellen of de gemeente 
“op koers” ligt bij de realisatie van het beleid. 
 
Uitvoering op tactisch/operationeel niveau 
Hier tegenover staat dat de tactisch/operationele uitvoering, en in het bijzonder 
ook de samenwerking met ketenpartners binnen de gemeente Halderberge goed is 
vormgegeven. Zowel binnen de ketens op het gebied van veiligheid als binnen de 
ketens in het jeugdbeleid zijn de ketenpartners tevreden over de wijze waarop de 
gemeente invulling geeft aan de regiefunctie. De afspraken zijn duidelijk, de lijnen 
zijn kort. 
 
Afstemming en informatie uitwisseling tussen veiligheidsbeleid en jeugdbeleid 
In het veiligheidsbeleid is vanuit de historische achtergrond altijd veel aandacht 
uitgegaan naar de repressieve taken; terwijl in het jeugdbeleid de aandacht vooral 
gericht was op preventief beleid. Een belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek 
was of, en in hoeverre een afstemming en zo mogelijk een synthese tussen beide 
beleidsvelden tot stand is gekomen.  
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Uit het onderzoek komt naar voren dat dit zowel vanuit beleidsmatig als 
organisatorisch opzicht nog in onvoldoende mate het geval is. Vanuit dit 
perspectief wordt geconstateerd dat nog een belangrijke kwaliteitswinst bereikt kan 
worden door verbetering van de afstemming en informatie uitwisseling tussen 
veiligheidsbeleid en jeugdbeleid. 

 
Betrokkenheid jeugd en ouders 
Voor een goede beleidsvorming en uitoefening van de regiefunctie is voorwaarde 
dat de gemeente over een goed inzicht in de problematiek beschikt. Geconstateerd 
wordt dat in kwantitatieve zin veel informatie beschikbaar is, maar dat in 
kwalitatief opzicht het inzicht belangrijk verbeterd kan worden door een meer 
directe communicatie met, en grotere betrokkenheid van jeugd en ouders. 
 
Resultaten 
Omdat de gemeente de beoogde resultaten niet meetbaar heeft geformuleerd, is 
niet geobjectiveerd vast te stellen of het beleid tot de gewenste resultaten heeft 
geleid. Een algemeen beeld is wel dat binnen de regio West-Brabant als geheel 
sprake is van een aanmerkelijke problematiek met betrekking tot criminaliteit en 
het gebruik van alcohol en drugs. Ten aanzien van sommige aandachtsgebieden 
komen de resultaten in de gemeente Halderberge overeen met die in West-Brabant 
als geheel. Met betrekking tot het gebruik  
van heroïne en alcohol is de problematiek in Halderberge duidelijk lager dan 
gemiddeld in West-Brabant. Daar staat tegenover dat het gebruik van 
amfetaminen en cocaïne duidelijk hoger is dan gemiddeld in West-Brabant. 
 
Lessen van landelijk onderzoek 
De vergelijking met het SCP-rapport “Sociale veiligheid ontsleuteld” en andere 
publicaties laat zien dat de gemeente en ketenpartners effectieve maatregelen 
inzetten in de bestrijding van jeugdoverlast/criminaliteit en gebruik van alcohol en 
drugs. Er zijn voldoende bewezen effectieve maatregelen (evidence based) 
beschreven ten aanzien van jeugdcriminaliteit en –overlast. Er zijn minder bewezen 
effectieve maatregelen beschreven ten aanzien van alcohol en drugs en 
maatregelen gericht op ondersteuning en hulpverlening . Gemeente en 
ketenpartners kunnen met kleine aanpassingen of wijzigingen het beleid (nog) 
effectiever maken. Bovendien kunnen maatregelen en projecten beter en vaker 
geëvalueerd worden op effectiviteit.  
 
In Halderberge worden evidence based maatregelen, zoals gezinscoaching, 
politiesurveillances en Halt/Stop straffen ingezet. Sommige maatregelen kunnen 
worden verbeterd, bijvoorbeeld door politiesurveillances op ‘hot spots’ (bijv 
skatebaan Oudenbosch) en ‘hot times’ (avond) te doen en op cameratoezicht ook 
directe actie te laten volgen. Het strenge drugsbeleid (zero tolerance en non 
alcohol zones) zorgt niet voor minder alcohol- en drugsgebruik of –overlast dan in 
de regio. 
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7.9. Aanbevelingen 
 
Beleidsvorming 

 
1. Alhoewel de bestaande beleidsdocumenten zeker richting geven aan de uitvoering, 

zijn ze te globaal, te weinig actueel en te weinig op elkaar afgestemd om op 
voldoende wijze invulling te kunnen geven aan de kaderstellende functie. 
Geadviseerd wordt om tot een integrale herziening van de beleidsdocumenten te 
komen. 

 
2. Voor een doeltreffend en doelmatig beleid is nodig dat het veiligheidsbeleid, 

jeugdbeleid en het beleid met betrekking tot alcohol en drugs op elkaar worden 
afgestemd. Geadviseerd wordt om bij de hiervoor bedoelde herziening van 
beleidsdocumenten in het bijzonder aandacht te geven aan de onderlinge 
afstemming tussen deze beleidsvelden. 

 
3. De aard van beide beleidsvelden brengt met zich mee dat het gewenst is om bij de 

beleidsvorming ruimte te bieden voor een slagvaardige en flexibele uitvoering. Om 
vanuit de controlerende rol vast te stellen of het beleid “op koers” ligt wordt wel 
geadviseerd om op de speerpunten van beleid SMART te formuleren welke 
resultaten met het beleid worden beoogd. 

 
Betrokkenheid jeugd en ouders bij beleidsvorming en projecten 
 

4. De jongeren worden zelf tot dusver niet structureel bij het jeugdbeleid of 
oplossingen voor problemen op het gebied van jeugd en veiligheid betrokken. Uit 
de ervaringen bij enkele projecten blijkt dat betrokkenheid bijdraagt aan een goed 
resultaat. Geadviseerd wordt om jeugdparticipatie te ontwikkelen op het niveau 
van concrete vraagstukken, gericht op concrete oplossingen.  

 
5. In de beleidsvorming en uitvoering wordt meer en meer onderkend dat aan de 

ouders een belangrijke rol dient te worden toegekend. Zoals ook uit dit onderzoek 
blijkt is het lastig om de ouders van vooral jongeren met problematisch gedrag te 
bereiken. Geadviseerd wordt om met de ketenpartners een benaderingswijze te 
ontwikkelen waarbij ook ouders op grond van hun ervaringen en zienswijzen hun 
inbreng kunnen leveren bij het ontwikkelen van praktische oplossingen, en waar 
nodig ook ondersteuning wordt geboden om hun eigen rol daarbij te kunnen 
vervullen.  

 
Samenwerking met partners 
 

6. Alhoewel de ketens op het gebied van veiligheid en jeugdbeleid elk op zich goed 
zijn vormgegeven, is er kwaliteitswinst te realiseren door een betere afstemming, 
samenwerking en informatie-uitwisseling. Geadviseerd wordt om hierover in 
samenwerking met de partners tot afspraken te komen.  

 
Gebruik van alcohol en drugs 

7. Bij een deel van de (soms nog zeer jonge) jeugd is sprake van zodanig gebruik van 
alcohol en drugs dat dit tot ernstige gevolgen kan leiden voor de gezondheid. 
Geadviseerd wordt om de leeftijdgrens voor voorlichting over drugs en alcohol naar 
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beneden, bijvoorbeeld vanaf 10 jaar, te verschuiven. In samenhang daarmee 
wordt geadviseerd om ook de ouders bij deze voorlichting te betrekken.  

 
8. Geadviseerd wordt om in de voorlichting en begeleiding van jongeren uitdrukkelijk 

aandacht te geven aan de schadelijke gevolgen van het zogeheten ‘binge’ drinken 
(het in korte tijd nuttigen van een grote hoeveelheid alcoholhoudende drank) en de 
gevolgen van het gebruik van cocaïne en amfetamine zoals GHB (waarvan het 
gebruik in de gemeente Halderberge duidelijk hoger is dan in omliggende 
gemeenten). 

 
9. Geadviseerd wordt om in de samenwerking met de ketenpartners in te zetten op 

vroegtijdige herkenning en behandeling van het gebruik van amfetamine (zoals 
GHB) en cocaïne.  

 
10. In het kader van het onderzoek zijn signalen ontvangen (de Rekenkamer kent hier 

bewust geen hogere status aan toe) dat het relatief hogere gebruik van cocaïne en 
amfetamines mogelijk samenhangt met een dichtbij zijnde productie van dit typen 
drugs. Geadviseerd wordt om te onderzoeken of deze signalen op waarheid 
berusten. 

 
Jeugdoverlast 

11. De aanpak van hangplekken is effectief in die zin dat de spelregels ook voor de 
betrokken jeugd bekend en duidelijk zijn, en daarmee bijdragen aan vermindering 
van overlastgevend gedrag. Geadviseerd wordt om naast deze meer repressieve 
benadering ook in te zetten op communicatie. Een hangplek is voor veel jongeren 
ook een ontmoetingsplaats, waarbij ook voor hen zelf behoefte bestaat aan 
veiligheid. Jongeren blijken in veel gevallen bereid tot gesprek en geven openheid 
over overlast die zij veroorzaken en de problemen die zij ervaren. Ook beschikken 
zij over nuttige ervaringskennis, zoals zicht op onveilige plaatsen in de gemeente. 

  
12. In het onderzoek is er in meerdere interviews gewezen de als zeer onveilig ervaren 

hangplek bij de skatebaan in Oudenbosch. Geadviseerd wordt om te evalueren of 
met de nu ingezette instrumenten (met name cameratoezicht) kan worden 
volstaan, dan wel dat aanvullend instrumentarium (bijvoorbeeld intensivering 
surveillances) noodzakelijk is.  

 
Evaluatie 

13. Geadviseerd wordt om periodiek te evalueren of de inzet van beleidsinstrumenten 
doeltreffend en doelmatig is. Voor een goede evaluatie is nodig dat op de 
speerpunten van beleid (zie aanbeveling 1) de raad in haar kaderstelende rol de 
beoogde effecten zo SMART mogelijk definieert. Op basis van evaluaties kan de 
raad dan vervolgens inhoud geven aan haar controlerende rol, en waar nodig 
komen tot bijstelling van beleid.  

 
Lessen uit landelijk onderzoek 

14. Geadviseerd wordt om vakliteratuur als bevindingen uit landelijk en internationaal 
onderzoek op het gebied van jeugd en veiligheid periodiek door te nemen en te 
bespreken met ketenpartners. Zet zoveel mogelijk bewezen effectieve maatregelen 
in. Regelmatige, inhoudelijke evaluaties op de effectiviteit van projecten en 
maatregelen is eveneens nuttig. 
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8. Reactie College op conceptrapport 
 

 
Op 4 juni 2009 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor 
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 29 
juni 2009. De inhoud van deze brief is op de volgende pagina’s integraal 
opgenomen.  

 
Geachte leden van de Rekenkamer West-Brabant, 
 
In deze brief treft u de reactie aan van het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Halderberge op de conclusies en aanbevelingen van 
de conceptrapportage betreffende het onderzoek ‘Jeugd- en jongerenbeleid in 
relatie tot veiligheid’ gemeente Halderberge. Al eerder is een ambtelijke reactie 
verstuurd in het kader van het ambtelijk hoor en wederhoor op de Nota van 
bevindingen. Vervolgens heeft een gesprek plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de Rekenkamer en de ambtelijke organisatie. Aansluitend 
is er ambtelijk nogmaals een uitgebreide reactie gegeven op de Nota van 
Bevindingen.  
 
Wij stellen vast dat de voorstellen die zijn gedaan om het onderzoek te verbreden 
en de representativiteit van het onderzoek te vergroten niet zijn terug te vinden in 
de ons nu voorliggende rapportage. 
 
Onze reactie is als volgt opgebouwd. Allereerst zal worden ingegaan op de aanpak 
van het onderzoek. Vervolgens wordt per specifiek onderdeel ingegaan op de 
conclusies en aanbevelingen, die door de rekenkamer zijn geformuleerd. 

 
Reactie op de aanpak van het onderzoek 

 
In de verantwoording van de aanpak van dit onderzoek verwijst de Rekenkamer 
naar de methodiek triangulatie. Het is zeker zo dat de kennis van en inzicht in het 
onderzoeksobject, in casu  jeugd en jongerenbeleid in relatie tot veiligheid, kan 
worden vergroot door vanuit verschillende bronnen gegevens te verzamelen. Dit 
kan de interne validiteit van het onderzoek vergroten, wat een positief effect heeft 
op de kwaliteit (de juistheid) van de conclusies uit het onderzoeksontwerp. We 
merken daarbij op dat met de enkele verwijzing naar erkende methoden en 
technieken van onderzoek de suggestie van verantwoord wetenschappelijk 
onderzoek wordt gewekt. Dat is pas van waarde als er inzicht wordt geboden in de 
kwaliteit en verantwoording van de genoemde methoden en technieken en meer 
specifiek de inhoudsvaliditeit van de gebruikte bronnen. Dit onderzoek schiet hierin 
tekort. Zo is de selectie van jongeren veel te beperkt en ontbreken gesprekken met 
ouders. De Rekenkamer stelt vast dat er bewust is gekozen om met een specifieke 
doelgroep in contact te treden. Daarbij wordt vermeld dat er wel is gepoogd om de 
doelgroep te verbreden, hetgeen niet is gelukt. De doelgroep die uiteindelijk is 
bevraagd is dus niet de groep die oorspronkelijk werd beoogd. De resultaten zijn 
dus onvolledig en de conclusies en aanbevelingen zijn vage algemeenheden. De 
interviews vormen één bron die samen met andere bronnen in de 
onderzoeksmethodiek is betrokken. Triangulatie is echter niet bedoeld om beperkte 
inhoudsvaliditeit van afzonderlijke bronnen te compenseren. De afzonderlijke 
bronnen zullen afzonderlijk inhoudelijk valide moeten zijn. Omdat dit niet het geval 
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is, is het gerechtvaardigd om vraagtekens te zetten bij de uitkomsten en in het 
bijzonder de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.  

 
Het valt op dat de onderzoeksgroep wel een bijzonder smalle basis vormt; het gaat 
om 24 jongens tussen 13 en 20 jaar uit zogenaamde hanggroepen. Er wordt 
gesteld dat deze groep representatief is voor de specifieke doelgroep van 
jeugdbeleid in relatie tot veiligheid. 
Afgezien van het feit dat ons inziens geen sprake is van representativiteit, merken 
wij op dat de gemeente Halderberge geen specifiek doelgroepenbeleid voert. Er 
wordt gekeken en geluisterd naar wat jongeren nodig hebben. De Rekenkamer 
beaamt overigens ook dat doelgroepenbeleid niet noodzakelijk is. De Rekenkamer 
geeft in het rapport aan dat de jongeren die geïnterviewd zijn, niet representatief 
zijn voor de Halderbergse jeugd, maar wel voor de doelgroep van het jeugdbeleid 
in relatie tot veiligheid.  De Rekenkamer stelt dat er bewust is gekozen voor deze 
doelgroep. Wij zijn echter de mening toegedaan dat dit niet het uitgangspunt was, 
maar dat het de Rekenkamer niet is gelukt andere doelgroepen te bereiken.  

