
                

 

    Geachte heer, mevrouw, 

   

 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken in de aanpak van de 

vier jeugdgroepen in de gemeente Groningen die momenteel vallen onder de 

aanpak problematische jeugdgroepen. En over de jeugdgroep in Ten Boer die 

door de vierhoek niet als problematische jeugdgroep is aangemerkt, maar wel 

onze speciale aandacht heeft. 

 

Vanaf 2017 werken wij in de gemeente Groningen met het landelijke 7-

stappen model problematische jeugdgroepen. Dit model is een richtlijn voor 

gemeenten om jeugdgroepen in zeven praktische stappen in beeld te brengen 

en aan te pakken. In Groningen hebben wij op basis van dit model een eigen 

lokale aanpak problematische jeugdgroepen ontwikkeld, het zogenaamde 

Groninger model. Na een testjaar en een uitgebreide evaluatie (collegebrief 

aan raad d.d. 28 juni 2018 met kenmerk 6986814) hebben wij in 2018 

besloten de aanpak voort te zetten en in te bedden in het reguliere jeugd- en 

veiligheidsbeleid. 

 

Een stedelijke regiegroep, bestaande uit de procesregisseur jeugd van het 

Actiecentrum Veiligheid en Zorg (voorheen het Veiligheidshuis) en de 

gemeentelijke beleidsadviseurs Jeugd en Veiligheid en Openbare Orde en 

Veiligheid, houdt de voortgang van de aanpak in de gaten en bereidt 

eventuele besluitvorming over de aanpak voor. 

 
Wij zijn positief over de effecten van de aanpak op de problematische 
jeugdgroepen. Wij slagen er samen met onze ketenpartners in om de 
individuele leden van de jeugdgroepen snel in beeld te krijgen en zicht te 
krijgen op hun rol binnen de groep en om op basis daarvan effectieve 
interventies op de groep en het individu in te zetten die de overlast sterk doen 

Onderwerp  

Stand van zaken aanpak problematische 

jeugdgroepen in Groningen 

Steller 
 

L.T. Rozema  

 
  

 

 De leden van de raad van de gemeente Groningen 

te 

GRONINGEN 

Telefoon  (050) 367 61 95 Bijlage(n)  - Ons kenmerk    

Datum  18-9-2019 Uw brief van   Uw kenmerk  - 
 

        

estdal1g
Notitie
272816-2019



 
Bladzijde 2 
  

 
 
 

 

verminderen. Dat wij een eigen Groninger model hebben ontwikkeld en 
getest, een blauwdruk die wij in alle wijken en dorpen kunnen inzetten, draagt 
hier in hoge mate aan bij. 
 
Wij maken ons zorgen over de toename in omvang van een aantal  
jeugdgroepen in het afgelopen half jaar, groepen van veertig jongeren of meer 
zijn geen uitzondering. En over de stijging van het aantal ernstige 
geweldsdelicten en straatroven binnen de problematische jeugdgroepen in 
bijvoorbeeld Haren en Paddepoel. Dit vergt steeds meer tijd en inzet van 
betrokken ketenpartners als politie, Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AVZ), 
Halt en WIJ Groningen. 

 

Jeugdgroep Paddepoel 

De groep bestaat uit 40 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar en komt 

grotendeels uit Groningen en met name uit de wijk Paddepoel zelf. De groep 

viel vooral op door diverse (gewelds)incidenten, financiële fraude en overlast 

en vernieling in aanloop naar oud en nieuw. Op basis van onderzoek van een 

speciaal rechercheteam heeft de politie inmiddels 26 jongeren aangehouden. 

 

Door alle aanhoudingen en het opstarten van de aanpak problematische 

jeugdgroepen is het relatief rustig in Paddepoel. Een groot deel van de groep 

neemt deel aan de sportactiviteiten in de wijk en veroorzaakt daar niet of 

nauwelijks problemen. 

 

Vanuit de aanpak zijn wij de afgelopen weken al bij deze jongeren en hun 

gezinnen op huisbezoek geweest. Het WIJ-team gaat daarnaast ook op 

huisbezoek bij die jongeren en gezinnen die nog geen hulpverlening hebben. 

De politie en het jeugdwerk blijven actief en zichtbaar aanwezig in de wijk. 

 

Jeugdgroep Hoogkerk 

De jeugdgroep bestaat uit 19 jongeren en varieert in leeftijd van 12 tot 19 

jaar. De jongeren wonen overwegend in Hoogkerk. De groep kwam in eerste 

instantie in beeld vanwege een incident waarbij stenen zijn gegooid naar een 

brandweerman. De jongeren uit de groep gaan wel naar school, werk of stage. 

