
 

 

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Veiligheid 

  Crisisbeheersing en brandweer 

   Openbare orde en veiligheid 

 
 

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Regievoerder Jeugd benoemen 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 59990302 / 11000 

 

 

Structureel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,9%) -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 62 62 62 62 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

-  -  -  -  



 

 

Bijdrage derden 

Te dekken 62 62 62 62 

-  

Algemene toelichting 

Enkele jaren geleden is gestart met de aanpak van 
jeugdoverlast vanuit een overlastsituatie. Om deze 
specifieke situatie te beteugelen zijn verschillende mensen 
vanuit de gemeente, politie en jeugdwerk om tafel gaan 
zitten om de overlast aan te pakken. Dit lukte en de 
overlastsituatie hield op. Later bleek dat de jeugdoverlast 
een veel complexere situatie is waarin een groep van 
wisselende samenstelling overgaat van overlastgevend naar 
crimineel gedrag. De situatie is inmiddels zo complex en er 
moeten zo veel verschillende partners bij betrokken worden 
dat het aanstellen van een regievoerder complexe casuïstiek 
nodig is om de overlast structureel aan te pakken in plaats 
van incident- of gebiedsgericht.  
 
We zien de overlast toenemen en vaak met een grote 
impact op de omgeving en de samenleving. Er spelen vaak 
meer problemen die in combinatie met elkaar een 
explosieve situatie vormen en veel regie en vakkennis 
vereisen. Daarnaast is het bestuurlijke afbreukrisico groot 
omdat veel partijen betrokken zijn. Als er dan toch een 
incident plaatsvindt wordt al snel naar de gemeente 
gekeken omdat de gemeente de regie voert op 
veiligheidsbeleid. 
 
De regievoerder moet snel kunnen schakelen, informatie 
kunnen ophalen en acties kunnen uitzetten en monitoren in 
acute situaties. Deze urgentie wordt naast intern, ook  
steeds meer extern gevoeld. Het zijn situaties waarin 
specifieke (vak)kennis vereist is en waarbij  
bovenal regie gevoerd moet worden. Andere gemeenten 
van gelijke omvang hebben dit op deze wijze ingericht. 

 

 

 


