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Inleiding 
Het kan niemand zijn ontgaan dat er steeds meer steekincidenten onder jongeren plaatsvinden. Binnen de 
samenleving heerst veel bezorgdheid over het wapenbezit en wapengebruik onder de jeugd.  
Inmiddels is er vanuit een drietal ministeries een actieplan “Wapens en Jongeren” gepresenteerd.  
Met dit actieplan hoopt men deze vorm van geweld, in samenwerking met gemeenten, politie en andere partners, te 
stoppen. 
Het actieplan is vooral gericht op maatwerk en de inzet van lokale partijen.  
Denk aan (wapen)inleveracties, aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden, preventief fouilleren, ouders betrekken en 
bewustwordingscampagnes.   
Allemaal acties die gemeenten samen met partners kunnen inzetten op plekken waar het nodig is.  
 
 
Vraag 1 
Zijn er binnen de gemeente Gooise Meren incidenten (cijfers*) bekend als het gaat om wapengebruik door 
jongeren? En is er enig zicht op de omvang als het gaat over het wapenbezit onder jongeren?   
(* bronnen als Trouw en Politie.nl geven aan dat de manier van registreren door de politie geen goed beeld geeft van 
de cijfers. HALT daarentegen zou het bezit van (alle) wapens onder jongeren wel  registreren) 
 
Antwoord 
De politie, Boa’s en het jongerenwerk zijn scherp op eventueel wapenbezit onder jongeren. In Gooise Meren zijn 
tussen 1 juni 2020 en 4 december 2020 geen overtredingen van de Wet Wapens & Munitie (WWM) geconstateerd 
bij de minderjarigen. Ook hebben zich in die periode geen geweldsmisdrijven met wapens voorgedaan waarbij is 
vastgesteld dat minderjarige bewoners van Gooise Meren betrokken waren. Gelet op de bovenstaande feiten is de 
vermoedelijke omvang van wapengebruik onder jongeren beperkt.  
 
In de stukken van de Rijksoverheid over dit onderwerp is te lezen dat gemeenten en politie zorgen voor een 
laagdrempelig aanspreekpunt op scholen - bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur van wijkteams, een 
schooljongerenwerker of de wijkagent - voor jongeren die zich bedreigd voelen. 
 
Vraag 2 
-Wordt dit al toegepast binnen Gooise Meren?  
-Zo ja, waar en op welke wijze?  
-Zo nee, wat is men voornemens hiermee te gaan doen?  
 
Antwoord 
De wijkagenten van de politie onderhouden contact met de scholen. Daarnaast hebben ambtenaren op het gebied 
van zorg en veiligheid nauwe contacten met de scholen. Zo heeft elke school periodiek het Zorg Advies Team 
(ZAT)- overleg, waaraan ambtenaren van de gemeente deelnemen. In dit overleg worden zorgen over jongeren op 
school besproken. Het eventuele bezit of gebruik van wapens kan hier ook een onderdeel van zijn.  
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Jongeren lijken het “normaal” te vinden een wapen bij zich te dragen. Niet zozeer om een ander wat aan te doen maar 
vooral om zichzelf te “beschermen” Ze gaan ervan uit dat de ander ook een wapen op zak heeft en voelen ze zich 
daardoor niet veilig.  
Het is belangrijk dat jongeren weten waarbij ze terecht kunnen als ze zich onveilig voelen of vragen hebben 
Jongerenwerkers kunnen een grote schakel zijn als het gaat over contacten met jongeren.  In diverse gemeenten zijn 
daarom al acties gestart.  
Neem bijvoorbeeld de gemeente Bergen waar jongerenwerkers een campagne zijn gestart om bewustwording te 
creëren en het probleem  bespreekbaar te maken onder jongeren. 
https://www.youtube.com/watch?v=ND2De8vfwOM&feature=emb_title 
Het is ook belangrijk te laten zien waar jongeren terecht kunnen wanneer ze zich niet veilig voelen of wanneer ze over 
hun wapenbezit willen praten 
 
Vraag 3 
-Wat doen de jongerenwerkers in Gooise Meren als het gaat om wapen- messenbezit onder jongeren? 
 
Antwoord 
Als het gaat om de veiligheid van de jongeren, geeft het jongerenwerk van Versa Welzijn voorlichting tijdens de 
inloopavonden. Het dragen van een wapen wordt afgekeurd door het jongerenwerk. Als zij weten dat een jongere 
een wapen opzak heeft, dan kan de jongeren een ontzegging krijgen voor de wijkcentra. Het jongerenwerk zal 
altijd met de desbetreffende persoon in gesprek over het bezit van messen. 
 
“Scholen kunnen in overleg met politie en de gemeente kluisjescontroles laten uitvoeren”. 
 
Vraag 4 
Zijn de scholen in onze gemeente geïnformeerd over deze mogelijkheid? 
 
Antwoord 
In het verleden zijn er op scholen kluisjescontroles uitgevoerd. De meeste scholen zijn daardoor op de hoogte van 
deze mogelijkheid. Momenteel worden scholen niet proactief geïnformeerd over de mogelijkheden.  
 
 
Vraag 5 
Is er binnen de scholen in onze gemeente behoefte aan een dergelijke controle? 
 
Antwoord 
In de afgelopen twee jaar hebben de scholen geen behoefte aan kluiscontroles kenbaar gemaakt.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ND2De8vfwOM&feature=emb_title

