
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Marieke le Noble, Hart voor BNM 

Datum indiening: 20 augustus 2019 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Mogelijkheden voor aanpak overlast 

 

Inleiding 
Mensen (vaak betreft dit jongeren) die overlast veroorzaken in de openbare ruimte is een klacht die eigenlijk uit alle 
windstreken van onze gemeente naar voren komt. Hierbij gaat het niet per se om het feit dat ze er zijn – iedereen mag 
gebruik maken van de openbare ruimte-, maar met name om het gedrag; dat er vaak veel troep achterblijft en dat er 
bijvoorbeeld op scooters door parken en over voetpaden geracet wordt. Door dit gedrag durven mensen daar niet meer met 
hun kind of hond te wandelen.  
 
Daarnaast is er ook de 'zwaardere' overlast in de vorm van drugsgebruik en -handel, het gebruik van lachgas en intimidatie 
van omwonenden (bijvoorbeeld als de bewoners de overlastgevers proberen aan te spreken op hun gedrag). 
 
Hart voor BNM zou graag meer aandacht willen voor het terugdringen van deze overlast en ontoelaatbaar gedrag en heeft 
hierover de volgende vragen. 
 
Vraag 1 
Is er in Gooise Meren in het kader van het Integrale Veiligheidsprogramma een programma School en Veiligheid? Wordt er in 

dit programma ook met jongeren gesproken over de problematiek van onder andere overlast en hun eigen 

verantwoordelijkheden hierin? Zo niet, ziet het college mogelijkheden dit met scholen op te pakken? 

 

Antwoord 
 

 
Vraag 2 
Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota 2019 op de Politieke Avond voor het zomerreces, werd duidelijk dat een groot 
deel van de inzet van BOA’s gebruikt wordt voor parkeercontroles. Hierdoor blijft er slechts beperkte tijd over voor andere 
zaken, zoals bijvoorbeeld jeugd die overlast veroorzaakt aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Ziet het college 
mogelijkheden om de capaciteit specifiek voor deze taak uit te breiden, bijvoorbeeld in de vorm van een extra (jeugd-)BOA 
die de tijd heeft om met de jongeren in gesprek te gaan en ze aan te spreken op hun gedrag? 
 
Antwoord 
 


