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Onderwerp

Beantwoording raadsvragen messenverbod en preventief fouilleren

Geachte heer Castricum,
U heeft vragen gesteld aan de hand van uw grote zorgen over het toenemend
messenbezit en gebruik onder jongeren. Hieronder herhalen wij uw vragen en
beantwoorden wij deze.
1. Is de burgemeester aanwezig geweest bij het onderhoud van de ministers
Grapperhaus en Dekker met burgemeesters die recentelijk met jonge
messentrekkers te maken hebben gehad? Zo ja wat is daar nog meer
uitgekomen?
Antwoord:
Nee, de burgemeester heeft geen uitnodiging ontvangen voor dit onderhoud en is
derhalve niet bij dit onderhoud aanwezig geweest. De burgemeester is wel in contact met
politie, beveiligers en jongerenwerkers. Daar is de zorg over messenbezit en het optreden
daartegen belegd.
2. Welke maatregelen gaat het college treffen om het toenemende messenbezit en
gebruik onder jongeren in de gemeente tegen te gaan?
Antwoord:
Het college vindt het toenemende messenbezit een zorgelijke ontwikkeling. Daarom
hebben we de politie gevraagd de ontwikkelingen inzake messenbezit onder jongeren
nauwlettend in de gaten te houden. De jeugd coördinator van de politie is hiermee belast
en diegene heeft hierover onder meer contact met de scholen. Uiteraard is de politie extra
alert op de mogelijke aanwezigheid van messen en acteert de politie voortvarend.

De beveiligers ondersteunen daarbij. Dat heeft er een enkele maal toe geleid dat messen
zijn afgenomen van jongeren.
Onze jongerenwerkers hebben opdracht gekregen om jongeren actief te benaderen en
messenbezit te bespreken. Daaruit blijkt dat het messenbezit voornamelijk wordt gevoed
uit vrees om zelf slachtoffer te worden. Het steekincident in Castricum maar ook
bedreigingen door jongeren uit andere gemeenten voedt deze angstcultuur en sociale
media fungeren vaak als katalysator hierbij. Hierop is ingespeeld door een avond te
organiseren voor jongeren waarvan, zo bleek op deze avond, een deel wel messen bij
zich heeft gedragen. Op deze avond heeft de vader van Nick Bood, de jongen die in 2017
werd doodgestoken, zijn verhaal verteld. Het heeft indruk gemaakt, de keerzijde van het
bij je dragen van messen laten zien en ook geleid tot het inleveren van messen.
Om ook breder jongeren én ouders te bereiken en de angstcultuur te adresseren is vanuit
onze jongerenwerkersorganisatie de #NoShank campagne gestart. Deze campagne met
filmpjes die juist ook aanhaken op de verheerlijking van wapenbezit door Drillrapgroepen
kent inmiddels grote navolging. Jongerenwerkers in heel Nederland sluiten aan bij deze
campagne. Ook in de landelijke media heeft deze campagne aandacht gekregen.
3. Welke mogelijkheden ziet de burgemeester om binnen de gemeente tijdelijk
delen van de gemeente aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied om preventief
fouilleren mogelijk te maken en om een messenverbod in te kunnen stellen en
dit na een jaar te evalueren?
Antwoord:
Deze mogelijkheden zijn gelegen in de APV, artikel 2:76. Echter dan moet er wel sprake
zijn van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens óf een
ernstige vrees daarvoor. Daarvan is thans geen sprake. In de huidige situatie zou het
middel van het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied en het invoeren van preventief
fouilleren niet proportioneel zijn ten opzichte van de omvang van de problematiek. Als de
omstandigheden wijzigen dan zullen wij ons standpunt heroverwegen.
4. Bent u tevens bereid om deze gebieden eventueel uit te breiden met scholen
voor beroeps- en voortgezet onderwijs?
Antwoord:
Nee, dit is niet aan de orde. Zoals reeds bij vraag twee beantwoord staat de politie wel in
contact met de middelbare scholen. Mocht daaruit aanleiding bestaan om aanvullende
maatregelen te treffen dan doen we dat. Noch vanuit de politie, noch vanuit de beroepsen voortgezet onderwijs instellingen bestaat een wens of behoefte om scholen aan te
wijzen als veiligheidsrisicogebieden.
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee te hebben beantwoord.
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