 
Het college constateert eveneens dat er een discussie is geweest over de 
representativiteit van het onderzoek. Uit het conceptrapport maken wij op dat er 
24 jongeren door u zijn geïnterviewd. In eerste instantie is de representativiteit 
onderwerp van gesprek geweest in de brief van de gemeentesecretaris d.d. 26 
maart 2009 en het gesprek met een delegatie van de rekenkamer en onze 
ambtelijke organisatie. De Rekenkamer is in overweging gegeven om het 
onderzoek te verbreden. Tot onze grote verbazing heeft de rekenkamer gemeend 
niets met het commentaar en adviezen te doen. Als college stellen wij daarom ook 
grote vraagtekens omtrent de representativiteit en validiteit van uw onderzoek. Op 
de eerste plaats, omdat er geen ouders zijn geïnterviewd. Op de tweede plaats 
omdat de groep van 24 hangjongeren louter alleen jongens waren uit Oudenbosch 
en niet uit de andere vier kernen van Halderberge. En last but nut least het aantal 
van 24 hangjongeren is volgens onze gegevens slecht 12 % van het totale aantal 
hangjongeren die door het straathoekwerk in beeld is. Een zeer mager resultaat. 
Het college blijft dan ook van mening dat het onderzoek niet representatief is en 
blijft. Ronduit teleurstellend is dat de Rekenkamer niets heeft gedaan met eerdere 
signalen en niet de gelegenheid heeft genomen de doelgroep te verbreden.  

 
 

Reactie op conclusies en aanbevelingen 
 
 

Beleidsvorming 
Geadviseerd wordt om tot een integrale herziening van de beleidsdocumenten te 
komen en daarbij bijzonder aandacht te geven aan de onderlinge afstemming 
tussen deze beleidsvelden en de speerpunten van beleid SMART te formuleren, 
zodat duidelijk is welke resultaten met het beleid worden beoogd. 
 
Allereerst kan ten aanzien van de beleidsvorming worden opgemerkt, dat er 
aansluiting is tussen de verschillende beleidsvelden. Het jeugdbeleid richt zich met 
name op de preventieve activiteiten om uitval te voorkomen, sociale vaardigheden 
te verbeteren en een gezonde leefstijl te bevorderen. Het veiligheidsbeleid richt 
zich erop jeugdoverlast al dan niet gerelateerd aan het gebruik van alcohol en 
drugs te beperken. Op deze wijze wordt er vormgegeven aan een goede aansluiting 
tussen beide beleidsvelden en is er sprake van onderlinge afstemming tussen de 
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beleidsvelden. De kadernota’s hebben als doel de kaders te scheppen, waarbinnen 
het beleid kan worden uitgevoerd. De Kadernota ‘Jong in Halderberge’ en de 
‘Kadernota Integrale Veiligheid’ zijn tot  stand gekomen door betrokken afdelingen 
bij het formuleren van het beleid te betrekken. De veiligheidsjaarplannen en het 
plan van aanpak jeugdoverlast bevatten concrete handvatten om uitvoering te 
geven aan de speerpunten van beleid. De speerpunten worden daarbij zoveel als 
mogelijk SMART geformuleerd. Tevens worden concrete resultaatafspraken 
gemaakt in de werkplannen met externe partners zoals bijvoorbeeld het werkplan 
met Surplus De Markenlanden, waarin wordt bepaald hoe, op welke wijze en 
waarvoor de jongerenwerkers en straathoekwerkers worden ingezet voor het 
komende jaar. Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat u de 
beleidsnotities niet in onderlinge samenhang heeft onderzocht en ook het 
onderscheid en het doel van de verschillende beleidsnotities uit het oog bent 
verloren. Er wordt niet voor niets een onderscheid gemaakt in kadernota’s die de 
kaders scheppen waarbinnen het beleid dient te worden uitgevoerd, notities die zijn 
gericht op een specifiek deel van het beleid vorm en inhoud te geven en plannen 
die de speerpunten en de concrete aanpak omschrijven. Het advies om tot een 
integrale herziening van de beleidsdocumenten te komen, nemen wij ter harte 
aangezien de kadernota’s zich lenen voor een herziening en aansluiting kan worden 
gezocht bij een nieuwe raadsperiode. Dit is ook reeds opgenomen in de planning 
van de beleidcycli. 
 
Betrokkenheid jeugd en ouders bij beleidsvorming en projecten 
Geadviseerd wordt om jeugdparticipatie te ontwikkelen op het niveau van concrete 
vraagstukken, gericht op concrete oplossingen en met de ketenpartners een 
benaderingswijze te ontwikkelen waarbij ook ouders op grond van hun ervaringen 
en zienswijzen hun inbreng kunnen leveren bij het ontwikkelen van praktische 
oplossingen, en waar nodig ook ondersteuning wordt geboden om hun eigen rol 
daarbij te kunnen vervullen.   
 
Jeugdparticipatie vindt plaats door jongeren bij concrete onderwerpen te 
betrekken. Dit geeft het meeste houvast, doordat de jongeren zich dan betrokken 
voelen. Voorbeelden die u aanhaalt zijn het betrekken van jongeren bij de actie 
‘Hart voor je hangplek’, het zaalvoetbaltoernooi e.d. Eveneens is er regelmatig 
overleg met jongeren over hun hangplek. De methode om jongeren bij concrete 
vraagstukken te betrekken is het meest effectief gebleken om de jeugdparticipatie 
te bevorderen. Gezamenlijk met de jongeren, het straathoekwerk, en de politie 
worden onder regie van de gemeente bijeenkomsten gepland om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin wordt vormgegeven aan cliëntenparticipatie. De gemeente 
Halderberge was een van de eerste gemeenten waar een Centrum voor Jeugd en 
Gezin werd opgericht en in 2011 moet elke gemeente in Nederland er een hebben. 
Het CJG is een plek waar jongeren en ouders, opvoeders of professionals snel en 
eenvoudig terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien, waarbij 
passende ondersteuning wordt geboden door professionals uit het zorgnetwerk. 
Ouders worden zoveel als mogelijk betrokken, bijvoorbeeld door de ouderraad van 
scholen te betrekken bij het project Veilig Honk. Op verschillende wijzen worden 
binnen de gemeente Halderberge mogelijkheden gecreëerd om bewoners te laten 
participeren. Wij zijn van mening dat de gemeente participatie actief bevorderd en 
dat in bijzonder de jeugd actief betrokken wordt bij de woon- en leefomgeving 
waarvoor zij zich verantwoordelijk voelen. Eveneens worden ouders uitgenodigd 
om hun inbreng te leveren. Echter feit blijft wel dat bewoners, in het bijzonder 
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ouders en jongeren, zelf ook actief moeten willen participeren. Opgemerkt dient te 
worden dat u zelf er niet in bent geslaagd om ouders bij uw onderzoek te 
betrekken en slechts een hele beperkte groep van 24 jongeren de basis vormt voor 
het onderzoek.  
 
Samenwerking met partners 
Geadviseerd wordt om in samenwerking met de partners tot afspraken te komen 
om een kwaliteitswinst te realiseren door een betere afstemming, samenwerking 
en informatie-uitwisseling.  
 
Gezamenlijk met de ketenpartners wordt gebruik gemaakt van een interactieve 
benadering om te komen tot beleid. Te meer daar de ketenpartners midden in de 
samenleving staan en weten welke verwachtingen er onder bewoners, alsmede 
jongeren, leven. Op deze wijze wordt bij het formuleren en uitvoeren van beleid 
gebruik gemaakt van de deskundigheid en praktijkervaring van de ketenpartners. 
Op het gebied van veiligheid en jeugd vinden verschillende overleggen plaats met 
professionals, waarbij casussen op individueel niveau worden besproken en een 
integrale aanpak wordt afgestemd en vormgegeven. Hierdoor wordt uitvoering 
gegeven aan het beleid. Aangezien er verschil is tussen activiteiten op het gebied 
van preventie en repressie wordt vanuit het beleidsveld jeugd invulling gegeven 
aan de preventieve activiteiten in het kader van zorg en hulpverlening. Vanuit het 
beleidsveld veiligheid ligt het accent meer op repressieve activiteiten indien zich 
overlastgevende situaties voordoen. Dit wil echter niet zeggen dat de activiteiten 
strikt gescheiden zijn. Ook indien zich bijvoorbeeld een casus in Jeugd Preventie 
Overleg voordoet waarin door middel van preventieve activiteiten hulpverlening 
van belang is, komt daar per individuele casus het accent op te liggen en wordt 
zorg op maat geboden. Dit gebeurt doordat aan het JPO ketenpartners deelnemen 
die ook deel uitmaken van het Zorgnetwerk. Hierdoor wordt de casus waarbij zorg- 
dan wel hulpverlening dient te worden geboden meegenomen in het Zorgnetwerk 
met professionals die hiertoe gespecialiseerd zijn. Tevens is nog een ander 
voorbeeld aan te halen waarin de overlap van preventie en repressie is aan te 
geven. Er worden met jongeren gesprekken gevoerd over de hangplek. In de 
eerste plaats worden de jongeren gestimuleerd zich in te zetten voor hun eigen 
plek en dat deze schoon, heel en veilig is, zoals de actie ‘Hart voor je hangplek’. 
Veelal is er sprake van meerdere groepen die samenkomen op dezelfde hangplek 
en kan de ene groep het voor de welwillende groep verpesten, waardoor het 
uiteindelijk toch nodig kan blijken om de hangplek een categorie toe te kennen, 
waarbij repressieve maatregelen worden ingezet. Tenslotte dient de informatie-
uitwisseling tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis nog 
verder vorm te krijgen. Dit is mede gezien het delen privacygevoelige informatie en 
de vele ketenpartners die erbij betrokken zijn een belangrijk onderwerp dat 
zorgvuldig en in protocollen dient te worden vastgelegd. Er liggen een aantal 
voorstellen om dit vorm en inhoud te geven, waarbij het Veiligheidshuis het 
initiatief hiertoe neemt. Eveneens geeft een vertegenwoordiger van het 
Veiligheidshuis aan dat we het in de gemeente Halderberge goed hebben geregeld 
in het bijzonder de afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin en dat de 
coördinator van het hulpverleningscasus overleg (HCO) de samenwerking als goed 
en effectief ervaart.  
 
Ronduit teleurstellend vinden wij dat het onderzoek van de rekenkamer niet in gaat 
op het functioneren van het Jeugd Preventie Overleg (JPO). Het JPO is een 
tweewekelijks overleg tussen de ketenpartners onder regie van de gemeente. 
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Deelnemende ketenpartners zijn straathoekwerkers, politie, Jeugd Preventie Plan 
(JPP) en de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. Doel van het JPO is 
overlastsituaties terug te dringen. Onder regie van de gemeente worden daar 
tweewekelijks de mutatie van de politie, informatie van de straathoekwerkers en 
Jeugd Preventie Plan en gemeente met elkaar gedeeld. Tijdens dit overleg worden 
afspraken gemaakt over de aanpak van bepaalde hanggroepen en soms individuele 
gevallen. Als er jongeren worden betrapt met het in bezit hebben of gebruiken van 
verdovende middelen volgt er nagenoeg altijd een gesprek met de ouders door de 
wijkagent of straathoekwerker of beide. Extreme gevallen worden ook aangemeld 
bij “bemoeizorg” van Novadic Kentron. Dit overleg kenmerkt zich door een hoge 
betrokkenheid, korte lijnen, heldere afspraken en een integrale wijze van werken. 
Van het JPO wordt een verslag gemaakt dat naar alle betrokken partners, 
betrokken ambtenaren en bestuurders van de gemeente Halderberge wordt 
gezonden.  
 
Gebruik van alcohol en drugs 
Geadviseerd word om de leeftijdsgrens voor voorlichting van drugs en alcohol naar 
beneden, bijvoorbeeld 10 jaar, te verschuiven en de ouders bij de voorlichting te 
betrekken. Tevens om in de voorlichting en begeleiding van jongeren uitdrukkelijk 
aandacht te geven aan binge drinken en gevolgen van het gebruik van cocaïne en 
amfetamine zoals GHB. Daarnaast wordt geadviseerd om in samenwerking met de 
ketenpartners in te zetten op vroegtijdige herkenning en behandeling van het 
gebruik van amfetamine en cocaïne en te onderzoeken of de signalen dat het 
relatief hogere gebruik mogelijk samenhangt met een dichtbij zijnde productie op 
waarheid berusten. 
 
U stelt op grond van statistisch gegevens dat de ontwikkeling van criminaliteit in 
het algemeen en drugscriminaliteit in het bijzonder, zorgwekkend is. Dit omdat 
deze in West-Brabant bovengemiddeld is. Of het specifiek over jongeren in 
Halderberge gaat of in hierbij jongeren uit Halderberge betrokken zijn, is niet te 
herleiden. In de GGD-jeugdmonitor 2007 wordt aangegeven dat het aantal 
jongeren dat voor hun 12e jaar het eerste glas alcohol heeft gedronken op 5% ligt. 
Jongeren die voor het eerst een glas alcohol heeft gedronken tussen 12 en 13 jaar 
ligt op 20%. Het beeld dat de Rekenkamer schetst door te stellen dat het zorgelijk 
is dat een aanzienlijk deel van de jeugd op 13 jarige leeftijd al alcohol heeft 
gedronken, verdient nuancering. Overigens heeft 39% van de jongeren tot 18 jaar 
nog nooit alcohol gebruikt. Het is opvallend dat in uw rapportage niet is terug te 
vinden dat er vanaf 1999 tot 2007 zowel op het basisonderwijs als op het 
voortgezet onderwijs drugspreventieprojecten zijn geweest die in samenwerking 
met Novadic-Kentron, GGD West-Brabant, het (ambulante) jongerenwerk, het 
politieteam Halderberge, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad onderwijs 
en de gemeente Halderberge tot stand zijn gekomen. Deze projecten hielden 
voorlichting in op scholen, voorstellingen en daaraan gekoppelde ouderavonden. 
Alle jongeren ontvingen een ‘pasje’ met contactgegevens van 
hulpverleningsinstellingen op het gebied van middelengebruik. De voorlichting die 
kinderen en jongeren krijgen, is afgestemd op actuele ontwikkelingen. Dit betekent 
dat wanneer aanwijzingen zijn dat binge drinken aan de orde is, hierop ingespeeld 
zal worden. U adviseert ons om de leeftijdsgrens voor voorlichting over drugs en 
alcohol naar beneden te brengen (10 jaar). De keuze voor de leeftijd waarop de 
voorlichting aan de jeugd wordt gegeven, is gebaseerd op de deskundigheid van de 
betrokken instellingen en de scholen. Concrete gegevens over gebruik van GHB en 
de productie ervan zijn nergens terug te vinden. Het is inderdaad zinvol om niet te 
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veel blind te varen op niet te onderbouwen signalen. Wij gaan er vanuit dat deze 
deskundigheid bij politie en Novadic-Kentron volop aanwezig is om hier aandacht 
aan te besteden wanneer hiertoe aanleiding is. Informatie van mensen uit het veld, 
wijkagenten, straathoekwerk, Novadic Kentron leert dat er verschillende mensen 
GHB gebruiken, waarvan slechts 2 % minderjarig is (onder de 18 jaar). Zoals al 
eerder is benoemd, worden de ketenpartners intensief betrokken bij de 
beleidsontwikkeling. Dit geldt ook voor de uitvoering. De gemeente Halderberge 
spreekt bij het maken van prestatieafspraken duidelijke verwachtingen uit over de 
gehele zorgstructuur waaronder vroegsignalering en behandeling van 
middelengebruik. In de jaarcycli worden de resultaten besproken.  
 
