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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 over
overlastgevende hangjongeren in de wijk Toolenburg.
22

Geachte heer, mevrouw,
Op 22 september 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van D66 over
overlastgevende hangjongeren in de wijk Toolenburg.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1
Herkent het college de klachten zoals omschreven in de brief van de inwoner?
Antwoord:
Ja, wij herkennen deze klachten.
Vraag 2
Hoeveel klachten met betrekking tot overlastgevende hangjongeren heeft het college het
afgelopen jaar ontvangen in Haarlemmermeer?
Antwoord:
In de periode 1 september 2020 tot en met 1 september 2021 hebben wij 1.855 klachten over
jeugdoverlast ontvangen. Hiervan kwamen 227 klachten vanuit de wijk Toolenburg.
Vraag 3
Is er een onderscheid in type klachten? Bijvoorbeeld vooral geluidsoverlast, of vooral het maken
van afval?
Antwoord:
De klachten betreffen voornamelijk het achterlaten van zwerfvuil. In veel mindere mate betreft
het geluidsoverlast.
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Vraag 4
Wat is de inzet van de gemeente om deze problemen op te lossen?
Antwoord:
Vanuit de groepsaanpak jeugdoverlast is het winkelcentrum Toolenburg een aandachtslocatie
voor politie, de straatcoaches en de jongerenwerkers van stichting Meerwaarde. Zij spreken
jongeren die daar aanwezig zijn altijd aan en wijzen hen op het feit dat zij rekening moeten
houden met hun omgeving. Daarbij wijzen zij de jongeren expliciet op het gebruikmaken van de
aanwezige prullenbakken. Wanneer melders overlast ervaren van jongeren in hun wijk kunnen
ze daarover ook altijd contact opnemen met de desbetreffende wijkagent of met de
straatcoaches. Wanneer de jongeren overtredingen plegen, treden politie en straatcoaches
handhavend op.
Vraag 5
Zijn er voldoende straatcoaches om deze overlast aan te pakken?
Antwoord:
De straatcoaches worden ingezet om jeugdoverlast in de gehele gemeente tegen te gaan. Sinds
de coronacrisis is er sprake van een grote toename van jeugdoverlast en is de intensiteit van
deze overlast ook toegenomen. Dit vraagt intensievere inzet van de straatcoaches, waardoor de
capaciteit van de straatcoaches zich niet meer evenredig verhoudt tot de hinder en overlast die
de inwoners en ondernemers in de gemeente ervaren.
Vraag 6
Als er sprake is van een tekort aan straatcoaches, wat gaat de gemeente
doen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen?
Antwoord:
Intern hebben er verschuivingen plaatsgevonden waardoor we per 1 oktober 2021 tijdelijk, voor
de duur van maximaal twee jaar, drie fte extra aan handhaving hebben om met een
uitgebreider team de jeugdoverlast aan te kunnen pakken. Het betreft een verschuiving van
medewerkers vanuit de gebieden. Deze tijdelijke verschuiving kan worden opgevangen door de
tijdelijke gelden van het Rijk (Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en
handhaving).
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

