
Persbericht  
 
Aanpak overlast jongeren door gemeente Utrecht is verbeterd 
Rekenkamer Utrecht: overlast door kinderen onvoldoende in beeld 
 
UTRECHT- Het Utrechtse jeugd-en-veiligheidsbeleid is de afgelopen jaren verbeterd. De 
gemeente is beter op de hoogte van de problemen, de aanpak is beter onderbouwd en de 
slagvaardigheid van de organisatie is vergroot. Dit concludeert de Rekenkamer Utrecht in 
haar rapport Jeugd en veiligheid – wordt gevolgd. De Rekenkamer wijst ook op een aantal 
risico's en knelpunten. Een risico ziet zij in de overlast die wordt veroorzaakt door 
kinderen jonger dan 12 jaar. De gemeente heeft daar nu onvoldoende antwoord op. Verder 
kan de samenhang in de gemeentelijke maatregelen worden verbeterd en is het zicht op 
de effectiviteit van het jeugd-en-veiligheidsbeleid nog onvoldoende. 
 
Achtergrond 
In 2005 voerde de Rekenkamer een onderzoek uit naar het jeugd-en-veiligheidsbeleid van de 
gemeente Utrecht. Vier jaar na dit eerste onderzoek onderzocht de Rekenkamer in hoeverre de 
gemeente de raadsbesluiten die voortkwamen uit het eerste onderzoek heeft uitgevoerd en in 
hoeverre het beleid is verbeterd. Haar bevindingen publiceert zij nu in haar rapport Jeugd en veiligheid 
- wordt gevolgd. 
 
Verbeteringen 
Sinds 2005 zijn er op een aantal punten verbeteringen doorgevoerd in het jeugd-en-veiligheidsbeleid 
van de gemeente Utrecht. Zo heeft de gemeente de aard, omvang en oorzaken van de problematiek 
die wordt veroorzaakt door jongeren ouder dan 12 jaar beter in beeld. Hierdoor kan de gemeente een 
gericht beleid inzetten op deze groep. Een verbetering op organisatorisch gebied is de samenwerking 
tussen de verschillende betrokken organisaties zoals de politie, het openbaar ministerie, bureau 
Jeugdzorg en de Kinderbescherming in het Veiligheidshuis Utrecht. Vanuit het Veiligheidshuis wordt 
de regie gevoerd op de aanpak van individuele probleemjongeren. 
 
Risico's en knelpunten 
Uit het vervolgonderzoek van de Rekenkamer komen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Ten 
eerste weet de gemeente onvoldoende van de problemen die worden veroorzaakt door kinderen 
jonger dan 12 jaar en is er geen aanpak gericht op deze groep. Professionals in de wijken geven aan 
dat kinderen jonger dan 12 jaar een toenemende bron van overlast vormen, maar de precieze aard, 
omvang en oorzaken van dit probleem zijn nog onduidelijk. Dit is een belemmering voor het 
ontwikkelen van een aanpak voor deze groep. Een tweede verbeterpunt is de samenhang in de 
gemeentelijke maatregelen op het gebied van het jeugd-en-veiligheidsbeleid. Op dit moment kost het 
bijvoorbeeld nog moeite projecten die blijken te werken om te zetten in standaard beleid van de 
gemeente. Tot slot doet de Rekenkamer suggesties aan het college van B&W voor het verbeteren 
van het zicht op de effectiviteit van het jeugd-en-veiligheidsbeleid: in welke mate dragen de projecten 
en trajecten die worden ingezet nu eigenlijk bij aan het behalen van de  gemeentelijke doelen? Het 
belang van verdere verbetering van het jeugd-en-veiligheidsbeleid blijkt uit de ernst van de 
problematiek: in wijken als Kanaleneiland en Overvecht blijft 35 à 40% van de bewoners overlast 
door jongeren ervaren.  
 
Op de raadsinformatieavond van donderdag 19 november 2009 geeft de Rekenkamer een toelichting 
op het rapport Jeugd en veiligheid – wordt gevolgd. De bespreking in de raadscommissie Mens en 
Samenleving staat gepland voor 24 november 2009. 
 
Utrecht, 29 oktober 2009 
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: Watze de Boer, voorzitter 
Rekenkamer, tel. 06 - 51 31 43 78 of Floris Roijackers, ambtelijk secretaris Rekenkamer, tel. 030 - 286 1391.  
Voor meer informatie over de Rekenkamer Utrecht: www.rekenkamer.utrecht.nl 

 