Jeugdoverlast 
Geadviseerd wordt om naast de repressieve aanpak van hangplekken ook in te 
zetten op communicatie. 
 
Zoals hierboven al is aangegeven wordt in overleg getreden met jongeren over de 
hangplek en in de eerste plaats ingezet op preventieve maatregelen. Er is al sprake 
van veel communicatie met de jongeren om de plek voor de jongeren zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken en jeugdparticipatie te bevorderen. In dit geval 
om te bevorderen dat jongeren zich hard maken voor de eigen hangplek en zich 
verantwoordelijk voelen om de plek schoon, heel en veilig te houden. Pas indien 
blijkt dat de overlast niet is terug te dringen, wordt uiteindelijk besloten tot 
repressieve maatregelen die gekoppeld zijn aan de categorie-indeling. Voordat 
uiteindelijk tot dit moment besloten, wordt intensief overleg gevoerd en 
gecommuniceerd met de jongeren. Dit om ervoor te zorgen dat de plek uit de 
categorie-indeling blijft. Ook als een hangplek in een categorie is ingedeeld, wordt 
met de jongeren intensief gecommuniceerd hoe de plek weer een andere categorie 
kan krijgen of helemaal geen categorie meer heeft. Jongeren zitten namelijk niet 
op de categorie en de repressieve maatregelen die hieraan zijn gekoppeld te 
wachten. Onder regie van de gemeente samen met de ketenpartners wordt erop 
gestuurd dat de jongeren actief hun plek schoon, heel en veilig houden en zich 
hiervoor inzetten. Jongeren, gemeente, politie en straathoekwerk communiceren 
intensief met elkaar en zijn er allen bij gebaat om te voorkomen dat de plek een 
categorie indeling krijgt. 
 
In uw rapport worden de effecten van het plaatsen van de camera aan de 
Albanoweg ernstig ter discussie gesteld. De rekenkamer beperkt zich in haar 
oordeel tot de verhalen van de hangjongeren aldaar. Andere bezoekers van deze 
parkeerplaats zijn niet gehoord. Wij denken dan aan sporters, ouders van sporters, 
buurtbewoners die hun huisdieren uitlaten en toevallige passanten. Dit zien wij als 
een gemiste kans. Even de feiten op een rij. In mei 2008 heeft de burgemeester 
besloten om een camera te plaatsen op de parkeerplaats van de Albanoweg. 
Voordat de burgemeester tot dit besluit kwam waren de volgende initiatieven 
genomen. Er was structureel overleg met de hangjongeren aldaar. Onder regie van 
de gemeente zijn er veel gesprekken gevoerd met de wijkagent, straathoekwerker, 
ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid en de hangjongeren. In oktober 2007 is op 
verzoek van de wijkagent door de burgemeester besloten om deze locatie, conform 
het gemeentelijk beleid, op te schalen van categorie I naar categorie II locatie. Alle 
bewoners in de omgeving werden in kennis gesteld van het besluit van de 
burgemeester. Categorie II locatie betekent een hoge concentratie van bezoekers 
(10 plus). Deze bezoekers zijn voor het merendeel bekend bij omwonenden en 
instanties. Er moet sprake zijn van overlast en extra preventieve voorzieningen 
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(bv. verlichting) kan wenselijk zijn. Verder betekent dit dat de politie gericht via 
opdrachten daar ter plekke te werk gaat. Vanaf oktober 2007 tot 1 maart 2008 zijn 
er in totaal 90 geregistreerde politiecontacten geweest. Het straathoekwerk heeft 
in die periode de groep kunnen scheiden in een groep welwillende en een groep 
niet welwillende. Helaas was dat van korte duur. Er kwamen steeds meer ouderen 
en jongeren van buiten de gemeente Halderberge bij. In overleg met de 
hangjongeren zijn daar diverse voorzieningen verbeterd. U moet dan denken aan 
meer verlichting, extra prullenbakken en een hogere frequentie van schoonmaken 
door de afdeling gemeentewerken. Helaas hebben al deze inspanningen niet geleid 
tot het gewenste effect. Dit bleek onder andere uit dat de klachten van burgers 
bleven aanhouden. Bij de politie werd veel aangifte gedaan van diverse 
vernielingen. Er werden zelfs bekende dealers en gebruikers van buiten 
Halderberge gesignaleerd door de politie en de straathoekwerker. Gemeentewerken 
trof vuile spuiten en veel zwerfvuil aan. Het lukte niet meer om in overleg te treden 
met de wel willende groep. De ketenpartners werkten veel samen en hadden een 
gezamenlijk doel: “De parkeerplaats Albanoweg was een ideale hangplek”. 
Daarnaast wilden zij graag de welwillende groep daar houden en hun hangplek 
teruggeven. 
De burgemeester heeft toen besloten een camera te plaatsen. Dit na uitvoerig 
overleg met de politie en de officier van justitie. Uit uw rapport blijkt slecht een 
eenzijdig beeld van een enge groep jongeren, waarbij niet vaststaat of zij zelf ook 
hangen aan de Albanoweg. Eveneens zijn geen andere bewoners, sporters e.d. 
betrokken om een representatief beeld te schetsen. De gegevens die door de 
Rekenkamer zijn verzameld zijn te smal om conclusies uit te kunnen trekken. 
Informatie van de politie toont aan dat de camera aan de Albanoweg wel degelijk 
effect heeft op de openbare orde en veiligheid. In 2008 waren er 182 
geregistreerde politiecontacten. In 2009 zijn er dit tot en met juni 38 
geregistreerde politiecontacten. Als deze trend zich doorzet, komen we uit op 76. 
De ervaringen van de wijkagenten en het straathoekwerk bevestigen deze daling 
van contacten. In uw aanbevelingen pleit u voor meer gerichte politiecontroles. Het 
college wenst daarbij op te merken, dat de politie informatiegericht politiewerk 
verricht. Dit betekent dat zij taakgericht op basis van incidenten of informatie inzet 
plannen.  
 
Evaluatie 
Geadviseerd wordt om periodiek te evalueren of de inzet van beleidsinstrumenten 
doeltreffend en doelmatig is. 
 
In een veel gevallen is evaluatie zinvol en gebeurt dit. Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin wordt halfjaarlijks geëvalueerd, de drugpreventie is geëvalueerd, voor de 
kadernota jeugdbeleid is de evaluatie meegenomen met de WMO verantwoording. 
Daarnaast worden met gesubsidieerde instellingen naar aanleiding van 
subsidieaanvragen en jaarrekeningen gekeken of bijstellingen van het beleid 
wenselijk en/of noodzakelijk zijn. Eveneens worden jaarlijks de werkprogramma’s 
die met de ketenpartners zijn afgesproken, geëvalueerd om te bekijken welke 
resultaten zijn bereikt en tot nieuwe werkafspraken voor het komende jaar te 
komen. Veel beleidsinstrumenten blijken effectief, omdat ze door andere gemeente 
worden overgenomen en als voorbeeld dienen. Zoals het project Veilig Honk, dat in 
2002 een Hein Roethof nominatie kreeg en door 26 gemeenten in heel Nederland is 
overgenomen. Ook het plan van aanpak jeugdoverlast met de categorie-indeling is 
de voorloper voor de Beke-methode die op dit moment door de politie wordt 
ingevoerd. 
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Lessen uit landelijk onderzoek 
Geadviseerd wordt om vakliteratuur als bevindingen uit landelijk en international 
onderzoek op het gebied van jeugd en veiligheid periodiek door te nemen en te 
bespreken met ketenpartners. 
 
Vakliteratuur, lessen uit landelijk onderzoek, best practices vormen de basis voor 
het geformuleerde beleid en om in de praktijk effectieve maatregelen uit te voeren. 
Hierbij wordt bekeken wat voor de gemeente Halderberge passend is en welke 
maatregelen effectief op het schaalniveau van Halderberge kunnen worden ingezet. 
De prioriteiten op lokaal niveau worden als leidend gezien. Daarnaast worden 
tevens op landelijk niveau prioriteiten bepaald, die op lokaal niveau invloed 
hebben. De kaders en prioriteiten van het landelijke politiebeleid zijn hiervan een 
goed voorbeeld. Landelijk wordt bepaald wat de prioriteiten van de politie zijn. Het 
kabinet bepaalt de doelstellingen en met de gemeenten worden afspraken gemaakt 
over de wijze waarop de landelijke prioriteiten op lokaal niveau gestalte krijgen en 
er uitvoering aan wordt gegeven. De landelijke prioriteiten gezamenlijk met de 
lokale prioriteiten worden vervolgens vertaald in de veiligheidsjaarplannen. Voor 
een groot deel wordt de inhoud van de veiligheidsjaarplannen dus bepaald door het 
landelijke beleid. 
 
Afronding 
 
De rapportage van het onderzoek ‘Jeugd- en jongerenbeleid in relatie tot veiligheid’ 
is teleurstellend. Het college komt tot deze vaststelling op basis van de gebrekkige 
onderzoeksopzet en de vraag die daardoor ontstaat of interpretaties van 
bevindingen wel juist zijn. Voorts zijn de conclusies en aanbevelingen gebaseerd op 
een gebrekkige onderzoeksopzet, op onvolledige feiten, abstract geformuleerd en 
missen praktische relevantie. Kortom de conclusies en aanbevelingen zijn voor ons 
in grote maten onbruikbaar. Het is ook teleurstellend dat de opmerkingen over de 
onderzoeksopzet die al eerder in de ambtelijke reactie op het concept-rapport aan 
de orde zijn gesteld niet hebben geleid tot verbetering van de interne validiteit van 
het onderzoek en de kwaliteit van de conclusies. Dit doet afbreuk aan de 
bruikbaarheid van dit onderzoek in de praktijk. 
 
Wij vertrouwen erop u hierbij onze reactie op de conclusies en aanbevelingen 
voldoende te hebben uiteen gezet en zien graag uw reactie tegemoet.        
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, 
de secretaris,         de burgemeester,  
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9. Nawoord Rekenkamer 
 
De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het College. Uit de 
reactie blijkt dat het College zich  zorgen maakt over de onderzoeksmethodiek. 
Naar het oordeel van de Rekenkamer is hier geen enkele aanleiding voor. Voor de 
goede orde is een bijlage “Onderzoeksverantwoording” bij de rapportage gevoegd 
waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de aanpak, validiteit en kwaliteit 
van het onderzoek.  
 
Het primaire doel van het onderzoek is dat aan de gemeenteraad inzicht wordt 
geboden in de effectiviteit van het jeugd- en jongerenbeleid in relatie tot veiligheid. 
Om de effectiviteit te kunnen beoordelen is nodig dat vooraf duidelijke, op actuele 
informatie gebaseerde, en zo goed mogelijk meetbare beleidsdoelen zijn 
geformuleerd. Op grond van het onderzoek wordt geconstateerd dat de 
gemeenteraad daar tot dusver onvoldoende toe in staat is gesteld. De Rekenkamer 
adviseert daarom om tot een integrale herziening van de beleidsdocumenten te 
komen.  
 
Een belangrijke voorwaarde voor effectief beleid is dat er een goede afstemming, 
samenwerking en informatie-uitwisseling is tussen de gemeente en andere 
betrokken organisaties. Daarvoor is allereerst nodig dat er een samenhang is in 
beleidsvorming. Uit de analyse van beleidsdocumenten komt naar voren dat dit nog 
slechts in beperkte mate het geval is. Daarnaast is nodig dat tot betere uitwisseling 
van informatie gekomen dient te worden.  
 
Uit de reactie blijkt dat het College het advies onderschrijft om jeugdparticipatie 
vooral te richten op het niveau van concrete vraagstukken, en daarbij refereert aan 
ook door de Rekenkamer zelf genoemde voorbeelden. Geconstateerd wordt dat er 
in dit opzicht geen verschil van inzicht is over de inhoud van de aanbeveling, en de 
Rekenkamer handhaaft dan ook haar aanbeveling om door te gaan op de al 
ingeslagen weg.  
De Rekenkamer constateert met het College dat het in de praktijk vaak niet 
eenvoudig is om de betrokken ouders aan te spreken op c.q. te ondersteunen bij  
de belangrijke rol die zij dienen te vervullen. Juist de omstandigheid dat in de 
huidige situatie een belangrijk deel van de ouders niet wordt bereikt is reden om 
op dit punt een aanbeveling op te nemen. De omstandigheid dat de Rekenkamer 
zelf er niet in geslaagd is om de ouders bij het onderzoek te betrekken doet daar 
niet aan af, maar illustreert juist de noodzaak.  
 
Op grond van de beschikbare informatie uit dit onderzoek kwamen enkele punten 
naar voren die op objectieve gronden (ernst van de problematiek als zodanig, 
relatieve ernst t.o.v. andere regio’s,  binnen de onderzoeksperiode te constateren 
toename van problematiek) nadere aandacht behoeven. Dit is voor de Rekenkamer 
aanleiding geweest om op deze punten ook aanbevelingen op te nemen. 
Geadviseerd wordt om bij de hiervoor besproken herziening van 
beleidsdocumenten expliciet op  deze onderwerpen in te gaan, en te komen tot 
zodanig concreet geformuleerde beleidsdoelen dat de raad in zijn controlerende rol 
ook kan vaststellen of het beleid inderdaad tot de gewenste effecten leidt.  
 
Het geheel overziende komt de Rekenkamer tot de conclusie dat de voornemens 
van het College in inhoudelijk opzicht in grote mate overeenkomen met de 
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aanbevelingen van de Rekenkamer. Daarbij is wel een verschil in perspectief te 
constateren. Uit de reactie van het College blijkt dat de rapportage van de 
Rekenkamer vooral wordt gezien als een beoordeling van het eigen functioneren, 
en vanuit dat perspectief kennelijk ervaren wordt dat het onderzoek geen recht 
doet aan de inzet vanuit de gemeentelijke organisatie.  
Het doel van het rekenkameronderzoek is echter om te komen tot inzicht in de 
effectiviteit van beleid, en vanuit dat perspectief concludeert de Rekenkamer dat er 
binnen het beleidsveld “jeugd- en jongeren beleid in relatie veiligheid” sprake is 
van een ernstige maatschappelijke problematiek in het algemeen, en op de 
aangegeven risicogebieden in het bijzonder. Alhoewel op onderdelen verbeteringen 
zijn en worden bereikt, is er geen grond voor de conclusie dat de huidige aanpak 
als voldoende effectief kan worden aangemerkt. De Rekenkamer ziet 
verbetermogelijkheden in de wijze van  beleidsvorming, de samenwerking tussen 
organisaties en de betrokkenheid van jeugd en ouders, en adviseert de 
gemeenteraad om zodanig invulling te geven aan de kaderstellende en 
controlerende rol dat deze verbeteringen ook in de praktijk worden gerealiseerd.  
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Bijlage 1, onderzoekskader  
 
Het normenkader is per blok uitgewerkt. De aandachtspunten die worden genoemd, 
vormen argumenten voor de conclusies. 
 
Effectiviteit of doeltreffendheid wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de mate waarin 
beoogde prestaties en maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd. 
 
Het jeugdbeleid is effectief als jongeren en ouders in relatie tot veiligheid de beoogde 
maatschappelijke effecten ondervinden, dat wil zeggen er is minder overlast/criminaliteit 
en minder alcohol en drugsgebruik zichtbaar in de periode 2005-2008. 
 

Onderzoek naar de doeltreffendheid van jeugdbeleid is over het algemeen complex, omdat 

er veel organisaties bij zijn betrokken (ketenpartners) en externe factoren van invloed 

kunnen zijn op de te bereiken einddoelen. Geleverde beleidsprestaties leiden niet 

noodzakelijkerwijs tot de beoogde maatschappelijke effecten. Door het uitvoeren van één 

of meer case studies hopen wij de invloed van externe factoren te beperken, zodat bepaald 

kan worden in hoeverre maatschappelijke effecten kunnen worden gekoppeld aan het 

beleid.  

 

Dit betekent dat de geselecteerde cases gerelateerd moeten kunnen worden aan de 

genoemde maatschappelijke effecten. Dit betekent dat de cases op het gebied van 

overlast/criminaliteit, drugs/alcohol en integratie allochtone jeugd moeten zijn. 

  
Het normenkader wordt in dit onderzoek gehanteerd als een sleepnet. De genoemde 
normen worden door de geselecteerde cases ‘gesleept’, maar er hoeft niet aan elk 
criterium te worden voldaan.  Alleen criteria die oplichten pakken we op als bevinding / 
argument voor conclusies ten aanzien van het bovenliggende label (hoofdcriterium).  
 
 

Micro (jeugd) 

Er wordt gekeken naar: 
1 Jongeren en ouders hebben contact met de gemeente en/of ketenpartners.  

Bronnen: panelgesprekken, vergaderverslagen, beleidsstukken.  
 

2 Jongeren en ouders worden betrokken bij het beleid.  
  Bronnen: panelgesprekken, vergaderverslagen, beleidsstukken.  

– Kadernota jeugd (Jong in Halderberge) is voorgelegd aan jongeren 
– Jongeren en ouders worden betrokken bij projecten 
– Jongeren en ouders brengen eigen ideeën in voor beleid of oplossingen van 

problemen 
– Gemeente en ketenpartners laten hen weten wat er met ideeën gebeurt. 
  

3  Jongeren en ouders worden betrokken bij de oplossingen voor problemen (i.r.t 
veiligheid).  
Bronnen: panelgesprekken, vergaderverslagen, beleidsstukken.  

 
4 Jongeren en ouders ervaren de resultaten van het beleid: 
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Minder overlast/criminaliteit, minder drugs/alcoholgebruik wordt als volgt geoperationa-
liseerd: 

– Vermindering van het aantal klachten/meldingen over jeugdoverlast/criminaliteit, 
drugs/alcohol in de periode 2005-2008 (bij politie, gemeente Halderberge, 
ketenpartners) 

– De gemeente Halderberge handelt klachten correct en tijdig af (zie ook Jeugd 
Preventie Plan) 

– Aantal aangiftes bij de politie in de periode 2005-2008 op het gebied van 
jeugdoverlast/criminaliteit en drugs/alcohol 

– Minder aanmeldingen bij verslavingszorg van jongeren 
 
Bronnen: enquêtes, cijfers ketenpartners en centrum jeugd en gezin, jeugdmonitor, K2 
gegevens, aangiften/meldingen en klachten bij politie en gemeente, panelgesprekken met 
jongeren en ouders. 
 
 
Meso (uitvoering door ketenpartners) 

Indien dit vanuit de cases noodzakelijk is, wordt de kwaliteit en effectiviteit van de 

samenwerking door ketenpartners geanalyseerd. 

 

5  Voor wat de kwaliteit van de samenwerking betreft gaan wij uit van de volgende 

criteria: 

– mate  van transparantie (zijn de samenwerkingspartners bereid open met elkaar te 

communiceren, geven zij ruimte aan elkaar om knelpunten in de samenwerking ter 

sprake te brengen); 

– tempo in de uitvoering van de afgesproken activiteiten; 

– mate van helderheid rol- en taakverdeling tussen ketenpartners en gemeente; 

– adequaat vastgelegde rechten en plichten in de samenwerking; 

– adequate informatievoorziening tussen de samenwerkingspartners; 

– mate van sturing door de gemeente.  

– Mate van doorzettingsmacht gemeente. 
 
Bronnen: groepsgesprek ketenpartners, interviews gemeente, panelgesprekken, 
vergaderverslagen, beleidsstukken, uitvoeringsdocumenten, samenwerkingsdocumenten. 
 
 
 
6  De ketenpartners werken effectief samen om problemen op te lossen (genoemde 

veiligheidsproblemen).  
– Het toepassen van de criteria voor een goed proces Plan Do Check Act (PDCA) 
– Mate van bereiken van beoogde resultaten in aanpak overlast/criminaliteit, 

drugs/alcohol, integratie allochtone jeugd 
– Oplossingen worden snel uitgevoerd door ketenpartners 
– Ketenpartners werken voldoende samen om problemen op te lossen (voldoende 

overleg, omzetten beleid naar uitvoering, aanpassen uitvoering, doorgeven 
signalen aan gemeente) 

– Deze goed toegankelijk zijn voor jongeren en ouders (ruime openingstijden, 
goede bereikbaarheid, voor iedereen toegankelijk) 
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– Voorzieningen (projecten, gebouwen, activiteiten) zijn adequaat voor de 
oplossingen van problemen in het jeugdbeleid (veiligheid) 

– Voorzieningen/uitvoering worden indien noodzakelijk ook aangepast om een 
probleem op te lossen 

– De ketenpartners bereiken met de oplossingen de groepen jongeren/ouders die 
het betreft (voldoende bereik van doelgroepen) 

– De uitvoering van jeugdbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en teruggekoppeld 
(voor zover mogelijk) aan jongeren/ouders en gemeente.  

– De uitvoering is actueel, dwz het is evidence based (bewezen effectief, best 
practices, toegesneden op de lokale situatie). 

 
7  Het beleid wordt doeltreffend uitgevoerd als: 
 

Doeltreffendheid is de mate waarin vastgelegde doelen worden bereikt. 
– Het beleid is evalueerbaar. 
– Het beleid is resultaatgericht. 
– Het jeugdbeleid is actueel (speelt in op trends, ontwikkelingen, lokale 

problemen). 
– Het jeugdbeleid is preventief en curatief 
– Jongeren en ouders hebben invloed op het jeugdbeleid 
– Er wordt voldoende afgestemd met ketenpartners 
– De gemeenteraad stelt adequate kaders 
– De gemeenteraad betrekt signalen van burgers bij de kaderstelling en controle 

(vragen, moties) 
 
Bronnen: schriftelijke stukken, interviews. 
 
Macro (beleid) 

Een maatschappelijk probleem wordt onderkend door de gemeente als: 
- Het gemeentebestuur heeft of organiseert zicht op de ernst, omvang en lokalisering van 
het (dreigend) maatschappelijk probleem.  
- het beleid grijpt aan op de oorzaken van dit probleem in plaats van de symptomen. 
 
8  Evalueerbaarheid  
De mate waarin resultaten gehaald worden is beter controleerbaar naarmate doelstellingen 
meer evalueerbaar zijn. Evalueerbaar is:  

– specifiek: dat wil zeggen eenduidig te interpreteren doelen;  
– meetbaar: de doelbereiking kan aan de hand van eenduidige normen worden 

getoetst en vastgesteld; 
– tijdgebonden: de precisie waarmee wordt aangegeven wanneer de doelstelling 

moet zijn gerealiseerd. Blijft dit onbepaald, blijft dit globaal, bijvoorbeeld de 
middenlange termijn, of wordt dit concreet met een jaartal of zelfs een datum 
aangegeven? 

 

Specifiek 

Eenduidig te interpreteren. De term ‘duurzame woningbouw’ is bijvoorbeeld niet specifiek. 
Concretisering van deze doelstelling in bijvoorbeeld de levensduur van woningen of 
materialen in aantallen jaren, levert wel een specifieke doelstelling op. 
Duidelijk wat doelstelling betekent – ambitie is helder. 
Afbakening, reikwijdte helder – qua onderwerp, doelgroep, gebied e.d. 
 
 
 



      

 86 

Score Indelingsregels Voorbeeld 
1 = 
onvoldoende 

Zeer vage formulering Om alle ruimtelijke ontwikkelingen die 
gewenst en/of noodzakelijk zijn 
mogelijk te maken moet vroegtijdig 
rekening gehouden worden met 
allerlei milieuaspecten. 

2 = matig Vage formulering waarop doel 
betrekking heeft 

Beheersen van alle ernstige gevallen 
van bodemverontreiniging in 2030. 

3 = vrij goed Reikwijdte niet helemaal helder Inkomensondersteuning ter 
voorkoming van armoede en 
bevordering van maatschappelijke 
participatie. 

4 = goed Eenduidig, heldere ambitie en 
afbakening/reikwijdte helder 

Instroombeperking: 35% van de 
aanmeldingen bij het CWI 

 
 
Meetbaar 

De doelbereiking kan aan de hand van eenduidige normen worden getoetst en vastgesteld. 
Voor bijvoorbeeld de subsidiëring van kinderopvang wordt precies aangegeven hoeveel 
kindplaatsen er verwezenlijkt worden, wat de minimumbezettingsgraad is en hoeveel uur 
per jaar een kindplaats beslaat.  
 
Score Indelingsregels Voorbeeld 
1 = 
onvoldoende 

Algemeen – bevorderen van iets De handhaving in de openbare ruimte 
is integraal georganiseerd 

2 = matig Ordinale aanduiding – meer dan 
nu / algemene kwaliteit 

De feitelijke onveiligheid, criminaliteit 
en overlast zijn verminderd. 

3 = vrij goed Kwantitatieve aanduiding aspect 
doelstelling / 
Specifieke kwaliteit aspect doel 
(nominaal resultaat) 

Minimaal 1 meerdaagse bestuurlijke 
oefening en daarnaast per deelproces 
minimaal 1 oefening 

4 = goed Kwantitatieve aanduiding voor 
kern doelstelling / 
Kwantiteit ook werkelijk vast te 
stellen / 
Specifieke kwaliteit geheel doel 
(nominaal resultaat) / 
Verwijzing naar 0-meting indien 
een verschil bereikt moet worden. 

Minimaal 99% van de toegekende 
bijstandsaanvragen wordt rechtmatig 
verstrekt 

 
Tijdgebonden 

De precisie waarmee wordt aangegeven wanneer de doelstelling moet zijn gerealiseerd. 
Blijft dit onbepaald, blijft dit globaal, bijvoorbeeld de middenlange termijn, of wordt dit 
concreet met een jaartal of zelfs een datum aangegeven? 
 
Score Indelingsregels Voorbeeld 
1 = 
onvoldoende 

geen tijdsbepaling 550 WSW-plaatsen 

2 = matig middenlange termijn / lange 
termijn 

Beheersen van alle ernstige gevallen 
van bodemverontreiniging in 2030. 

3 = vrij goed binnen marge van aantal jaren  In 2010 is het dodelijk aantal 
slachtoffers in de stadsregio 
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Rotterdam 30% lager dan het 
gemiddelde in de jaren 1997-1999 en 
het aantal ziekenhuisgewonden is 
gedaald met 25%. Vlaardingen levert 
daaraan een proportionele bijdrage 

4 = goed jaartal/ datum 
Alle activiteiten die dit jaar 
gepland zijn 

Uitstroomtaakstelling van 130 cliënten 
in 2006 

 
9 RESULTAATGERICHTHEID  

De mate waarin kaders resultaatgericht zijn meten we af aan de hand van een schaal die 
loopt van sturing op budget zonder nader benoemde activiteiten, tot sturing op 
(evalueerbare) maatschappelijke effecten. De schaal ziet er als volgt uit: 

0 Geen activiteiten van het beleid ben0emd, uitsluitend budget gevoteerd. 
1 Globale activiteiten van het beleid benoemd.  
2 Concrete en gekwantificeerde activiteiten van het beleid benoemd. 
3 Concrete en gekwantificeerde activiteiten van het beleid benoemd én specifieke 

eisen aan de activiteiten gekoppeld. 
4 Directe resultaten van de activiteiten van het beleid benoemd 

(uitvoeringsprestaties). 
5  Directe én indirecte resultaten benoemd: uitvoeringsprestaties én 

maatschappelijke effecten.  
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Bijlage bij onderzoekskader 
 
Voor de ordening van de informatie is gebruik gemaakt van het Integraal Toetsingskader 
Jeugdzaken. Dit model is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het 
Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Inspectie 
Werk en Inkomen gezamenlijk ontwikkeld. Het model bleek geschikt om in dit onderzoek 
op een systematische en samenhangende wijze informatie over jeugd en veiligheid te 
ontsluiten.  

 
 

ITJ99 MACRO 
(beleid / stelsel) 

MESO 
(keten) 

MICRO 
(jeugd) 

PROBLEEM 1. 
Wat is de ernst, 
omvang 
en lokalisering van 
het 
(dreigend) 
maatschappelijk 
probleem. 

2. 
Hoe functioneren (ketens 
van) voorzieningen ten 
aanzien van 
dit probleem. 

3. 
Hoe manifesteert het 
probleem zich op 
individueel niveau 
(levensloop/leefwereld). 

OPLOSSING 4. 
Welke (structurele) 
oplossing(en) 
dragen bij 
aan reductie en 
voorkómen 
van dit probleem. 

5. 
Hoe zouden (ketens van) 
voorzieningen moeten 
functioneren om het 
probleem op te lossen. 

6. 
Hoe worden 
jeugd/ouders/burgers bij 
de 
oplossing(en) betrokken. 

RESULTAAT 7. 
Welk 
(maatschappelijk 
gewenst) resultaat 
moet 
worden bereikt. 

8. 
Welke partij(en) is/zijn 
voor welk deel 
resultaatverantwoordelijk. 

9. 
Wat merken 
jeugd/ouders/burgers van 
het resultaat. 

 

                                                      
99     ITJ= Integraal Toezichtkader Jeugdzaken. 
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Bijlage 2, advertentie Halderbergse Bode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeugd & Veiligheid in Halderberge 
Wat zouden ouders en jongeren adviseren? 

