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onderwerp Aanpassing werkwijze aanpak jeugdoverlast hotspots 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over een aanpassing in de werkwijze met betrekking tot de 
aanpak van jeugdoverlast op de 'hotspots'. 

In 2010 hebben wij de 'groepsaanpak jeugdoverlast' ontwikkeld; een totaalaanpak waarbij 
politie, Halt, het jongerenwerk en mobiel team van MeerWaarde en de gemeente één geheel 
vormen en samenwerken met als doel de afname van jeugdoverlast 

Samen met de ketenpartners brengen wij de (overlastgevende) jeugdgroepen en 

(dreigende) overlastlocaties in beeld. Deze informatie gebruiken wij om twee keer per jaar te 
bepalen voor welke locaties een intensievere en integrale aanpak vereist is om de situatie te 
verbeteren (de zogenaamde 'hotspots'). Conform afspraak informeren wij u hier twee keer 

per jaar over, omstreeks juni en december. 

Hoewel de aanpak zeer succesvol is- we zien een duidelijke afname in het aantal 
meldingen- zijn er na ruim twee jaar ervaring aanleidingen om de werkwijze enigszins aan 

te passen. Met deze aanpassingen beogen wij verdere flexibilisering en meer mogelijkheden 
tot maatwerk. In deze brief lichten wij de aanpassingen nader toe en wordt duidelijk waarom 

wij u in december nog niet hebben geïnformeerd over de stand van zaken en de locaties die 
voor het komende half jaar zijn geprioriteerd. 
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Elke hotspot verschilt in problematiek en aanpak. Een gezamenlijke aanpak van zes 

hotspots, zoals nu geprioriteerd, is het maximum indien alle ketenpartners op elke hotspot 
worden ingezet. Door de capaciteit gericht( er) in te zetten per hotspot kunnen we meer 
flexibel omgaan met lichte of seizoensgebonden overlast op andere locaties. Zo kunnen 
hotspots met lichte overlast beter worden benaderd door het mobiel team van MeerWaarde, 

terwijl een hotspot met zwaardere overlast een meer repressieve aanpak moet krijgen. Op 
deze manier gaan we effectiever om met de capaciteit van de verschillende ketenpartners. 

Verder zien we dat de aanpak op een hotspot vaak langer duurt dan een half jaar. Wanneer 
een locatie tot hotspot wordt benoemd, wordt een aantal stappen doorlopen (verkenning en 
analyse, plan van aanpak, uitvoering, bijstelling, nazorg). Om resultaat te zien op een 

hotspot, kunnen we nu uit ervaring stellen dat dat langer dan een half jaar duurt. 
Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat de huidige momenten waarop we de hotspots 
vaststellen (juni en december) niet handig zijn voor de aanpak, omdat we dan achter de 

feiten aanlopen. Het nieuwe buitenseizoen is in juni immers al geruime tijd begonnen en het 
vaststellen van hotspots in december heeft minder nut omdat de winterperiode veelal vrij 

rustig verloopt. We stellen de hotspots daarom voortaan één keer per jaar vast, en wel bij de 
start van het nieuwe buitenseizoen. Dit betekent dat u uiterlijk in april 2013 van ons een 
geactualiseerd overzicht van de vastgestelde hotspots en de bijbehorende aanpak krijgt. 

Omdat wij ons ervan bewust zijn dat de overlast in het seizoen kan veranderen, monitoren 
wij continue de situatie en indien nodig stellen wij later, wanneer het seizoen in volle gang is, 
de hotspots bij. Juist omdat we nu zorgen voor een flexibelere inzet van de ketenpartners, is 
het straks ook mogelijk om sneller op actuele problemen in te springen, zonder dat daar 
eerst uitgebreide analyse- en overlegtrajecten voor hoeven worden opgestart. 

De wijziging in de aanpak betekent dat wij u nog steeds twee keer per jaar blijven 
informeren. In maartlapril betreft dit een brief met de stand van zaken jeugdoverlast én over 
de locaties die voor het komend jaar zijn geprioriteerd ( hotspots ). Na afloop van het 
buitenseizoen geven wij een terugblik en stand van zaken in het Uitvoeringsprogramma 

Integraal Veiligheidsbeleid. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, d 'burgemeester, 
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