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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer H. Ubbens van 
het CDA gestelde vragen ex art 41 RvO over vandalisme op schoolpleinen. 
De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

1. Is het college op de hoogte van de schade die aan de Nassauschool is 
aangebracht? 
Nee, de schade aan de pilaren waar de school op steunt is niet gemeld 
bij de afdeling Verzekeringen. De gemeente heeft onlangs zelf contact 
gezocht met de bestuurder van de VCOG om na te vragen waarom 
deze schade niet is gemeld. De bestuurder gaf aan dat hij er niet zeker 
van was of hij deze schade kon indienen omdat niet duidelijk was of 
de schade aan de pilaren vandalisme schade was. De bestuurder gaf 
daarbij aan dat het verhaal over de schade door een lokale journalist 
naar buiten was gebracht op een wijze die de bestuurder niet passend 
vond. De Nassauschool zal alsnog de schade gaan melden en conform 
de procedure (zie beantwoording vraag 2) zal een passende oplossing 
gezocht worden. 

In 2016 zijn er 3 schades aan de Nassauschool gemeld, in 2017 zijn er 
eveneens 3 schades gemeld veroorzaakt door vandalisme. 

2. Is het college het met de CDA-fractie eens dat de gemeente de schade 
moet afhandelen met de verzekering, zodat dit niet eerst voor rekening 
van de .school komt? 
Voor de afhandeling van de schade geldt de volgende procedure. 
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Een schade wordt gemeld bij afdeling Verzekeringen. Deze wordt 
beoordeeld en vervolgens, mits dekking onder de verzekeringspolis 
valt, uitgekeerd. Let wel: de school moet wel zelf de schade melden. 
Wanneer er sprake is van een dermate grote schade wordt er een 
expert ingeschakeld, de school kan bij de expert een verzoek indienen 
voor het verkrijgen van een voorschot. 

3. Kan het college inzicht verschaffen in het aantal keer dat er de 
afgelopen jaren schade is aangebracht aan schoolpleinen en 
schoolgebouwen? En zo ja, hoe groot was de totale schade? 
In bijlage I figuur 1 vindt u een overzicht van het aantal bij de 
afdeling Verzekeringen binnengekomen school gerelateerde 
schadezaken door vandalisme per maand. In figuur I is te zien dat de 
pieken in schadezaken zich vooral bevinden in de zomerperiode en de 
periode rondom oud en nieuw. 

In bijlage I figuur 2 vindt u een overzicht van het door de politie 
geregistreerde aantal incidenten van vandalisme in de gemeente 
Groningen per jaar. Dit betreft totaalcijfers en niet uitsluitend cijfers 
over vandalisme op scholen en schoolpleinen. 

In bijlage I figuur 3 vindt u een overzicht van de totale 
schadebedragen in euro's van school gerelateerde schadezaken door 
vandalisme per jaar over de periode 2015 tot en met juni 2018. 

4. Hoe vaak wordt schade aan schoolgebouwen en pleinen op de daders 
verhaald? 
Het verhalen van schade op daders komt zelden voor. Reden hiervan 
is, dat de daders in veel gevallen niet bekend zijn. 

5. Welke aanpak bestaat er op dit moment om schade en overlast op 
schoolpleinen na schooltijd te beperken? 
Het schoolbestuur is eigenaar en verantwoordelijk voor het 
buitenonderhoud van algemeen toegankelijke schoolpleinen. 
Het schoolbestuur ontvangt vanuit het rijk budget voor het 
buitenonderhoud. De voorkoming van schade en overlast op 
schoolpleinen wordt door schoolbesturen zelf geregeld. 

Het jongerenwerk en jeugdstraatwerk van stichting WIJ is actief in de 
wijken. Zij gaan in contact met de jongeren, juist ook op plekken waar 
de jeugd zich verzameld, om vroegtijdig te signaleren en overlast te 
voorkomen. 
Na de meldingen van vandalisme bij de Dom Helder Camara school 
en de Nassauschool is jeugdstraatwerk actief aanwezig geweest bij 
deze scholen door in de avonduren contact te leggen met de daar 
aanwezige jeugd en hun aan te spreken op hun gedrag. 

We hebben een aanpak voor problematische jeugdgroepen in de stad. 
In maart 2018 informeerden wij u omtrent de stand van zaken omtrent 
de aanpak problematische jeugdgroepen in de stad (brief met kenmerk 
6787003). 
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Onlangs informeerden wij over de eindevaluatie van de eenjarige pilot 
in de wijken Paddepoel, Beijum en Vinkhuizen (brief met kenmerk 
6986814) 

6. Op de Nassauschool is een mosquito aanwezig. Dit apparaat kan 
gebruikt worden om hangjongeren buiten schooltijd te weren van het 
terrein, daarmee kan schade worden voorkomen. Wil het college 
toestemming voor het gebruik van dit apparaat overwegen om 
overlast en schade te voorkomen? Zo niet waarom niet? 
Wij zijn geen voorstander van een mosquito. Dit zou immers ook 
effect hebben voor kinderen die buiten schooltijd alleen willen spelen, 
maar ook op dieren. Als er overlast is dan zal een andere aanpak 
ingezet moeten worden. Zie ook vraag 8. 

7. Bestaat er op dit moment een gecoördineerde aanpak waarbij 
gemeente, scholen en de politie gezamenlijk optrekken om schade aan 
schoolgebouwen en pleinen aan te pakken? Zo niet waarom niet? 
Nee die is er niet. Het initiatief en de verantwoordelijkheid liggen bij 
het schoolbestuur. 
Algemeen uitgangspunt is dat de schoolpleinen van basisscholen met 
een buurtfunctie ook na schooltijd zo veel mogelijk algemeen 
toegankelijk zijn als speelterrein voor kinderen. 