 
De gemeente Halderberge zet zich in voor het 
aanpakken van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, 
alcohol- en drugsgebruik en integratie van allochtone 
jeugd. De vraag is: heeft het effect wat de gemeente 
nu doet, wat gaat goed en wat moet beter?  
 
Alleen samen met ouders en jongeren zelf kunnen 
deze vragen goed beantwoord worden. Daarom 
onderzoekt Stichting Alexander voor de Rekenkamer 
West-Brabant wat ouders en jongeren vinden van 
deze zaken. De Rekenkamer West-Brabant heeft jullie 
adviezen hard nodig.  
 

Kom dus meepraten! 
 
Waar:   Kade 3, Oudenbosch 
Wanneer:  woensdag 15 oktober 
Hoe laat:  19.30 – 21.00 uur 
 
Meer informatie of aanmelden? Stuur een e-mail naar 
vandenbergh@st-alexander.nl en vermeld hierin 
‘Ouderbijeenkomst Halderberge’, naam en 
telefoonnummer. Zelf bellen kan ook: 020 – 626 39 
29 en vragen naar Lotte of Ivet.  

mailto:vandenbergh@st-alexander.nl
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Bijlage 3, geregistreerde criminaliteit politieregio´s 
 
 
Politieregio 2005 2006 2007 Criminaliteit/ 

inwoners 
(2007) 100 

Positie 
(2007) 

Totaal Nederland 1.225.079 1 218 447 
 

1 214 503 
 

7,40%  

Groningen 36.791 37.094 36 652 
 

6,39% 
17 

Friesland 29 010 27 030 
 

29 192 
 

4,54% 
25 

Drenthe 25 721 25 932 
 

25 912 
 

5,31% 
24 

IJselland 30 733 
 

29 474 
 

28 295 
 

5,65% 
20 

Twente 34 505 
 

32 539 
 

32 890 
 

5,31% 
23 

Noord- en Oost 
Gelderland 

47 243 
 

46 750 
 

45 629 
 

5,66% 
19 

Gelderland-
Midden 

44 597 
 

43 059 
 

44 355 
 

6,84% 
15 

Gelderland-Zuid 42 333 
 

41 216 
 

38 332 
 

7,25% 
9 

Utrecht 105 780 
 

104 715 
 

100 790 
 

8,39% 
4 

Noord-Holland 
Noord 

46 082 
 

44 590 
 

45 251 
  

7,11% 
10 

Zaanstreek- 
Waterland  

18 732 
 

18 291 
 

17 580 
 

5,55% 
21 

Kennemerland 36 429 
 

36 158 
 

36 492 
 

7,11% 
11 

Amsterdam-
Amstelland 

117 725 
 

118 413 
 

117 212 
 

12,78% 
1 

Gooi-en 
Vechtstreek 

18 298 
 

18 261 
 

18 946 
 

7,82% 
7 

Haaglanden 85 441 
 

80 377 
 

82 622 
 

8,28% 
5 

Hollands-Midden 52 499 
 

49 130 
 

49 161 
 

6,50% 
16 

Rotterdam-
Rijnmond 

116 222 
 

110 649 
 

108 598 
 

8,82% 
2 

Zuid-Holland 
Zuid 

26 862 
 

26 221 
 

25 792 
 

5,41% 
22 

Zeeland 21 417 
 

21 184 
 

21 724 
 

5,71% 
18 

Midden- en West-
Brabant 

85 575 
 

81 923 
 

83 034 
 

7,81% 
8 

Brabant-Noord 48 038 
 

44 296 
 

44 742 
 

7,09% 
13 

Brabant-Zuidoost 58 126 
 

57 747 
 

57 680 
 

7,90% 
6 

Limburg-Noord 37 993 36 891 35 430 6,91% 14 
                                                      
100 Criminaliteit gerelateerd aan het aantal inwoners in de politieregio. 
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Politieregio 2005 2006 2007 Criminaliteit/ 
inwoners 
(2007) 100 

Positie 
(2007) 

   
Limburg-Zuid 53 719 

 
51 198 
 

52 642 
 

8,62% 
3 

Flevoland 25 673 
 

26 278 
 

26 894 
 

7,10% 
12 

Figuur 2.2 Totaal geregistreerde criminaliteit in Nederlandse politieregio’s 2005-2007. 
Bron: CBS 2008 
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Bijlage 4, bronnenlijst 
 
Schriftelijke stukken 

 
S Vol

gnr
. 

Jaar Maandnr. 
(1 tot 12) 

Titelbeschrijving (volledig, dus incl. jaar) 

S 1   Gemeente Halderberge, Jong in Halderberge, kadernota 
2006-2010, datum onbekend 

S 2 2007  Gemeente Halderberge, Signaleringssysteem Zorg voor 
Jeugd, adviesnota, 2 oktober 2007 

S 3 2007  Gemeente Halderberge, Adviesnota Centrum Jeugd en 
Gezin, 26 juni 2007 

S 4 2006  Gemeente Halderberge, Adviesnota Zorgnetwerk Jeugd, 
15 augustus 2006 

S 5 2006  Gemeente Halderberge, Eindrapportage Jong 
Halderberge, juni 2006 

S 6 2006  Gemeente Halderberge, Adviesnota Jongerencentrum 
Oudenbosch, 11 april 2006 

S 7 2008  Gemeente Halderberge, Adviesnota Jongerencentrum 
Oudenbosch, 2008 

S 8a 2005  Gemeente Halderberge, Adviesnota multiculturele 
sportactiviteit, 6 september 2005 

S 8b 2005 augustus Gemeente Halderberge, Evaluatie zaalvoetbal, augustus 
2005 

S 9a 2005  Gemeente Halderberge, Evaluatie jongerenplatform, 
februari 2005 

S 9b 2005 22 maart Gemeente Halderberge, Adviesnota Jongerenplatform 
Halderberge, 22 maart 2005 

S 10 2002 september Gemeente Halderberge, Het jongerenplatform, een 
veelzijdige investering, september 2002 

S 11 2008  Rekenkamer West-Brabant, Verslag oriënterend 
onderzoek jeugd- en jongerenbeleid i.r.t. 
veiligheidsbeleid, 2008 

S 12 2008 9 juni  Centrum voor Jeugd en Gezin Halderberge, zorgnetwerk 
en coördinatie van zorg 

S 13 2008 18 april Strategische uitgangspunten en kaders invoering 
signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Provincie Noord 
Brabant 

S 14   Gemeente Halderberge e.a., Plan Veilig Honk, datum 
onbekend 

S 15   Markland College, Schoolveiligheidsplan: Protocol de 
veilige school 2007-2008, datum onbekend 

S 16 2004 22 maart Gemeente Halderberge e.a., Werkafspraken wijkagenten, 
gemeente en straathoekwerk, 22 maart 2004 

S 17 2004 februari Gemeente Halderberge e.a.,  Plan van aanpak 
jeugdoverlast voor de gemeente Halderberge, februari 
2004 

S 18 2001 22 mei Gemeente Halderberge, Adviesnota plan van aanpak 
jeugdoverlast, 22 mei 2001 

S 19 2004 10 februari Gemeente Halderberge, Adviesnota Plan van aanpak 
jeugdoverlast 2004, 10 februari 2004 

S 20 2008 24 juni Gemeente Halderberge, Adviesnota verlenging non 
alcoholzones, 24 juni 2008 
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S 21 2007 18 
december 

Gemeente Halderberge, Adviesnota aansluiting bij 
“Veiligheidshuis” te Bergen op Zoom, 18 december 2007 

S 22   Gemeente Halderberge, Conceptnotitie  
Jeugdontmoetingsplaatsen, datum onbekend 

S 23 2005 1 
november 

Gemeente Halderberge e.a., Plan van aanpak 
overlastgevende jeugd: bijlage 1, 1 november 2005 

S 24   Stichting de Markenlanden, Jaarverslag gemeente 
Halderberge 2005, datum onbekend 

S 25   Stichting de Markenlanden, Jaarverslag gemeente 
Halderberge 2006, datum onbekend 

S 26   Stichting de Markenlanden, Jaarverslag gemeente 
Halderberge 2007, datum onbekend 

S 27 2004 9 
december 

Gemeente Halderberge, Raadsvergadering, agendapunt: 
Voorstel tot vaststellen van het Veiligheidsjaarplan 2005, 
9 december 2004 

S 28 2005 8 
december 

Gemeente Halderberge, Raadsvergadering, agendapunt: 
Voorstel tot vaststellen van het Veiligheidsjaarplan 2006, 
8 december 2005 

S 29 2003 2 april Gemeente Halderberge, Beleidsprogramma gemeenteraad 
Halderberge 2002-2006, 2 april 2003 

S 30 2005 16 
november 

Gemeente Halderberge, Notulen vergadering 
raadscommissie Veiligheid, 5 oktober 2005 

S 31 2005 16 april Gemeente Halderberge, Verslag eerste jeugddebat 
gemeente Halderberge, 16 april 2005 

S 32 2001 16 mei Gemeente Halderberge, Adviesnota drugspreventieproject 
2001, 16 mei 2001 

S 33   Gemeente Halderberge e.a., Buurtonderzoek gemeente 
Halderberge. Oudenbosch wijk Albano Lob A., datum 
onbekend 

S 34   Gemeente Halderberge, Beleidsplan college 2002-2006, 
datum onbekend 

S 35 2008 juni GGD West-Brabant, Tabellen jeugdmonitor 12-18 jaar 
2007 + antwoordpercentages, juni 2008 

S 36   Gemeente Halderberge, Begroting JPP project 2009, 
datum onbekend 

S 37 2006 april Gemeente Halderberge, Veiligheidsenquête gemeente 
Halderberge 2005/2006, april 2006 

S 38 1999 18 oktober Gemeente Halderberge, Concept draaiboek project 
drugspreventie 2000, 18 oktober 1999 

S 39 2007 september Gemeente Halderberge, Programmaopzet Stichting de 
Markenlanden en Novadic-Kentron 2008, september 2007 

S 40 2004 maart GGD, Infokaart Gezondheid in West-Brabant. Fysieke en 
sociale omgeving: criminaliteit en (on)veiligheid. Thema 
5: specifieke doelgroepen jeugd, maart 2004 

S 41 2004 maart GGD, Tabellenboek Jongerenenquête 2003, maart 2004 
S 42 2004 maart GGD, Infokaart. Gezondheid in West-Brabant. 

Gezondheidszorg: Behoefte aan hulp onder jongeren : 
actualisatie 2003. Thema 5: specifieke doelgroepen 
jeugd, maart 2004 

S 43 2004 9 
december 

Gemeente Halderberge, Veiligheidsjaarplan 2005, 9 
december 

S 44 2005  Gemeente Halderberge, Veiligheidsjaarplan 2006, datum 
onbekend 

S 45 2002 januari Gemeente Halderberge, Kadernota Integrale Veiligheid 
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Halderberge 2006: het veiligheidsbeleid tot 2006, januari 
2002 

S 46 2004 maart GGD, Infokaart. Gezondheid in West-Brabant. Leefstijl en 
gedrag: Genotmiddelengebruik en gokken 
actualisatie 2003. Thema 5: specifieke doelgroepen 
jeugd, maart 2004 

S 47 2007 13 
november 

Gemeente Halderberge, Notitie verslavingspreventie 
gemeente Halderberge, 13 november 2007 

S 48 2007 maart Gemeente Halderberge, Inventarisatienotitie 
Verslavingszorg, maart 2007 

S 49 2005 22 
september 

Gemeente Halderberge, Raadsvergadering, agendapunt: 
Het realiseren van een jeugdhonk in de kern Oudenbosch, 
22 september 2005 

S 50 2007 september Gemeente Halderberge, Programmabegroting 2008, 
september 2007 

S 51 2006 september Stichting de Zuidwester, Registratie Jeugd Preventie Plan 
Halderberge, gegevens 2006 (t/m september), september 
2006 

S 52 2008 maart Stichting de Zuidwester,  Jaarverslag  JPP 2007, maart 
2008 

S 53 2008 mei Radar, Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en 
West Brabant, mei 2008 

S 54 2006 september Gemeente Halderberge, Programmabegroting 2007, 
september 2006 

S 55 2005 augustus Gemeente Halderberge, Programmabegroting 2006, 
augustus 2005 

S 56 2004 augustus Gemeente Halderberge, Programmabegroting 2005, 
augustus 2004 

S 57   GGD West-Brabant, Jeugdmonitor 12-18 jaar gemeente 
Halderberge: Tabellenboek, datum onbekend 

S 58 2008  Politie Halderberge, Overzicht misbruikers alcohol en 
drugs 2005-2008, 2008 

S 59 2008 oktober Politie Halderberge, Totaal overzicht overlast jeugd 2005-
oktober 2008, oktober 2008 

S 60 2008 oktober Politie Halderberge, HKS bevraging jeugd (t/m 24 jaar) 
met antecedenten, oktober 2008 

S 61   Novadic-Kentron, Bereikprestaties Regio Westelijk Noord-
Brabant 2005, 2006 en 2007, datum onbekend 

S 62 2008 september GGD, Infokaart Jeugdmonitor 2007-2008, 12 t/m 18 jaar. 
Veiligheid en ongewenst gedrag, september 2008 

S 63 2007 mei Gemeente Halderberge, Notitie integratiebeleid in de 
gemeente Halderberge, 31 mei 2007 

S 64 2006 November Gemeente Halderberge, Integraal veiligheidsjaarplan 
2007, 23 november 2006 

S 65 2007 December Gemeente Halderberge, Integraal veiligheidsjaarplan 
2008, 20 december 2007 

S 66 2009  CBS, veiligheidsmonitor 2007, tabellenrapport. 
S 67 2009 Mei NS, tabel incidenten Spoorstraat Oudenbosch. 
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R 15 Dhr. M. van Dongen Surplus welzijn: straathoekwerker voor 

Bosschenhoofd, Hoeven 
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Bijlage 5, SMART analyse  
 
 

Doelstelling Specifiek Meetbaar Tijd 
gebonden 

Resultaat 
gerichtheid 

S16, p.5:  
Evalueerbaar doel: gestreefd wordt naar een jaarlijks bereik met 

reguliere contacten: 

Oudenbosch   150 jongeren 

Oud Gastel       50 jongeren 

Stampersgat       25 jongeren 

Hoeven                  75 jongeren 

Bosschenhoofd    20 jongeren 

 

3 (hoe 
vaak is 
regulier?) 

4 4 2 

S16, p5-6: Evalueerbaar doel: Straathoekwerk 
is op 100% van de JPO overleggen aanwezig 
met 1 straathoekwerker en op 50% van de 
overleggen met 2. 

4 4 4 2 

S16, p6:  
Doelen jeugdcriminaliteit & jeugdoverlast: 

Haltverwijzingen: 95% doorverwijzen naar HALT bij Halt waardige zaken 

Inzendtermijn processen verbaal minderjarigen: 75% binnen 30 dagen binnen 

op parket volgens eigen registratie. 

PV’s non alcoholzone: 30 pv’s op jaarbasis 

PV’s inzake druggebruik op straat- nog niet gekwantificeerd  

Politie is op 100% van de JPO overleggen aanwezig met 1 deelnemer 

 

4 
(behalve 
inzake 
druggebr
uik) 

4 4 2 

S10,p2: Onze politici van morgen zullen 
moeten leren wat politiek is en hoe een lokale 
overheid werkt. 