 

Alle jongeren zijn bekend bij het jeugdwerk en bezoeken met enige regelmaat 

de jeugdsoos. Door de enorme toeloop op de soosavonden op woensdag en 

vrijdag (30-40 jongeren) gaat de soos nu ook op maandag open. 

 

Na het eerste huisbezoek en de daarna opgestarte hulpverlening in de 

gezinnen vanuit WIJ, is na ongeveer drie maanden besloten om opnieuw op 

huisbezoek te gaan. Ouders gaven bij het eerste huisbezoek aan graag op de 

hoogte gehouden te willen worden. De tweede ronde van huisbezoeken 

verliep goed. Ouders stelden het op prijs dat ze op de hoogte werden gesteld 

van de situatie op straat en in de soos. 

 

In de maanden juli en augustus is er met enige regelmaat sprake geweest van 

overlast en intimidatie richting voorbijgangers en bewoners van Hoogkerk. 

Het gaat onder meer om het gooien van waterballonnen, stenen en blikjes 

naar voorbij rijdende auto’s. Wij hebben inmiddels bestuurlijke en 
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repressieve maatregelen genomen, te weten een gebiedsverbod voor één 

jongere en een samenscholingsverbod voor de Zuiderweg en een aantal 

zijstraten. 

 

Het jeugdstraatwerk heeft signalen van jeugdoverlast bij de supermarkt, 

bibliotheek en Cosis opgepakt.  

 

Jeugdgroep Lewenborg 

De groep bestond uit 43 jongeren, 14 meisjes en 29 jongens, en varieert in 

leeftijd van 15-20 jaar. Het merendeel van  de jongeren uit deze groep is 

afkomstig uit de stad Groningen. Het gaat in deze groep vooral om jongeren 

waar zorgen over zijn op het gebied van middelengebruik, de 

opvoedingssituatie en leerplicht. De groep is inmiddels gereduceerd van 43 

naar 17 leden. 

 

De jongeren kwamen in beeld omdat ze voor overlast zorgden in en rondom 

het winkelcentrum Lewenborg, het DOK en de oude bieb. Later verplaatste 

deze overlast zich naar andere plekken in de wijk. De jongeren zijn meestal 

goed benaderbaar, maar door drank- en drugsgebruik loopt het zo nu en dan 

uit de hand. 

 

De soosavonden in het DOK worden goed bezocht. Twee keer per week 

kunnen jongeren naar de soos (woensdag en vrijdag). De jeugdwerkers 

hebben goed contact met de jongeren en horen veel over wat er gebeurd in de 

wijk. Daarnaast grijpen zij in bij eventuele incidenten door met deze jongeren 

in gesprek te gaan en waar mogelijk een soosverbod te geven voor een aantal 

weken.  

 

Naar aanleiding van de huisbezoeken hebben veel ouder(s)/verzorger(s) 

vervolgstappen gezet richting hun zoon of dochter en richting de 

hulpverlening. Het WIJ-team was al bij een aantal gezinnen betrokken, maar 

bij een groot deel ook niet. Voorbeelden van ingezette interventies zijn: 

ouderbegeleiding, systeemtherapie, inzet outreachend medewerker 

Verslavingszorg Noord Nederlandbehandeling, ouderavonden en inzet 

BOA’s. 

 

Op dit moment gaat het redelijk goed met de jongeren en is er weinig 

overlast. Indien het over drie maanden nog steeds goed gaat, dan vragen wij 

de lokale vierhoek de jeugdgroep Lewenborg af te schalen. Afschaling houdt 

in dat de aanpak problematische jeugdgroepen stopt en dat wij samen met 

onze ketenpartners per jongere en hun gezin bekijken wat er nodig is aan zorg 

en ondersteuning in het vervolgtraject. De individuele jongeren en hun 

gezinnen blijven dus ook na het stoppen van de groepsaanpak in beeld.  

 

 

Jeugdgroep Haren 

De groep bestaat uit 19 jongeren, allen man, in de leeftijd van 12 tot en met 

23 jaar. De groep komt grotendeels uit Haren (Gn) en Glimmen. 
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Naar aanleiding van vernielingen in Haren rondom het Anjerplein (voorjaar 

2019) en een vechtpartij, waarvan de politie het sterke vermoeden had wie 

daarvoor verantwoordelijk waren, maar waarvan bewijslast ontbrak, zijn 

wijkagenten in gesprek gegaan met betrokken jongeren en ouders/verzorgers. 

 

De politie heeft deze incidenten gedeeld met de gemeente (gebiedsteam en 

stedelijke regiegroep aanpak problematische jongeren). Toen bleek dat een 

aantal van deze  jongeren ook als verdachten van straatroof in beeld kwam is 

om een groepsscan aangevraagd.  

