
Groningen, 20 april 2018 

 

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 

Schoolplein14 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: 

 

 

Schade onder het schoolgebouw van de Nassauschool: 

 