1 1 1 1 

S1, p1: De gemeente dient er voor te zorgen 
dat de niet-geïndiceerde jeugdzorg - op lokaal 
niveau - goed geregeld is, zodat de zwaardere 
geïndiceerde jeugdzorg, (die onder de 
verantwoordelijkheid van de Provincie valt) 

2 1 1 1 
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hier goed bij kan aansluiten. 
     
S1, p2: De doelstelling is: 
Het bevorderen van het welzijn van alle 
jongeren in de gemeente Halderberge door 
middel van een integraal jongerenbeleid door: 

1 1 1 - 

1.Het scheppen van voorwaarden, om zo de 
maatschappelijke participatie van jongeren uit 
Halderberge te bevorderen door het voeren 
van integraal jeugdbeleid 

1 1 1 1 

2.Het in stand houden en/of uitbreiden van de 
algemene voorzieningen voor jongeren  

2 2 1 1 

3.De vroegtijdige uitval van jeugdigen te 
voorkomen, met preventief en gericht 
preventief jongerenbeleid en schooluitval te 
bestrijden. 

3 2 1 1 

     
S8b: Doelstelling 
Het terugdringen van de overlast door de 
jongeren 
Het vergroten van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de jongeren.  
Het verminderen van de negatieve 
beeldvorming over Marokkaanse jongeren 
Het bevorderen van respect voor andere 
culturen 
Het instant houden van de dialoog met de 
jongeren 

2 2 1 - 

S12, p3: Doelstelling: 
Een voorziening en/of zorgstructuur mag en 
kan nooit een doel op zich zijn. Het CJG en de 
daarin ondergebrachte zorgstructuur is een 
middel tot het ondersteunen van de jeugd van 
0-23 jaar (en hun ouders) in het opvoed- en 
opgroeiproces. Het uiteindelijke doel is 
enerzijds het vergroten van het welzijn van 
het individu. Anderzijds is in de een 
veeleisende en ingewikkelde samenleving met 
veel verschillen, steeds vaker ondersteuning 
nodig bij het verkrijgen van de vaardigheden 
die in nodig zijn om op persoonlijk en  
maatschappelijk te kunnen functioneren en 
betrokken te worden en blijven bij de 
samenleving. Pedagogisch onderzoek heeft 
immers uitgewezen dat - met name de binding 
met de leefomgeving -essentieel is in het 
voorkomen van maatschappelijke uitval en 
overlastsituaties. 

1 1 1 - 

     
S50, p13: Actief drugsbeleid: Voorkómen van 
drugsgebruik onder jongeren in Halderberge 

2 2 4 - 
(activiteiten 
staan in 
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Drugs 
preventienot
a) 

S50 (idem S54), p13: Schoolroutes 
doorlichten op veiligheid en knelpunten 
verbeteren: Schoolgaande routes in algemene 
zin veiliger maken, voor scholieren die 
onderweg zijn van en naar school 

2 2 4 1 

S50 (idem S54),  p13-14: 
Gevaarlijke/onveilige plekken worden 
aangepakt: Het veiliger maken van objectief 
aangeduide plaatsen, die nu als onveilig 
worden ervaren. Het is van belang dat de 
wijken Albano (lob a), centrum Oudenbosch, 
NS-station Oudenbosch en Spui extra 
aandacht blijven krijgen. De wortels van de 
problematiek liggen met name in 
jeugdoverlast, woning- en auto-inbraken, 
niveau openbare verlichting, 
groenvoorzieningen en de mate van 
verloedering. Activiteiten 2008: 
Implementatie politiekeurmerk veilige 
omgeving 
Visievorming Leefbaarheid, waarbij de 
aanbeveling betrokken wordt om te 
onderzoeken op welke wijze bewoners meer 
bij de wijk betrokken kunnen worden 
Aanpak verbetering van leefbaarheid in 
probleemgebieden waarbij er output afspraken 
zijn geborgd 

3 2 4 2 

S50 (idem S54), p36: Ondersteuning 
jeugdigen en ouders: Verbetering van de 
samenhang in het jeugdbeleid en een netwerk 
ontwikkelen rondom de Halderbergse jeugd en 
opvoeding. Voorkomen van maatschappelijke 
uitval, verbeteren van sociale vaardigheden en 
bevorderen van een gezonde leefstijl. 
Voortzetten aandachtspunten van de Operatie 
Jong, met name een sluitende jeugdketen (= 
een samenwerkende hulpverlening rondom het 
kind, bijvoorbeeld school, zorginstanties en 
politie) om uitval te voorkomen. 
Uitvoering krijgt gestalte aan de hand van de 
Kadernota Integraal jeugdbeleid 2006 – 2010. 

3 2 4 2 

S50 (idem S54), p41: Uitvoering geven aan 
het Jeugdgezondheidsbeleid: Waarbij de 
huidige speerpunten als bevorderen gezonde 
leefstijl voor jeugd en verslavingspreventie 
een plaats krijgen. 
•Regionaal afspraken maken over te bereiken 
doelen, waarbij het via de integrale 
jeugdgezondheidszorg realiseren van ‘Eén 
doorgaande lijn voor 0 tot 19 jarigen 
hoofddoelstelling is’ 
•Onderhandelen met aanbieders Thuiszorg 

3 3 4 1 
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West-Brabant en de GGD waarbij steeds het 
uitgangspunt is dat vraaggestuurd wordt 
gewerkt. 
•Voorzetten en verbeteren van productie-
afspraken met beide aanbieders. 
     
S54, p12: Actief drugsbeleid: Voorkómen van 
drugsgebruik onder jongeren in Halderberge. 
Evalueren conferentie 2006; 
Voorlichtingsbijeenkomsten voor scholieren. 

2 2 4 1 

     
S55, p9: Bijzonderheid voor 2006 is dat het 
project “Doe Effe Normaal” van de politie blijft 
bestaan. De politie zal personele inzet blijven 
leveren voor dit project. Het project zal zich 
richten op de groepen 8 van de basisscholen. 
De gemeente zal de materiaalkosten 
bekostigen. Dit betekent dat 2000 euro in de 
begroting 2006 dient te worden opgenomen 
voor dit project. Activiteiten 2006: 
- additioneel politietoezicht 
- criminaliteitspreventie (w.o. politiekeurmerk) 
- beheersen jeugdoverlast conform plan van 
aanpak 
- preventie en repressie drugsgebruik en 
overlast 
- implementatie Veilig Honk 
- deelname Buro Halt 
- deelname advies en steunpunt Huiselijk 
Geweld West Brabant 

4 2 4 1 

S55, p27 (ook S29, p11): Het bevorderen van 
de jeugdparticipatie, het continueren van het 
beleid gericht op preventie, het 
centraal stellen van de vraagsturing en het in 
het kader van de “Brede School-gedachte” in 
samenwerking met de kinderopvangcentra en 
peuterspeelzalen realiseren van educatieve 
kindercentra. 

2 2 4 1 

S55 (idem, S56), p31: Bevorderen van het 
welzijn van alle jongeren in Halderberge:  
- Wanneer in 2006 een jeugdcentrum 
Oudenbosch een feit geworden zal zijn, zal 
met de betrokken ketenpartners afspraken 
gemaakt worden 
over de samenwerking en de activiteiten in het 
jeugdcentrum. 
- In 2006 zal verder worden vormgegeven aan 
de sluitende aanpak voor jongeren van 0-19 
jaar en de samenwerking van de verschillende 
ketenpartners 
Ook zal worden getracht zowel in- als extern 
verbindingen te leggen tussen de verschillende 
beleidsterreinen betreffende jeugd. 
- Bij het te realiseren jeugdloket zal invulling 
gegeven worden aan de rol van de gemeente 

2 1 4 3 
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als regisseur en coördinator van de 
jeugdketen. 
- In samenwerking met de ketenpartners zal in 
2006 
worden getracht om naschoolse opvang en 
een 
time-out voorziening voor jongeren in de 
middelbare 
schoolleeftijd te realiseren. 
- Verwacht wordt dat er naast inloop en het 
organiseren van activiteiten het jongerenwerk 
o.a. zal zorgdragen voor de invulling of 
ondersteuning van 
jeugdparticipatie, buitenschoolse opvang en 
huiswerkbegeleiding. 
- Er zal in 2006 verder vorm gegeven worden 
aan de 
jeugdparticipatie voor jongeren tussen de 10 
en 18 jaar. Hierbij kan worden gedacht aan de 
rol van de leerlingenraden. 
     
S56, p11: Het plan van aanpak jeugdoverlast 
zal worden geactualiseerd en verfijnd. In 2005 
telt het project Veilig Honk 23 adressen. Voor 
2005 zijn middelen gereserveerd voor het 
houden van een veiligheidsmonitor. 
Bestrijding jeugdoverlast door uitvoering van 
het plan van aanpak jeugdoverlast 
P12: activiteiten: 
- Additioneel politietoezicht  
- Werken aan onveilige plekken en oplossen 
van knelpunten 
- Criminaliteitspreventie  
- Bestrijding jeugdoverlast door uitvoering van 
het plan van aanpak jeugdoverlast 
- Bestrijding drugsoverlast op gebied van: 
dealen en gebruik  
- Monitoring Project Veilig Honk 
- Deelname aan het Regionaal 
samenwerkingsproject 
HALT 
- Zorg voor voorkomen, beperken en 
bestrijden van incidenten 
- Uitgifte en controle op gebruiksvergunningen 
- Updaten van bereikbaarheidskaarten 
- Verder ontwikkelen van de Territoriale 
Congruentie 
- Verdere ontwikkeling van het Project 
GMS/C2000 
- Verdere voortgang groeitraject 
implementatie 
Leidraad Oefen, incl. realistisch oefenen 
- Actualisering rampenplannen houden van 
oefeningen 

1 1 4 3 

     
S45, p5: Veiligheid is een veelomvattend 1 1 1 - 
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begrip en komt daarom terug op vele 
(beleids)terreinen. Doel: Veiligheid dient 
verweven te zijn binnen al die 
beleidsterreinen. 
S45, p7: Jeugdbeleid is door de raad 
vastgelegd in de nota “Onderwijs en Jeugd 
gaan integraal” van december 2000. 
Uitgangspunten daarbij zijn onder meer: 
1. Beleid maken met jeugd (en hun 
opvoeders) en niet over hun hoofden heen; 
2. Balans brengen in het jeugdbeleid door niet 
alleen te focussen op de problemen, maar ook 
te investeren in versterking van algemene 
voorzieningen voor jongeren; 
3. Niet wachten tot problemen ontstaan, maar 
inspelen op situaties waarin jeugdigen extra 
risico’s lopen; 
4. Er gezamenlijk voor zorgdragen dat de 
instellingen een samenhangend aanbod 
realiseren dat een adequaat en herkenbaar 
antwoord geeft op de vragen van jeugd en hun 
ouders. 

2 1 3 1 

S45, p7: Uitgangspunten uit de nota “jongeren 
in beeld” zijn opnieuw onderstreept in de nota 
“Onderwijs en Jeugd gaan integraal”. 
Belangrijke punten: 
1. Halderberge moet een gemeente zijn waar 
het goed opgroeien is voor jongeren met 
algemene voorzieningen en vooral ruimte om 
te spelen 
2. In het jeugd- en jongerenbeleid staan de 
jongeren en hun ouders centraal. De eerste 
verantwoordelijken voor de opvoeding zijn de 
ouders 

1 1 1 - 

S45, p7: Halderberge moet veilig zijn voor de 
jeugd en daarnaast ook voor anderen: het 
veiligheidsbeleid is gericht op het voorkomen 
van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. 

1 2 1 - 

S45, p18: We dienen ervoor te zorgen dat 
wantrouwen tegen jongeren zo veel mogelijk 
wordt weggenomen. Belangrijk is dat er 
gerelativeerd (niet gebagatelliseerd) wordt: 
niet elke van de norm afwijkende gedragsvorm 
hoeft worden veroordeeld. Belangrijk is een 
goed integraal preventief beleid te blijven 
voeren wat het oogmerk heeft om 
geconstateerde problemen aan te pakken, 
hanteerbaar te maken en voor te blijven, 
samen met straathoekwerk, welzijn, 
jeugdhulpverlening en politie. 

1 1 1 - 

S45, p18: 1.Invulling geven aan 
jongerenparticipatie 
2. activiteitenaanbod vanuit het jongerenwerk 
continueren en zo mogelijk uitbreiden 

2 2 1 1 
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3. trachten met name in de kern Oudenbosch 
een structurele oplossing te vinden voor een 
jongerenactiviteitenruimte gecombineerd met 
één loket  
4. nieuwe impuls geven aan het JPO 
(jeugdpreventieoverleg) 
5. voortzetten van overige overlegvormen ter 
versterking van het bestaande 
6. van alle positieve inzet en resultaten 
aandacht besteden in publiciteit 
S3, p3: Een voorziening en/of zorgstructuur 
mag en kan nooit een doel op zich zijn. Het 
CJG en de daarin ondergebrachte 
zorgstructuur is een middel tot het 
ondersteunen van de jeugd van 0-23 jaar (en 
hun ouders) in het opvoed- en opgroeiproces. 
Het uiteindelijke doel is het vergroten van het 
welzijn van het individu.  

1 2 1 - 

S5, p14: Het doel van het zorgnetwerk is te 
bevorderen dat, waar nodig, hulp geboden 
wordt volgens het principe zo dicht mogelijk 
bij huis, in zo licht mogelijke vorm, zo kort 
durend als mogelijk. 

2 2 1 - 

S5, p3: Operatie Jong: 
•Voor alle partijen is duidelijk bij wie men 
terecht kan als er problemen worden 
gesignaleerd.  
•Na verontrustende signalen van en over 
gezinnen en jeugdigen over opvoeden en 
opgroeien, vindt een beoordeling en zo nodig 
een interventie plaats. 
•Gezinnen en jeugdigen met problemen 
komen op de juiste plek terecht en worden 
niet van het kastje naar de muur gestuurd.  
•Voor gezinnen en kinderen met meervoudige 
problemen die de greep daarop kwijt zijn 
bestaat er coördinatie van zorg. 

3 2 1 - 

S34, p11: Zorg voor voorkomen, beperken en 
bestrijden van incidenten, door onder meer: 
Bestrijding van jeugdoverlast: ter bestrijding 
van 
(de meer ernstige vormen van) jeugdoverlast 
worden zo nodig fysieke maatregelen 
aangebracht 
in het publieke domein, conform het 
“plan van aanpak jeugdoverlast”. 

1 2 4 - 

S48, p6: signalering van problemen dient in 
een zo vroeg mogelijk stadium plaats te 
vinden. Er dient dan direct hulp en 
ondersteuning gegeven te worden zodat het 
ontstaan van grotere problemen waarvoor 
zwaardere hulpverlening noodzakelijk is, 
afgeremd wordt. 

2 1 1 - 

S47, p5: 1.het uitstellen van de leeftijd 2/3 2 1 1 
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waarop jongeren beginnen met alcohol en 
andere drugs. 
2.jongeren maken bewuste eigen keuzes in 
het omgaan met genotmiddelen. 
3.problemen met alcoholgebruik onder 
ouderen worden zichtbaar en bespreekbaar 
gemaakt 
4.professionals in de gemeente in de sectoren 
zorg, welzijn en onderwijs weten riskant 
middelengebruik te herkennen en 
bespreekbaar te maken.  
5.door vroegtijdige signalering en 
laagdrempelige toeleiding naar zorg wordt de 
verslavingsproblematiek in de gemeente 
aangepakt. 
6.door middel van handhaving wordt riskant 
middelengebruik, verslaving en daarmee 
samenhangende overlast verminderd. 
S44, p14: verkeersveiligheid (breder dan 
alleen jeugd): 
- Niet meer dan 400 ongevallen 
- Minimaal 1500 bestuurders controleren op 
alcoholgebruik 
- Minimaal 50 alcoholprocessen verbaal 
- 2000 staandehoudingen 

4 4 4 1 

S44, p16: drugs (breder dan alleen jeugd): 
- 0 optiecoffeeshops 
- additioneel 350 uur toezicht 
- minimaal 5 verdachten inzake drugsfeiten 

4 4 4 1 

S22, p5: De doelstelling van het jeugd 
preventie project sluit aan bij het project 
jeugdhulpverlening, namelijk: het voorkomen 
van delictgedrag en het (verder) afglijden van 
jongeren. De doelstelling wordt gerealiseerd 
door: 
1. Het vroegtijdig signaleren van 
probleemgedrag bij jongeren; 
2. Het snel en consequent aanbieden van een 
preventief hulpaanbod dat zich richt op de 
risicofactoren gezin, school/werk, 
vrienden/vrije tijd en maatschappij. 

2 1 1 1 
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Bijlage 6, analyse veiligheidsjaarplannen wijkprofielen  
NB In 2007 was dit onderdeel niet opgenomen in het veiligheidsjaarplan. Afwijkingen in 
teksten uit de veiligheidsjaarplannen zijn cursief aangegeven. 
 

2.3 Wijkprofielen 
Er wordt onderscheid gemaakt in zes gebieden waarbinnen wijkagenten werkzaam 
zijn: 
-  Oudenbosch centrum 
-  Hoeven 
-  Oudenbosch, Spui, Albano 
-  Oud Gastel/Stampersgat 
-  Bosschenhoofd 
-  Velletri-Pagnevaart 
De wijkagenten hebben hun werkomgeving beschreven. Ze gaan in op actualiteiten 
en zaken die wat specifiek zijn voor dat gebied. Daarbij geldt dat jeugdoverlast 
gemeentebreed aan de orde is. (2005) 

 
2.3.1 Oudenbosch-centrum en buitengebied 
Oudenbosch-centrum is een wijk met een centrum én een groot buitengebied. Aan 
de rand van het centrum liggen tennisvelden, een binnenzwembad en het 
Prinsentuincollege. Met name bij het NS-station is er overlast van jongeren. Er is 
samenwerking met NS en spoorwegpolitie, gemeente en scholen om dat tegen te 
gaan. Binnen het centrum worden alle evenementen gehouden, kermis, 
carnavalsoptocht, wiellerronde, braderie en havenfeesten. De weekmarkt valt ook 
binnen het centrumgebied. Naast jongerenoverlast ziet de politie buren- en 
relatieproblemen, verkeersoverlast, overlast rond drugs, inbraken, vernielingen en 
winkeldiefstallen. (2005) 
 
Oudenbosch-centrum is een wijk met een centrum én een groot buitengebied. Aan 
de rand van het centrum liggen tennisvelden, een binnenzwembad en het 
Prinsentuincollege. Overlastrond het NS-station is inmiddels teruggedrongen, mede 
door cameratoezicht. Binnen het centrum en buitengebied worden alle 
evenementen gehouden, kermis, carnavalsoptocht, wiellerronde, braderie, 
Brabantse Ruiterdagen en havenfeesten. De weekmarkt valt ook binnen het 
centrumgebied. Naast jongerenoverlast ziet de politie buren- en relatieproblemen, 
verkeersoverlast, overlast rond drugs, inbraken, vernielingen en winkeldiefstallen. 
(2006) 
 
Oudenbosch Centrum bestaat uit een centrumgebied én een groot buitengebied. 
Aan de rand van het centrum liggen tennisvelden, een binnenzwembad en het 
Prinsentuincollege. Overlast rond het NS-station is inmiddels teruggedrongen, 
mede door cameratoezicht. Binnen het centrum en buitengebied worden alle 
evenementen gehouden, kermis, carnavalsoptocht, wiellerronde, braderie, 
Brabantse Ruiterdagen en havenfeesten. De weekmarkt valt ook binnen het 
centrumgebied. De wijkagent heeft contacten met het Prinsentuincollege. Naast 
jongerenoverlast ziet de politie buren- en relatieproblemen, verkeersoverlast, 
overlast rond drugs, inbraken, vernielingen en winkeldiefstallen (2008) 
 
2.3.2 Hoeven 
Hoeven kent sociale woningbouw (huurwoningen) en koopwoningen heeft een 
bedrijventerrein, diverse café’s, cafetaria’s, een buurthuis, een jongerencentrum, 
diverse sportverenigingen, een sporthal en een klein woonwagencentrum. Buiten 
het dorp ligt een poldergebied met daarin een aantal visgelegenheden. Hangjeugd 
is een belangrijk aandachtspunt. Zwerfvuil, baldadigheden / kleine criminaliteit, 
overtredingen van de nonalcoholzone en geluidsoverlast voor omwonenden komen 
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daarbij voor. Andere aandachtspunten zijn woninginbraken, mishandelingen c.q. 
openlijke geweldpleging en bezit van verdovende middelen/dealen. (2005) 
 
Hoeven heeft diverse café’s, een buurthuis, een jongerencentrum, diverse 
sportverenigingen, een sporthal en een klein woonwagencentrum. Buiten het dorp 
ligt een poldergebied met daarin een aantal visgelegenheden. Hangjeugd is een 
belangrijk aandachtspunt. Zwerfvuil, baldadigheden/kleine criminaliteit, 
overtredingen van de non-alcoholzone en geluidsoverlast voor omwonenden komen 
daarbij voor. Rijden onder invloed van drugs heeft de aandacht. Andere 
aandachtspunten zijn woninginbraken, mishandelingen c.q. openlijke geweldpleging 
en bezit van verdovende middelen/dealen. (2006) 
 
Hoeven heeft diverse café’s, een buurthuis, een jongerencentrum, diverse 
sportverenigingen, een sporthal en een klein woonwagencentrum. Buiten het dorp 
ligt een poldergebied met daarin een aantal visgelegenheden. Hangjeugd is een 
belangrijk aandachtspunt. Zwerfvuil, baldadigheden / kleine criminaliteit, 
overtredingen van de non-alcoholzone en geluidsoverlast voor omwonenden komen 
daarbij voor. Rijden onder invloed van drugs heeft de aandacht. Andere 
aandachtspunten zijn woninginbraken, mishandelingen c.q. openlijke geweldpleging 
en bezit van verdovende middelen/dealen. (2008) 
 
2.3.3 Albano, Spui en Duiventoren Oudenbosch 
Het betreft enerzijds de woonwijken Spui en Albano en anderzijds een uitgestrekte 
landelijke omgeving met diverse boerderijen. De politie ziet in het bebouwde 
gebied voornamelijk jeugdoverlast, met name door de jongere jeugd. Verder 
diefstal, vernielingen, burenoverlast en huiselijk geweld. Spui kent met name 
leefbaarheidsproblematiek. Daarvoor is aandacht vanuit de wijkagent en de 
partners in veiligheid middels de stuurgroep Spui. (2005) 
 
2.3.3 Albano, Spui en Duiventoren Oudenbosch 
Het betreft enerzijds de woonwijken Spui en Albano en anderzijds een uitgestrekte 
landelijke omgeving met diverse boerderijen. De politie ziet in het bebouwde 
gebied voornamelijk jeugdoverlast, met name door de jongere jeugd. Verder 
diefstal, woninginbraken, vernielingen, burenoverlast en huiselijk geweld. Spui kent 
met name leefbaarheidsproblematiek. Daarvoor is aandacht vanuit de wijkagent en 
de stuurgroep Spui. (2006) 
 
Bosschenhoofd, Spui en Albano 
De heer Kleiss is wijkagent van Bosschenhoofd en de wijken Spui en Albano in 
Oudenbosch. De politie ziet in Spui en Albano voornamelijk jeugdoverlast, met 
name door de jongere jeugd. Verder diefstal, woninginbraken, vernielingen, 
burenoverlast en huiselijk geweld. De wijken kennen problemen op het gebied van 
leefbaarheid. Bosschenhoofd betreft de kern en het recreatiegebied. In dit 
recreatiegebied liggen diverse campings, bungalowparken en kampeerboerderijen, 
bos, een sterrenwacht, een groot buitenzwembad (Splesh) en vliegveld Seppe. De 
zelfredzaamheid van burgers is hoog. De bossen krijgen veel bezoekers te 
verwerken waarbij de druk op de natuur soms zichtbaar wordt (achterlaten van 
afval, crossen). Daarnaast komt jeugdoverlast en woninginbraken voor. (2008) 
 
2.3.4 Oud Gastel en Stampersgat 
Oud Gastel beschikt over een industrie terrein met daarop verschillende grote en 
middelgrote bedrijven. In het buitengebied staan vooral agrarische bedrijven. Oud 
Gastel en Stampersgat hebben beide sportvoorzieningen. Het buitenzwembad te 
Oud Gastel trekt veel bezoekers. De politie ziet in dit gebeid: overlast van jongeren 
bij het busstation, zwembad en park. Verder diefstal uit woningen, vernielingen en 
fietsendiefstallen. De vraag om blauw op straat is in dit gebied prominent. (2005) 
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Oud Gastel beschikt over een industrieterrein met daarop verschillende grote en 
middelgrote bedrijven. In het buitengebied staan vooral agrarische bedrijven. Oud 
Gastel en Stampersgat hebben beide sportvoorzieningen. Het buitenzwembad te 
Oud Gastel trekt veel bezoekers ener zijn preventieve maatregelen doorgevoerd 
om onder andere fietsendiefstal te voorkomen. De politie ziet in dit gebeid: 
overlast van jongeren bij het busstation en de Rolleweg. Verder diefstal uit 
woningen en vernielingen. (2006) 
 
De heer Bol is wijkagent voor de kernen Stampersgat en Oud Gastel en de 
bijbehorende buitengebieden. Oud Gastel beschikt over een industrieterrein met 
daarop verschillende grote en middelgrote bedrijven. In het buitengebied staan 
vooral agrarische bedrijven. Oud Gastel en Stampersgat hebben beide 
sportvoorzieningen. Het buitenzwembad te Oud Gastel trekt veel bezoekers en er 
zijn preventieve maatregelen doorgevoerd om onder andere fietsendiefstal te 
voorkomen. De politie signaleert in dit gebied overlast van jongeren bij het 
busstation en de Rolleweg en verder diefstal uit woningen en vernielingen. (2008) 
 
2.3.5 Bosschenhoofd en recreatiegebied Hoeven 
Het gaat om de kern Bosschenhoofd en het recreatiegebied van Hoeven. In dit 
recreatiegebied liggen diverse campings, bungalowparken en kampeerboederijen, 
bos, een sterrenwacht en vliegveld Seppe. De zelfredzaamheid van burgers is 
hoog. De bossen krijgen veel bezoekers te verwerken waarbij de druk op de natuur 
soms zichtbaar wordt (achterlaten van afval, crossen) Dit krijgt aandacht via 
additioneel toezicht waarbij samengewerkt wordt met de gemeente. Daarnaast 
komt jeugdoverlast en woninginbraken voor. (2005) 
 
2.3.5 Bosschenhoofd en recreatiegebied 
Het gaat om de kern Bosschenhoofd en het recreatiegebied. In dit recreatiegebied 
liggen diverse campings, bungalowparken en kampeerboederijen, bos, een 
sterrenwacht, een groot buitenzwembad (Splesh) en vliegveld Seppe. De 
zelfredzaamheid van burgers is hoog. De bossen krijgen veel bezoekers te 
verwerken waarbij de druk op de natuur soms zichtbaar wordt (achterla ten van 
afval, crossen) Dit krijgt aandacht via additioneel toezicht waarbij samengewerkt 
wordt met de gemeente. Daarnaast komt jeugdoverlast en woninginbraken voor. 
(2006) 
 
2.3.6 Velletri en Pagnevaart Oudenbosch 
Het scholencomplex van het Markland College is hier vertegenwoordigd met vier 
dependances. In Pagnevaart bevinden zich aan de Prof. Mulderslaan diverse 
winkels. Aan de Beukenlaan ligt sporthal De Beuk. Nabij de Bosschendijk is er 
industrie. De wijkagent heeft spreekuur op het Marklandcollege. De politie ziet met 
name: overlast door hangjongeren (achterlaten van zwerfvuil, baldadigheden, 
overtredingen van de non-alcoholzone), geluidsoverlast en woninginbraken. (2005) 
 
2.3.6 Velletri en Pagnevaart Oudenbosch 
Het scholencomplex van het Markland College is hier vertegenwoordigd met vier 
dependances. In Pagnevaart bevinden zich aan de Prof. Mulderslaan diverse 
winkels. Aan de Beukenlaan ligt sporthal De Beuk. Nabij de Bosschendijk is er 
industrie. De wijkagent heeft spreekuur op het Marklandcollege. De politie ziet met 
name: overlast door hangjongeren (achterlaten van zwerfvuil, baldadigheden, 
overtredingen van de non-alcoholzone), geluidsoverlast en woninginbraken. (2006) 
 
Wijkagent Zagers is actief in de wijken Velletri en Pagnevaart. Het scholencomplex 
van het Markland College is hier vertegenwoordigd met vier dependances. In 
Pagnevaart bevinden zich aan de Prof. Mulderslaan diverse winkels. Aan de 
Beukenlaan ligt sporthal De Beuk. Nabij de Bosschendijk is er industrie. De 
wijkagent heeft spreekuur op het Marklandcollege. De politie ziet met name 
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overlast door hangjongeren (achterlaten van zwerfvuil, baldadigheden, 
overtredingen van de non-alcoholzone), geluidsoverlast en woninginbraken. 
Daarnaast wordt geconstateerd dat gevoelens van sociale onveiligheid toenemen, 
met name in Velletri, veelal veroorzaakt door jongeren en 
activiteitensamenhangend met drugsgebruik. (2008) 
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Bijlage 7, Onderzoeksverantwoording 
 
 
inleiding 
Uit de reactie van het College spreekt zorg over de kwaliteit van dit onderzoek. De 
Rekenkamer wil die zorg graag wegnemen en heeft daarom, zoals in het Nawoord werd 
vermeld, besloten om deze bijlage “Onderzoeksverantwoording” aan de rapportage toe te 
voegen.  
Daarnaast wordt in deze bijlage ook nog een korte toelichting gegeven op het tijdschema 
c.q. het verloop van de procedures van hoor en wederhoor. 

 
onderzoeksverantwoording 
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het jeugd- en 
jongerenbeleid in relatie tot veiligheid. In de rapportage is dit geïllustreerd met behulp van 
de onderstaande figuur. Het onderzoek richt zich specifiek op dat deel van het beleid waar 
“jeugd- en jongerenbeleid” en “veiligheidsbeleid” elkaar raken en overlappen. Het doel is 
dus niet om tot conclusies te komen over het jeugdbeleid als geheel, noch over het 
veiligheidsbeleid als geheel. 

