
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: 8 april 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Vervolgvragen Overlast drugsdealen Keverdijk 

 

Inleiding 
Tijdens de raadsvergadering van 7 april werden in het vragenhalfuur vragen van de PvdA beantwoord naar aanleiding van de 
voortdurende overlast van drugsdealers op de Keverdijk die afgelopen weekend resulteerde in de mishandeling van een man 
bij het volkstuinencomplex. Naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen, hebben wij de volgende vervolgvragen 
 
Vraag 1 
Tijdens de beantwoording van de vraag over de meldingen van overlast die omwonenden wel aangeven te hebben gedaan de 
afgelopen periode, maar die niet of nauwelijks zijn geregistreerd in officiële systemen bij politie of gemeente, gaf de 
portefeuillehouder aan dat hij hier onderzoek naar gaat doen.  

- Betekent dit ook dat de portefeuillehouder of een ander lid van het college naast met de mishandelde man, in 
gesprek gaat met omwonenden?  

- En wordt dan ook specifiek aandacht besteed aan de missende meldingen? 
 
Antwoord 
 
Vraag 2 
Bij de beantwoording van de vraag of deze drugsdealers bekend zijn bij het Zorg- en Veiligheidshuis of de lokale PGA, werd 
voornamelijk gesproken over jongerenwerkers die overlastgevers in beeld hebben. Daarom zouden we graag alsnog antwoord 
op de volgende vraag willen: 

- Zijn deze drugsdealers bekend bij het Zorg- en Veiligheidshuis of de lokale PGA? 
- Zo nee, waarom niet? 
- Is er zicht op de samenstelling van de groep jongeren?  
- Welke interventies zijn er naast het jongerenwerk in eerder stadium ingezet om overlast te voorkomen? 

 
Antwoord 
 
Vraag 3 
Wat Hart voor BNM betreft is het stadium van jeugd/wijk/jongerenwerk bij deze drugsdealers voorbij.  

- Worden er, naast preventieve maatregelen als camera’s, ook bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen ingezet of 
overwogen? 

- Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
 
Vraag 4 
Tijdens de beantwoording werd gesproken over de zorg van een waterbed effect – de drugsdealers verplaatsen zich naar een 
andere locatie. Een waterbedeffect kan voorkomen of verkleind worden wanneer niet alleen aandacht wordt besteed aan het 
veilig maken van gebied waar de overlast plaatsvindt, maar ook aan het voorkomen van herhaling van het criminele gedrag 
van de betrokken drugsdealers, zodat zij niet naar een ander gebied kunnen gaan. 

- Worden er ook maatregelen door gemeente of politie genomen om dit te bewerkstelligen? 
 
Antwoord 
 
 


