Aan: Raadsleden gemeente Coevorden
Datum Coevorden, 28-09-2020
Gevraagd/ongevraagd advies: Ongevraagd
Onderwerp: Veiligheid
Contactperso(o)n(en) binnen de JongerenRaad: Roy Derks

Aanleiding:
Na een aantal jaren van daling van de cijfers van minderjarige verdachten zien we in de afgelopen
twee jaar dat er weer sprake is van een stijging 1.
Daarnaast zien we in de breedte dat het gevoel van ‘onveiligheid’ en de ‘jeugdoverlast’ in Coevorden
ook stijgt 2. De Jongerenraad maakt zich daar in toenemende mate zorgen over.
Constatering
Binnen de gemeente hebben we diverse organisaties die zich bezig houden met openbare orde en
veiligheid. Hierbij moet u denken aan de Politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren (handhaving)
en in Coevorden ook nog de Koninklijke Marechaussee. Wij gaan er van uit dat deze diensten elkaar
weten te vinden en ook met elkaar samenwerken. Ondanks de verschillende inspanningen lukt het
helaas niet de overlast door jongeren of de ervaren overlast door jongeren naar beneden te brengen.
Dat laatste zal ook leiden tot een gevoel van onveiligheid van inwoners op verschillende plekken in
Coevorden. Hierbij moet u denken aan o.a. de skatebaan, het centrum van de stad maar ook het
gebied rond het stationsplein in Coevorden. Wellicht ook in de verschillende wijken en dorpen maar
daar hebben we minder zicht op.
Mogelijke oplossingen
Volgens de Jongerenraad zijn er verschillende oplossingen die helpend zijn om de overlast door
jongeren terug te brengen, het gevoel van veiligheid te versterken en het aantal minderjarige
verdachten terug te brengen.
Jeugdagent
In sommige gemeenten, waaronder Hardenberg, bestaat de jeugdagent die zichtbaar en bekend is bij
jongeren in de gemeente en die ook in contact staat met de jeugd. In Coevorden bestaat een
dergelijke agent ook maar is niet of nauwelijks zichtbaar. De samenwerking tussen politie en
jongerenwerkers ervaren wij wel als positief. Wel denken we dat verbinding tussen jeugd en
jeugdagent kan helpen in wat wij in gedachten hebben.
Advies: We zouden het op prijs stellen als de Burgemeester, als verantwoordelijke voor openbare
orde en veiligheid, het gesprek aangaat met de politie om te kijken hoe en op welke manier de
Jeugdagent meer zichtbaar is voor jongeren in Coevorden. Zodat er verbinding ontstaat.
BOA’s
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/12/eerste-toename-minderjarige-verdachten-sinds-2009

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/openbare-orde-en-veiligheid

De BOA’s hebben in Coevorden een belangrijke rol omdat de capaciteit van de politie nu eenmaal
beperkt is. In Coevorden zijn we tevreden over de manier waarop zijn invulling geven aan hun rol.
Wel vinden we dat de zichtbaarheid van de BOA’s verbeterd zou kunnen worden wanner de
voertuigen ook herkenbaar zouden zijn.
Advies: We adviseren u de voertuigen van de BOA’s in Coevorden volgens de landelijke huisstijl BOA
Domein 1 uit te voeren. Zie bijlage 1.
Cameratoezicht
De Jongerenraad heeft de indruk dat het gevoel van veiligheid In het stationsgebied en delen van de
binnenstad niet goed is.
Advies: Wij adviseren u gebruik te maken van cameratoezicht in het stationsgebied om het gevoel
van veiligheid te verhogen. Naast de preventieve werking op vernielingen denken we dat het gevoel
van veiligheid verhoogt wordt. Waardoor het gebruik van het openbaar vervoer ook in de avonduren
als veilig wordt ervaren.
Veiligheidsplatform
De zorg om veiligheid is niet alleen een zaak van de politie of handhaving. Wat ons betreft mag dat
best breder gedeeld worden.
Advies: Onderzoek de meerwaarde van een veiligheidsplatform waarbij Politie, welzijnswerk,
ouderenbonden, Jongerenraad etc. een bijdrage zou kunnen leveren het gevoel van veiligheid te
vergroten en het terugdringen van overlast te bevorderen in de gemeente Coevorden.
Wij willen graag met u het gesprek aangaan om bovenstaande toe te lichten,
Hoogachtend,
Voorzitter Jongerenraad
Fabian Schuurmans

Bijlage 1:

