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Verslag van de openbare informatieve commissie over de situatie in Maarssenbroek, gehouden op 
woensdag 9 september 2020 om 19.30 uur in het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ronald van Liempdt 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
Griffiemedewerker Gerda Wierdsma 
 
De leden 
VVD Babet de Vries, Rick Nederend 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen, Frank Venus 
GroenLinks Gertjan Verstoep, Marja van Gaalen 
CDA Klaas Overbeek, Pim van Rossum 
Streekbelangen Rob Roos, Karin van Vliet (vanaf 19:55 uur) 
PvdA Els Swerts, Joseph Toonen 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 
Het Vechtse Verbond Nick Jansen 
PVV Kenneth Romp 
 
Burgemeester en Wethouders 
Ap Reinders en Hetty Veneklaas 
 
Verder aanwezig 
David van Eijnthoven         Teamchef Stichtse Vecht/ De Ronde Venen 
David Schild         Operationeel Expert 
Ruud Jongerius   Operationeel Expert 
Michiel Geradts  Teamleider Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 
Robin Vianen   Jurist team OOV en PGA expert 
Ellen van den Berg   Beleidsadviseur Sociaal Domein 
Ellis van Tilburg   Teamleider Jeugd-Punt 
Marianne Brouwer  Coördinator BOA 
Nienke van Zelst  Beleidsadviseur OOV 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze informatieve commissie over de 
situatie in Maarssenbroek wordt gehouden op verzoek van de raad naar aanleiding van het 
spoeddebat dat op 31 augustus jl. heeft plaatsgevonden.  

 
2. Situatie in Maarssenbroek 
 
De burgemeester licht het programma van vanavond toe.  
 
Vervolgens wordt er een aantal presentaties gegeven.  
 
Presentatie politie door David van Eijnthoven, David Schild en Ruud Jongerius.  Politie geeft duiding 
en schetst het beeld van de situatie in Maarssenbroek. Aan de hand van voorbeelden wordt 
aangegeven welke maatregelen zijn genomen. 
 
Presentatie Persoonsgerichte Aanpak (PGA), Jongeren in Beeld (JIB), Groepsscan en TOP X door 
Robin Vianen. In de raadsvergadering zijn deze begrippen veel aan bod geweest. In deze presentatie 
wordt een uitleg gegeven van deze aanpakken, hoeveel personen hierop staan en wat het doel en 
effect is van deze aanpakken 
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Presentatie Jongerenwerk door Ellen van den Berg en Ellis van Tilburg. 
In de raadsvergadering is de vraag gesteld wat de rol van jongerenwerk is en welke taakstellingen zij 
hebben. 
 
Presentatie Boa’s en Handhaving door Michiel Geradts. 
In de raadsvergadering zijn vragen gesteld over de capaciteit van de boa’s en de manier van 
handhaven. 
 
Afsluiting 
De burgemeester biedt de raad een maatregelenpakket aan. Dit zijn maatregelen op korte, 
middellang en lange termijn.  
 
Er wordt gepauzeerd voor koffie of thee en de presentaties worden in het Bestuursinformatiesysteem 
gepubliceerd. 
 
Vragen/ input raad. 
De volgende vragen worden gesteld/input wordt geleverd: 

- Er is al veel gedaan, wat is de toegevoegde waarde om in november nog een plan van 
aanpak op te stellen (antwoord: het college wil integraal (openbare  
ruimte/veiligheid/leefbaarheid) kijken welke maatregelen kunnen worden genomen daar is 
een plan van aanpak voor nodig) 

- Voorgesteld wordt de box in de wijk te agenderen voor een commissie 
- Wanneer komt er een separaat voorstel over de taakstelling jongerenwerk (antwoord: de 

vraag is of er iets extra’s nodig is, als dat zo is dan komt er een voorstel naar de raad, de 
komende maanden moet hier helderheid in worden verkregen,  wethouder Sociaal Domein 
komt hierop terug, dit komt ook 22 september in de informatieve commissie aan de orde) 

- Wat gaat de burgemeester actief doen om het meldgedrag eenduidiger naar voren te halen 
(antwoord: er zal actief naar de inwoners worden gecommuniceerd dat het belangrijk is wel 
te blijven melden, juist de integraliteit nodigt uit om met input te komen, de raad en 
commissie moeten dit ook uitdragen) 

- Welke contacten zijn er met scholen en verenigingen geweest om de situatie rustiger te 
krijgen (antwoord: de contacten met de scholen worden door de portefeuillehouder onderwijs 
onderhouden, vóór corona was het plan met de scholen in gesprek te gaan, dit wordt nu 
opgepakt,  er wordt gesproken met verenigingen en de sportraad) 