Zie ook de beantwoording van vraag 5 met betrekking tot aanpak 
problematische jeugdgroepen. 

8. Welke andere mogelijkheden ziet het college om overlast en schade 
aan schoolpleinen en schoolgebouwen te voorkomen? 
Het schoolbestuur kan maatregelen nemen om overlast en schade te 
voorkomen. De gemeente wil hierin meedenken. 
Het schoolbestuur kan eventueel een aanvraag indienen bij de 
gemeente via het programma onderwijshuisvesting, of in overleg via 
een spoedoplossing. 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Bijlage 1: Cijfers over vandalisme op scholen en schoolpleinen 
in Groningen 

Figuur 1: aantal bij de directie Vastgoed binnengekomen school 
gerelateerde schadezaken per maand 

Aantal schadezaken per maand 
(december 2014 tm juni 2018) 
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Toelichting: De pieken bevinden zich vooral in de zomerperiode en de 
periode rondom oud en nieuw. 

Figuur 2: aantal incidenten van vandalisme in de gemeente Groningen 
(dit zijn totaalcijfers en dus niet uitsluitend cijfers over scholen) 
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Toelichting: Na een stijging in 2017 lijkt het erop dat er weer een daling gaat 
komen in 2018. 

Incidenten (stuur) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Alle perioden (4mnd) 

Totaal 2.026 1.877 1.753 1.837 2.059 742 10.294 

Figuur 3: bedragen van bij de directie Vastgoed binnengekomen school 
gerelateerde schadezaken per jaar 

Totale schadebedragen in euro's door vandalisme per jaar 
(2015 tm juni 2018) 
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Groningen, 20 april 2018 
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Groningen 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO inzake vandalisme op schoolpleinen 

Geacht college, 

In de afgelopen weken kreeg de CDA-fractie signalen van vandalisme op twee basisschoolpleinen in 
onze stad. Op de Dom Helder Camara werden de muren van het schoolgebouw en het gloednieuwe 
SchoolpleinM bespoten met graffiti (zie foto 1 en 2). Dit gebeurde in het weekend van 8 en 9 juni. 
Gelukkig heeft de gemeente snel gehandeld en is deze graffiti maandag 10 juni weer verwijderd. 

Daarnaast bereikte onze fractie het nieuws dat ook de Nassauschool te maken heeft met schade aan 
de buitenkant van hun schoolgebouw (zie foto 3). Dit is waarschijnlijk aangebracht door jongeren die 
vooral 's avonds onder het schoolgebouw bivakkeren. Het gebouw van de Nassauschool aan de Graaf 
Adolfstraat 73 heeft al vaker last gehad van schade veroorzaakt door hangjongeren. Hierbij ging het 
vaak om schade aan het kunstgras onder de school (die op palen staat). Deze schade bestaat dan uit 
losgetrokken kunstgrasstroken of brandschade. Nu blijken ook de pilaren waar de school op steunt te 
zijn beschadigd. Om deze schade te herstellen moeten grote kosten worden gemaakt (een bedrag 
tussen 40.000 en 50.000 is de indicatie). De CDA-fractie heeft begrepen dat de gemeente in principe 
verzekerd is voor deze schade. De Nassauschool geeft aan dat de schade uiteindelijk door de 
gemeente via een verzekering zal worden vergoed, maar dat het herstel van de schade eerst moet 
worden voorgeschoten door de scholenstichting (VCOG). Dit drukt in eerste instantie op de begroting 
van de Nassauschool. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de buitenkant van 
schoolgebouwen, vindt het CDA dat het mogelijk moet zijn deze schade direct via de gemeente af te 
handelen. 

Naast vragen over deze specifieke situatie heeft onze fractie vragen over de aanpak van overlast en 
schade aan schoolpleinen en schoolgebouwen in het algemeen: 

Vragen; 

1. Is het college op de hoogte van de schade die aan de Nassauschool is aangebracht? 
2. Is het college het met de CDA-fractie eens dat de gemeente de schade moet afhandelen met 

de verzekering, zodat dit niet eerst voor rekening van de school komt? Zo niet, waarom niet? 
3. Kan het college inzicht verschaffen in het aantal keer dat er de afgelopen jaren schade is 

aangebracht aan schoolpleinen en schoolgebouwen? En zo ja, hoe groot was de totale 
schade? Zo niet waarom niet? 

4. Hoe vaak wordt schade aan schoolgebouwen en pleinen op de daders verhaald? 
5. Welke aanpak bestaat er op dit moment om schade en overlast op schoolpleinen na 

schooltijd te beperken? 
6. Op de Nassauschool is een mosquito aanwezig. Dit apparaat kan gebruikt worden om 

hangjongeren buiten schooltijd te weren van het terrein, daarmee kan schade worden 
voorkomen. Wil het college toestemming voor het gebruik van dit apparaat overwegen om 
overlast en schade te voorkomen? Zo niet waarom niet? 



7. Bestaat er op dit moment een gecoördineerde aanpak waarbij gemeente, scholen en de 
politie gezamenlijk optrekken om schade aan schoolgebouwen en pleinen aan te pakken? Zo 
niet waarom niet? 

8. Welke andere mogelijkheden ziet het college om overlast en schade aan schoolpleinen en 
schoolgebouwen te voorkomen? 

Schade aan het schoolgebouw van de Dom Helder Camara: 

1 

Schade onder het schoolgebouw van de Nassauschool: 