 
Het zo gedefinieerde onderzoeksgebied is een maatschappelijk bezien zeer relevant terrein, 
met vraagstukken op het gebied van jeugd en alcohol- en drugsgebruik, jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit.  
 
Methodiek 
De basis voor het onderzoek wordt gevormd door het normenkader. Dit geeft aan op welke 
normen het gemeentelijk beleid uit het oogpunt van beleidseffectiviteit wordt getoetst. Om 
te kunnen vaststellen in hoeverre in de praktijk hieraan wordt voldaan zijn verschillende 
onderzoekssporen gevolgd: 

- er is een uitgebreide analyse gemaakt van de beleidsdocumenten van de gemeente 
Halderberge op het terrein van jeugdbeleid en veiligheidsbeleid, met in het 
bijzonder aandacht voor de hiervoor genoemde vraagstukken. In de rapportage is 
bij de hieraan ontleende bevindingen steeds aangegeven aan welke documenten 
deze zijn ontleend; 

- er zijn interviews gehouden met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van 
de gemeente en met ketenpartners. De interviews zijn conform het 
Onderzoeksprotocol aan alle geïnterviewden voorgelegd en zijn door alle 
betrokkenen goedgekeurd;  

- bij de voorbereiding van het onderzoek bleek dat in het najaar 2008 onder 
auspiciën van de GGD de nieuwe Jongerenmonitor zou worden uitgebracht. Dit 
onderzoek geeft een representatief beeld van ontwikkelingen bij de Halderbergse 
jeugd in algemene zin. Omdat deze informatie een zeer belangrijke plaats inneemt 

 
 Jeugd 

 
     Veiligheid 
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in de analyses is de planning van het onderzoek zodanig bijgesteld dat deze 
informatie volledig bij het onderzoek kon worden betrokken; 

- daarnaast is voor de analyses ook gebruik gemaakt van statistische gegevens van 
het CBS, gegevens van de politie Mark en Dintel, de veiligheidsenquête 
Halderberge en het  buurtonderzoek Albano; 

- omdat ook geleerd kan worden van ervaringen elders is tevens onderzocht welke 
maatregelen op grond van landelijk onderzoek effectief zijn gebleken, en onder 
welke condities.  

 
Aanvullende interviews 
Met het beschikbaar komen van de jeugdmonitor kwam waardevolle informatie 
beschikbaar over ontwikkelingen binnen de jeugd in algemene zin.  Gezien de aard en 
omvang van de betrokken groep jongeren bood deze monitor echter geen inzicht in de 
belevingswereld van een groep jongeren die binnen de hier betrokken vraagstukken een 
specifieke rol vervullen: de hangjongeren. Om ook inzicht te krijgen in de wijze waarop het 
gemeentelijk beleid hen bereikt c.q. dit leidt tot gedragsverandering zijn door een 
gespecialiseerd bureau interviews afgenomen bij een twintigtal jongeren uit deze groep.  
 
In de aanvankelijke opzet van het onderzoek was ook voorzien in interviews met een 
twintigtal ouders. Het is echter niet gelukt om deze ouders te bereiken. Dit is een 
onderzoeksbevinding op zich. Het is tekenend voor een situatie waarin steeds meer het 
belang van de rol van ouders wordt onderkend, maar het lastig blijkt om hen daadwerkelijk 
bij de aanpak te betrekken. 
 
Ordening van de bevindingen  
Eén van de aandachtspunten in elk onderzoek is de wijze waarop de beschikbaar komende 
bevindingen worden geordend. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een ordening die 
ontleend is aan het Integraal Toetsingskader Jeugdzaken dat door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Openbare 
Orde en Veiligheid en de Inspectie Werk en Inkomen gezamenlijk is ontwikkeld. In dit 
model worden de bevindingen ingedeeld in een micro niveau (ouders, jongeren), meso 
niveau (ketenpartners) en macro niveau (beleid). 
 
Bevindingen en triangulatie 
Op basis van de beschreven onderzoeksmethoden en de aanvullende interviews zijn per 
onderdeel van het normenkader bevindingen beschikbaar gekomen over de praktische 
werking van het beleid en de daarmee behaalde resultaten. Deze zijn beschreven in de 
Nota van Bevindingen. 
 
Opgemerkt wordt dat de enkele omstandigheid dat een bevinding wordt beschreven nog 
niet betekent dat daarmee ook een "feit" wordt geconstateerd dat als basis kan dienen 
voor het formuleren van conclusies. Dat is met name (maar niet alleen) een aandachtspunt 
bij bevindingen op grond van interviews.  In de rapportage worden zulke bevindingen dan 
ook niet als feiten beschreven, maar worden de bevindingen beschreven als “de 
geïnterviewde jongeren vinden”.  
 
Om de feitelijkheid van de bevindingen te beoordelen wordt bij onderzoek daarom gebruik 
gemaakt van zogeheten triangulatie; in sociaal-wetenschappelijk onderzoek een beproefde 
methode. Door vanuit verschillende bronnen gegevens over het onderzoeksobject te 
verzamelen, neemt het inzicht in dit object toe. Juist door het toepassen van verschillende 
technieken en soorten data wordt de interne validiteit vergroot. 
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Overige aandachtspunten 
Het college toont zich teleurgesteld over het ontbreken van een oordeel over het 
functioneren van het JPO (Jeugd Preventie Overleg). De Rekenkamer is verbaasd over deze 
kwalificatie. Het JPO komt in het onderzoek aan de orde. Er kon geen uitspraak worden 
gedaan over het functioneren van het JPO, omdat er enkel informatie beschikbaar was van 
respondenten die er uitspraken over hebben gedaan. Daarnaast waren er schriftelijke 
overzichten van de in- en uitstroom van casussen bij het JPO. Juist uit het oogpunt van 
zorgvuldigheid is er daarom geen oordeel mogelijk over het JPO. De verslagen waarnaar 
het college verwijst, zijn wel opgevraagd bij de gemeente, maar mochten niet worden 
ingezien, omdat er individuele casussen worden besproken. Hierdoor heeft de Rekenkamer 
zich onvoldoende een beeld van het JPO kunnen vormen.  

 
Het college meldt dat de drugspreventieprojecten niet in het rapport worden genoemd. Dit 
is onjuist. Op pagina 66 worden bijvoorbeeld zowel de projecten “Aap op je rug” als “Be 
Smart” genoemd.  
 
Het college noemt in de reactie een aantal evaluaties op beleidsvelden. De Rekenkamer 
kent de meeste evaluaties niet. Deze zijn, ondanks herhaaldelijk opvragen, niet aan de 
Rekenkamer ter beschikking gesteld. De evaluaties die de Rekenkamer wel heeft gezien 
hadden vooral betrekking op projecten en betroffen procesbeschrijvingen en geen 
evaluatie van bereikte effecten en consequenties voor het beleid. De Rekenkamer heeft 
dan ook niet vast kunnen stellen dat er kwalitatief goede en structurele evaluaties 
plaatsvinden door de gemeente Halderberge. 
 
Slotconclusie m.b.t. de kwaliteit van het onderzoek 
In de kern van het onderzoek gaat het om drie zaken: de veiligheidssituatie, de kwaliteit 
van het beleid en de effecten (draagt beleid bij aan meer of minder veilige situatie). 
Het onderzoek biedt een goed algeheel oordeel over de bepaling van de veiligheidssituatie. 
Dit algehele oordeel berust op meerdere bronnen die elkaar versterken: 

- een groot aantal bestaande monitoren en evaluaties waaronder de jeugdmonitoren 
van de GGD, Politiemonitoren en bestanden van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek; 

- een behoorlijk aantal (vijftien) diepte-interviews met sleutelpersonen / 
sleutelinformanten. 

 
Uiteraard kunnen bij ieder onderzoek bij hele specifieke details kanttekeningen geplaatst 
worden. Dit onderzoek is niet gericht op deze details, maar is gericht op een algeheel 
oordeel. 
 
Wat betreft de kwaliteit van het beleid bevat het onderzoek een sterke analytische en 
empirische basis. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de toepassing van een beproefde 
meetmethode om de evalueerbaarheid en resultaatgerichtheid van het beleid te 
onderzoeken. Deze methoden zijn toegepast in een groot aantal andere onderzoeken. 
 
In het onderzoek zijn interviews met jongeren opgenomen om zicht te krijgen op de 
effectiviteit van het beleid: merken zij wat van het beleid en wat is de toegevoegde waarde 
van het beleid. Voor dit onderdeel biedt het onderzoek een wetenschappelijk zuivere 
verantwoording van het gewicht dat aan de onderzoeksresultaten moet worden toegekend: 

- het onderzoek biedt een verantwoording van de problemen die we zijn 
tegengekomen over de toegankelijkheid, benaderbaarheid en bereidheid van 
ouders en jongeren om medewerking te verlenen aan het onderzoek (zie met name 
paragraaf 3.3); 
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- het onderzoek vermeldt een aantal signalen die zijn opgevangen en waarvan we 
denken dat die interessant zijn voor het gemeentebestuur. We menen bijvoorbeeld 
dat het interessant is te weten dat alle 24 jongeren het ‘zero tolerance’ drugsbeleid 
kennen, maar zij tegelijkertijd geen kennis hebben van de ‘non alcohol zones’. Elke 
jongere die daar geen weet van heeft is er immers één te veel. 

 
 
tijdschema c.q. het verloop van de procedures van hoor en wederhoor 
 
Start en uitvoering onderzoek 
De ontwikkelingen tijdens dit onderzoek hebben er toe geleid dat deze 
onderzoeksrapportage op een aanzienlijk later tijdstip wordt aangeboden dan vooraf was 
voorzien. Wij hebben de gemeenteraad tijdens de uitvoering hierover bericht.  
 
Op 24 december 2008 is bij brief aan de gemeenteraad gemeld “dat het onderzoek thans 
nagenoeg is voltooid, maar dat rekening houdend met de gebruikelijke termijnen voor 
ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor de aanbieding van de eindrapportage aan uw 
raad nu voorzien wordt in maart 2009. Daarbij wordt toegelicht dat de bijstelling van de 
planning noodzakelijk is gebleken omdat: 

- in de planning er van was uitgegaan dat het onderzoek begin juli 2008 zou starten. 
Hoewel vanaf juli wel enkele voorbereidende activiteiten konden worden 
uitgevoerd, is het onderzoek eerst medio augustus 2008 daadwerkelijk gestart; 

- bij de voorbereiding van het onderzoek bleek dat in het najaar 2008 onder 
auspiciën van de GGD de nieuwe Jongerenmonitor zou worden uitgebracht.   Deze 
monitor biedt waardevolle informatie voor de uitvoering van het onderzoek. Met 
het oog daarop is de planning zodanig bijgesteld dat deze informatie volledig bij 
het onderzoek kon worden betrokken. De monitor is begin november 2008 
beschikbaar gekomen, en de gegevens zijn in november/december 2008 
geanalyseerd en verwerkt in de onderzoeksrapportage.” 

 
Ambtelijk hoor en wederhoor    
Alvorens tot het formuleren van conclusies te komen is de Nota van Bevindingen 
voorgelegd aan de ambtelijke organisatie voor een toets op de juistheid en volledigheid 
van de bevindingen. Dit heeft geleid tot een ambtelijke reactie waarin enerzijds werd 
ingegaan op een aantal bevindingen als zodanig, maar ook methodische aspecten aan de 
orde kwamen.  
 
Op 16 april 2009  heeft hierover een gesprek plaatsgevonden tussen de Rekenkamer en 
vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie. Daaruit bleek dat methodologisch 
bezien een belangrijk aandachtspunt was dat door de opname van het onderzoeksschema 
van het Integraal Toetsingskader Jeugdzaken de indruk werd gewekt dat dan ook 
overigens geheel de daaraan ten grondslag liggende methodiek zou worden gebruikt. Om 
deze indruk te vermijden is besloten dit schema niet meer in de rapportage op te nemen.  
 
Daarnaast werd in de ambtelijke reactie er op gewezen dat met de gesprekken met 
hangjongeren een niet-representatief beeld van de Halderbergse jeugd werd gegeven, 
zodat voorgesteld werd om het aantal interviews uit te breiden. Van de zijde van de 
Rekenkamer is toegelicht dat in het onderzoek een belangrijke plaats wordt ingenomen 
door de analyses van de door de GGD opgestelde jeugdmonitor. Deze geeft een voldoende 
representatief inzicht in de ontwikkelingen bij de Halderbergse jeugd in algemene zin, 
zodat extra interviews niet nodig waren.  
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Omdat in combinatie met aanpassing m.b.t. een aantal inhoudelijke bevindingen de 
rapportage sterk gewijzigd werd, is op verzoek vanuit de gemeente de aangepaste 
rapportage nogmaals aan de ambtelijke organisatie voorgelegd. De reactie is op 25 mei 
2009 ontvangen, waarbij van de zijde van de gemeente werd toegevoegd dat “wij met 
waardering voor het constructieve en open gevoerde overleg kennis hebben genomen van 
het gewijzigde onderzoeksrapport”. 
 
Ook in deze fase heeft de Rekenkamer de gemeenteraad (bij brief van 20 april 2009) 
geïnformeerd over de ontstane vertraging. Toegelicht werd “dat de Rekenkamer met het 
oog op de kwaliteit van de onderzoeken hecht aan het zo zorgvuldig mogelijk doorlopen 
van het proces van hoor en wederhoor. Gezien de noodzakelijke procedures van o.a. 
bestuurlijk hoor en wederhoor zal de afronding nog enkele maanden in beslag nemen”. 
 
Bestuurlijk hoor en wederhoor 
De conceptrapportage is op 4 juni 2009 aangeboden aan het College in het kader van het 
bestuurlijk hoor en wederhoor, met het verzoek om uiterlijk 19 juni de reactie aan de 
Rekenkamer te doen toekomen. Op 23 juni 2009 is op verzoek van de gemeente uitstel 
verleend tot 1 juli 2009. Hoewel de reactie gedateerd is op 29 juni 2009, is de reactie op 9 
juli 2009 per mail verzonden en ontvangen. 
 
De ontvangen, uitvoerige bestuurlijke reactie (in deze Eindrapportage integraal 
opgenomen) heeft, op verzoek van het College van B&W, geleid tot een gesprek tussen 
Rekenkamer en College. Dit gesprek heeft plaats gevonden op 20 oktober 2009. De 
Rekenkamer heeft ervoor gekozen dit gesprek af te wachten alvorens de Eindrapportage te 
doen verschijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