- Is een schouw bedoeld voor iedereen zo ja hoe kunnen inwoners zich aanmelden en er wordt 
contact gezocht met bewoners(groepen), zijn dit alleen de wijkcommissies e.d. of wordt er 
ook contact gezocht met individuele inwoners (antwoord: voor de schouw is een aantal 
insprekers uitgenodigd, ook anderen kunnen zich melden bij veiligheid@stichtsevecht.nl, er 
wordt zowel contact gezocht met bewoners- en wijkcommissies maar dit kan ook met 
individuele inwoners) 

- Hoe wordt aan de inwoners gecommuniceerd over de tent in de wijk (antwoord: via lokale 
media, wijkcommissies en social media wordt dit gecommuniceerd) 

- De piek is nu voorbij waarom zijn er niet eerder maatregelen genomen, waarom worden er 
geen camera’s geplaatst en wordt er gebruik gemaakt van politie in burger (antwoord: er 
wordt zeker opgetreden op het moment dat het speelt, bijv. straatroof, er wordt in burger 
gewerkt, aanpak wordt opgebouwd, wat is effectief, een camera wordt niet meteen ingezet) 

- Er wordt vooral gesproken over een softe aanpak en weinig over handhaving, wat kan de 
raad of de burgemeester doen om te helpen met opsporing en handhaving (antwoord: het 
gaat om opbouw van maatregelen, uiteindelijk is het een zaak van het Openbaar Ministerie, 
het gaat om losse incidenten, als er aanleiding toe is wordt er gehandhaafd) 

- Wat is de scope van overlast gevende criminaliteit, wordt er ook gekeken naar ouderen 
(antwoord: jazeker, er komt een plan van aanpak voor de leefbaarheid waarbij ook naar het 
sociaal domein wordt gekeken, bijv. verward gedrag, het is breder dan alleen jongeren) 

mailto:veiligheid@stichtsevecht.nl
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- De focus ligt teveel op overlast door jongeren, gekeken moet worden naar de gezinssituatie, 
wapenbezit, het moet breder worden getrokken (antwoord: burgemeester zegt toe hiernaar 
i.o.m. het OM te gaan kijken) 

- Over welke jongeren hebben wij het, wat is de problematiek die achter hun gedrag zit 
(antwoord: het gaat om verschillende groepen en verschillende problematieken) 

- Wat is de reden van het verloop bij de BOA’s, hoe wordt het vacuüm opgevuld, door politie? 
(antwoord: verloop heeft meerdere redenen, er zijn ontwikkelingsmogelijkheden, vacuüm 
wordt opgevuld door andere BOA’s) 

- Wat is de toegevoegde waarde van jongerenwerk op scholen (antwoord: Broklede wordt als 
voorbeeld genoemd waar dat nu wordt gedaan, het heeft zeker meerwaarde en men wil dit 
graag in het programma om op alle schollen te doen,  je ontmoet andere jongeren dan op 
straat en ook veel meer jongeren bij elkaar) 

- Hoe wordt de raad geïnformeerd? (antwoord: naast de RIB OOV zal er periodiek een RIB 
worden verzonden aan de raad met informatie en update van stand van zaken) 

- Kan er meer inzicht worden gegeven aan de inwoners over de inzet van de politie (antwoord: 
de RIB is openbaar, als er iets gerichts gebeurt wordt dit gecommuniceerd naar de inwoners) 

- Is overwogen staathulpwerk mee te nemen (antwoord: ja) 
- Kwetsbaarheid van de wijk Maarsenbroek is toegenomen en hoe komt dat, als men terugkijkt 

welke maatregelen had men moeten nemen (antwoord: bij de laatste overval was het OM 
aan zet, het is een ander verhaal als er een reeks aan incidenten zijn met dwarsverbanden, 
dat is niet het geval. Inwoners zeggen dat zij melden en niet gehoord voelen, hoe kun je dat 
ondervangen. Verbreden van de veiligheidsmonitor en ook de leefbaarheid meenemen). 

- Camera’s hebben in Breukelen Noord geholpen bij hangplek,  dit kan ook in Maarssenbroek 
(antwoord: het is een breder maatregelenpakket, je moet de jongeren dan ook een alternatief 
bieden) 

- Het lijkt nu toch een kwestie van geld en capaciteit (antwoord: als de maatregelen moeten 
worden geïntensiveerd dan zal de raad daar iets van moeten vinden, als er een integraal 
plan ligt en de raad wil het anders dan kan het geld gaan kosten) 

- Tent in de wijk plaatsen daar waar het van belang is 
- Aanpak geluidsoverlast straatraces (antwoord: politie en BOA’s posten op de meldingen, de 

snelheid wordt gemeten, als er aanleiding is om op te treden wordt dat gedaan, er is nu geen 
concrete oplossing). 

 
Actiepunt burgemeester: kijken in overleg met het Openbaar Ministerie om ook wapenbezit bij 
de aanpak te betrekken. Periodieke RIB met stand van zaken en informatie.  
 
Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun presentaties en sluit hij de vergadering om 
22:05 uur. 

 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
11-9-2020 
JW 
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