 

Tot nu toe zijn de volgende acties ingezet: 

• Inzet jeugdstraatwerk om groep in zicht te krijgen en te houden; 

• Opstarten risicojongeren overleg; 

• Namens de gemeente is voorafgaand aan het opstarten van de aanpak 

een brief gestuurd aan de ouders/verzorgers van jongeren waarover 

politie zich zorgen maakte naar aanleiding van overlast rondom het 

Anjerplein (medio mei). Hier zijn drie reacties op gekomen; 

• Politie controleert iedere avond de verschillende hangplekken 

(schoolplein Mozaïek, cafetaria Rijksstraatweg, Anjerplein en 

Boeremapark). Hierdoor is de overlast rondom onder meer het 

Anjerplein fors afgenomen; 

• BOA’s bekeuren waar dat kan; 

• Plus Min Mee training voor betrokken professionals is gepland, begint 

kort na de zomer; 

• Politie heeft aanhoudingen verricht, het onderzoek loopt nog. 

• Straatrovers zijn in het televisieprogramma ‘opsporing verzocht’ 

geweest. 

 

Jeugdgroep Ten Boer 

Op basis van de groepsscan heeft de lokale vierhoek besloten de aanpak 

problematische jeugdgroepen niet toe te passen op deze jeugdgroep. In Ten 

Boer is namelijk geen sprake van een problematische jeugdgroep die zich 

schuldig maken aan criminele activiteiten, maar van een groep hangjongeren 

die regelmatig overlast veroorzaakt. 

 

De groep hangjongeren in Ten Boer bestaat uit 45 leden in de leeftijd 8-23 

jaar. De leden komen grotendeels uit Ten Boer, ten Post en Winneweer. De 

groep bestaat uit 8 meisjes en 37 jongens. 

 

Om de overlast te verminderen, werken wij aan het vinden en realiseren van 

een Jongerenontmoetingsplek (JOP). Wanneer deze voorziening er ook 

daadwerkelijk is, is momenteel lastig te zeggen. Gezien de aanhoudende 

klachten die we ontvangen van de bewoners van voornamelijk het 

Dorpsplein, is de intentie om de JOP zo spoedig mogelijk in gebruik te 

nemen. Het jeugdwerk, de jongeren en enkele ouders hebben de afgelopen 

tijd al wel afspraken gemaakt over de inrichting, het toezicht en de huisregels. 

Ook organiseren wij samen met onze ketenpartners in Ten Boer met enige 
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regelmaat activiteiten voor de jongeren en is er een risicojeugd-overleg 

opgestart. 

 

Burgemeester Den Oudsten en wethouder Jongman hebben onlangs met 

omwonenden en een deel van de jeugd gesproken. Hierbij is afgesproken dat 

wij  doorgaan met het traject rondom het realiseren van de 

Jongerenontmoetingsplek en dat wij onderzoeken welke 

handhavingsmaatregelen wij op korte termijn kunnen inzetten om de ervaren 

overlast aan te pakken. 

 

Tot slot 

Onlangs hebben wij als gemeente drie jeugd-BOA’s aangesteld om 

structureler toezicht op de jeugdgroepen in Groningen te kunnen garanderen. 

Indien het aantal en de omvang van de jeugdgroepen blijft toenemen en de 

problematiek zich blijft verharden, kan het zijn dat er ook extra capaciteit 

nodig is bij ons en onze ketenpartners om de aanpak te kunnen continueren. 

Een eventueel capaciteitsprobleem adresseren wij in eerste instantie in de 

stedelijke regiegroep met de lokale vierhoek van burgemeester, Officier van 

Justitie, korpschef politie en de wethouder jeugdbeleid in de rol van 

opdrachtgever als opschaalmogelijkheid. 

 

De aanpak grijpt in op diverse leefgebieden van de jongeren en hun gezinnen, 

zoals vrije tijd, dagbesteding, pedagogisch functioneren, psychische 

gezondheid en veiligheid. Er zijn echter ook leefgebieden waarop de aanpak 

weinig tot geen invloed heeft, maar die wel belangrijke indicatoren vormen 

voor het ontstaan van problematische jeugdgroepen. Zoals armoede, het 

wonen in goedkope huurwoningen en de samenstelling van een gezin. Het is 

dus zaak om op alle leefgebieden maatregelen te treffen, die een positieve 

uitwerking hebben op de jongere en het gezin. En om het ontstaan van nieuwe 

problematische jeugdgroepen te voorkomen. Wij pakken dit vraagstuk op 

vanuit de domeinen Positief Opgroeien en Zorg en Veiligheid. Wij 

informeren uw raad in het eerste kwartaal van 2020 over de maatregelen die 

wij in dit kader hebben genomen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
de burgemeester,    de secretaris, 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 


