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Onderwerp

Beantwoording raadsvragen van de VVD over toename messen op straat

Geachte leden van de fractie VVD,
U heeft vragen in navolging van uw vragen van 14 januari 2020 op 27 augustus jl.
opnieuw uw zorgen geuit over de trend dat jongeren vaker wapens bij zich dragen en
nadere vragen aan ons gesteld. Hieronder herhalen wij uw vragen en beantwoorden wij
deze.
1. Wat heeft u sinds onze vragen van januari gedaan om het wapenbezit onder
jeugd terug te brengen?
Antwoord:
De politie houdt de ontwikkelingen inzake messenbezit onder jongeren nauwlettend in de
gaten. De jeugd coördinator van de politie is hiermee belast. Uiteraard is de politie extra
alert op de mogelijke aanwezigheid van messen en acteert de politie voortvarend. Er zijn
extra beveiligers ingehuurd die de politie (onder meer) in deze taak ondersteunen. 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 fungeert 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 heeft 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.
2. Bent u inmiddels voornemens (om als nog) een campagne te starten om wapens
in te leveren?
Antwoord:
De hiervoor genoemde #NoShank campagne is natuurlijk breder van opzet en beoogd het
inzicht te geven dat het verkeerd is om messen of andere wapens bij je te dragen. Dat
leidt er óók toe dat jongeren worden aangezet om wapens in te leveren.
Ook na het verhaal van de vader van Nick Bood zijn messen ingeleverd bij de
jongerenwerkers en overgedragen aan de politie.
De #NoShank campagne is nog actueel, op dit moment hebben wij geen plannen om nog
een andere campagne te starten.
3. Heeft u andere plannen in voorbereiding om het wapenbezit onder de jeugd
terug te dringen ?
Antwoord:
In voorgaande antwoorden is deze vraag reeds beantwoord.
4. Herkennen onze lokale jongerenwerkers het beeld welke onlangs op het
landelijke nieuws zijn verschenen?
Antwoord:
Ja, de lokale jongerenwerkers herkennen het beeld. Zij geven ook aan dat het bij je
dragen van wapens niet een stadsprobleem is maar ook in onze kernen voorkomt. Twee
lokale jongerenwerkers, hebben het initiatief genomen om de #NoShank campagne te
delen met collega’s in heel Nederland. Uiteraard hebben zij bij dit initiatief ook alle
jongerenwerkers die in de gemeente Castricum actief zijn betrokken.
5. Ook zouden we graag nogmaals een uitgebreidere reactie horen op onze vragen
van januari!
Antwoord:
De meeste vragen die u in januari aan ons heeft gesteld zijn hierboven al beantwoord.
Aanvullend geeft het college aan dat zij op basis van informatie van politie en
jongerenwerkers er vanuit gaat dat er ook in de gemeente Castricum een trend is
(geweest) onder sommige jongeren om vaker messen bij zich dragen. Op openbare
plekken waar jongeren hangen, zoals de JOP, is het reëel om te verwachten dat de kans
groter is dat onder de jongeren die daar zijn ook jongeren zijn die wapens bij zich dragen.
De omstandigheid dat jongeren uit andere kernen deze plekken kennen en jongeren uit
Castricum daar kunnen opzoeken speelt daarin een rol.

Het college heeft naast de jongerenwerkers ook extra beveiligers sinds de aanvang van
de Corona pandemie ingezet in de gemeente Castricum. Daarmee zijn er extra ogen en
oren op straat, bij de hangplekken, in het horecagebied en op het strand. Zij spreken
jongeren aan en dragen eraan bij dat conflicten niet escaleren.
Op het moment dat jongeren uit zichzelf (vrijwillig) een mes inleveren wordt daar geen
(bestraffende) consequentie aan verbonden.
Ten aanzien van uw vraag naar de mogelijkheden om preventief te fouilleren; daar zijn
wel mogelijkheden voor maar 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.
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee te hebben beantwoord.
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