
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: Floor Elderman, Goois Democratisch Platform (GDP) 

Datum indiening: 18 augustus 2020 

Datum antwoord: 15 september 2020 

Onderwerp: Overlast jongeren en aanpak, centrumgebied Bussum 

 
Inleiding 
De zomervakantie is voor velen van ons anders verlopen dan normaal. Zeker voor jongeren, voor wie eindexamens, inclusief 
afsluitende feestjes, ‘voor-het-eerst-zonder-ouders-op-vakantie’-tripjes en introductieweken van vervolgopleidingen niet of 
‘slechts’ digitaal doorgang vonden. Voor de meeste jongeren dan ook een saaie boel. Dit, in combinatie met het warme weer 
en andere coronaregels (of -beperkingen) hebben ervoor gezorgd dat er een toenemend aantal jongeren voor overlast zorgt. 
Van diverse ondernemers en omwonenden van met name het gebied ‘Stationsgebied Naarden-Bussum’, ‘Vlietlaan’ en 
‘Centrum Bussum’ hebben wij signalen gekregen dat deze overlast is toegenomen in frequentie en ernst. Zo worden er met 
regelmaat spiegels van auto’s getrapt, (vuurwerk)bommetjes gegooid en fietsen of scooters gestolen of gesloopt. Ook zorgen 
jongeren voor geluidsoverlast en vechtpartijen en verplaatsen ze zich vaak in grotere groepen. Hierover hebben wij de 
volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Herkent het college de geschetste toename en verharding die wij vanuit inwoners en ondernemers krijgen over deze overlast 
(door jongeren)? 
 
Antwoord 
Het college herkent zich in het beeld dat er in de afgelopen maand meer meldingen van overlast en incidenten hebben 
plaatsgevonden, dan in juni en het begin van juli.  
 
Vraag 2 
Welke plannen heeft het college om deze groep te benaderen over dit probleem? 
 
Antwoord 
Het gaat hier niet om één specifieke groep. Er verblijven meerdere groepen jongeren in het centrum tijdens de horecanachten 
en –avonden. Daarnaast gaat het niet specifiek om reguliere jeugdoverlast, maar hebben bezoekers van horecagelegenheden 
ook een aandeel in de overlast. De aanpak om de overlast te verminderen is daarom gericht op het gehele horecagebied en 
niet op specifieke groepen.  
 
Vraag 3 
Is het college voornemens om bewakings- of beveiligingscamera’s in de genoemde probleem- of aandachtsgebieden (terug) 
te plaatsen? Is er ruimte in de ontwikkelingsplannen van bijvoorbeeld ‘Herinrichting Vlietlaan’ en/of ‘Stationsgebied Naarden-
Bussum’ om hier (meer) mee te doen? 
 
Antwoord 
Het college is niet voornemens om cameratoezicht in te stellen in het gebied. Cameratoezicht is een duur instrument en raakt 
de privacy van onze inwoners. Daarom moet er voor cameratoezicht in grotere mate sprake zijn ernstigere en structurelere 
vormen van overlast, dan nu het geval is in het horecagebied.  
 
Vraag 4 
Welke rol ziet het college voor BOA’s en andere handhavers in het aanpakken van dit probleem?  
 
Antwoord 
De komende weken zullen de  politie, de Boa’s en een beveiligingsbedrijf verhoogd aanwezig zijn tijdens de horecavonden en 
-nachten om de overlast aan te pakken. Hierbij onderhouden wij nauw contact met de horecaondernemers. De ervaring leert 
dat deze aanpak in de meeste gevallen voldoende is om overlast te verminderen. De situatie in het horecagebied wordt van 
week tot week bekeken, waarna eventuele maatregelen worden aangepast op de huidige situatie.  
 
 


