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Geachte mevrouw, heer,
De fractie van de ChristenUnie heeft op 22 maart 2021 artikel 40 vragen gesteld over
het jaarverslag leefbaarheid en veiligheid 2020 van team Team Veiligheid,
Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Vraag 1
Aan welke type overlast moeten we denken en concentreert zich dit binnen
specifieke wijken?
Antwoord vraag 1
De overlast die door de jongeren werd veroorzaakt ging met name over geluid en
afval. Dit speelde voornamelijk in de wijken Westpolder, Kraaihoek en Wilgendonk.
De jongeren hadden geen mogelijkheid om uit te gaan en zochten elkaar op straat
op. Waarschijnlijk heeft de toename mede te maken met een grotere
meldingsbereidheid in verband met thuiswerken/thuis verblijven door Corona.
Vraag 2
Er wordt ook gesproken over een concrete ambitie voor 2021, gericht op een sterke
afname van het aantal meldingen van overlast. Op welke wijze wil het college
concreet invulling geven aan deze ambitie, mogelijk anders dan in 2020….?
Antwoord vraag 2
Een toename van de meldingen van overlast werd naar een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid voor een groot deel veroorzaakt door de Coronamaatregelen. Wij hopen dat in de loop van het jaar een versoepeling van de regels
plaatsvindt waardoor het aantal meldingen afneemt. De jongeren zullen wellicht
weer uitgaansgelegenheden kunnen bezoeken en hierdoor elkaar minder op straat
ontmoeten. De overlast van jeugd en afval zal afnemen. Dit ondersteunen we met de
voortzetting van de nauwe samenwerking met de politie, jeugd en jongerenwerk,
gerichte inzet van de straatcoach en door de inzet van boa's meer in de avonden te
laten plaatsvinden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
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