
Onderwerp: Beantwoording raadsvragen ex artikel 32 over Jeugd Wapengebruik

Geachte heer Rademaker,

1/3Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
[Kies adres]

Zou u per punt kunnen reageren op ons onderstaande tienpuntenplan om messen- en wapenbezit 
onder jongeren tegen te gaan? Tienpuntenplan: bescherm onze jeugd tegen wapengebruik

1. Invoeren Schoolcops. Een brigade van politieagenten die scholen onaangekondigd komen 
controleren op wapen- en drugsbezit;

De politie Haarlem heeft voor elke wijk jeugdagenten die de contacten met jongeren, jongerenwerk 
en ook het onderwijs onderhouden. Zij zetten zich in overleg met scholen onder meer in voor de 
ondersteuning bij onaangekondigde kluiscontroles op wapen- en drugsbezit op scholen.

2. Zijn drillrappers ook in Haarlem actief? Graag een cijfermatige onderbouwing, met de door u 
gesignaleerde gevaren.

Er zijn, voor zover bij de gemeente en professionals uit het jeugd- en veiligheidsdomein bekend, geen 
drillrappers in Haarlem actief.

Raadsfractie BvNL
T.a.v. J.R. Rademaker

1. Kunt u de raad een update doen toekomen van het messen- en wapenbezit onder Haarlemse 
jongeren? Graag een gedetailleerd antwoord.

Door de politie Haarlem zijn cijfers beschikbaar gesteld over verdenking van messen- en wapenbezit 
onder jongeren. Het gaat in totaal om 7 verdachten in 2020, om 15 verdachten in 2021 en om 28 
verdachten in 2022. Hierbij is gekeken naar alle geregistreerde verdenkingen van wapen- of 
messenbezit onder jongeren. De lagere aantallen registraties in 2020 en 2021 kunnen worden 
verklaard door de beperkingen die als gevolg van maatregelen ter preventie van de verspreiding van 
het coronavirus destijds golden in onder meer het uitgaansleven.

Op 3 februari 2023 heeft u vragen gesteld ex art. 32 RvO inzake de aanpak van wapenbezit onder 
Haarlemse jongeren. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.
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1 4 zwaarden, 1 werpster, 1 wandelstokzwaard en 1 machete.
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3. Handhaving op invoeren messenverbod 2023;
Wanneer er wetgeving wordt ingevoerd waarin het bezit van messen is verboden, dan wordt hierop 
ook in Haarlem gehandhaafd. Het kabinet heeft aangekondigd in 2023 met wetgeving te komen ten 
aanzien van een messenverbod voor jongeren. Deze wetgeving bevindt zich in de consultatiefase.

6. Social mediagiganten verplichten geweld verheerlijkende content te verwijderen; bij 
weigering moet overheid maatregelen nemen tegen deze mediagiganten;

Social mediagiganten zijn volgens hun eigen regels al verplicht om content waarin concreet wordt 
opgeroepen tot geweld te verwijderen. De toezicht en handhaving hierop ligt niet bij de gemeente.

5. Zwarte lijst geweld verheerlijkende drillrappers;
In Haarlem zijn geen drillrappers actief. Wanneer er in Haarlem wel sprake is van drillrappers die 
concreet oproepen tot geweld dan wordt in overleg met de driehoek een aanpak georganiseerd.

4. Drillrappers die oproepen tot geweld strafrechtelijk vervolgen;
In Haarlem zijn geen drillrappers actief. Wanneer er in Haarlem wel sprake is van drillrappers die 
concreet oproepen tot geweld dan wordt in overleg met de driehoek een aanpak georganiseerd.

7. Een publiekscampagne: 'Een wapen is niet stoer' in combinatie met wapeninleveracties; 
In 2021 is in Haarlem meegedaan met de landelijke campagne 'drop je knife'. Ook heeft er in dat jaar 
een lokale campagne plaatsgevonden en is er een wapen-inleveractie geweest. Deze campagne en 
de inleveractie waren niet alleen gericht op jongeren, maar op iedereen die wapens in zijn of haar 
bezit heeft. De actie heeft opgeleverd dat er 21 steekwapens en 7 overige wapens1 zijn ingeleverd. 
Ook zijn er 6 nepwapens ingeleverd.

2. Beboet ouders van minderjarige jongeren die niet meewerken aan verbeteren gedrag kind, 
kaalpluk acties op wapenjeugd;

Wanneer jongeren wapens bij zich dragen die verboden zijn onder de Wet Wapens en Munitie dan 
volgt vervolging via het strafrecht. Hierbij is het opleggen van een boete als straf een mogelijkheid. 
Enkele gemeenten hebben daarnaast voorwerpen, die niet zijn verboden onder de Wet Wapens en 
Munitie maar wel als gevaarlijk kunnen worden aangemerkt, opgenomen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Op grond hiervan kan de gemeente bestuurlijk optreden. In Haarlem is hier vooralsnog 
niet voor gekozen. Het is de ervaring dat er binnen de integrale aanpak jeugd, die de professionals uit 
het jeugd- en veiligheidsdomein met elkaar uitvoeren in Haarlem, voldoende interventies zijn om 
jongeren en -eventueel- hun ouders te beïnvloeden tot gedragsverandering. De politie is, samen met 
partijen als jongerenwerk, straathoekwerk en CJG, nu al alert op signalen die duiden op 
ontwikkelingen van (steek-)wapenbezit onder Haarlemse jongeren. Wanneer deze ontwikkelingen 
aanleiding geven tot een aparte aanpak wordt dit in overleg met de driehoek georganiseerd.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester.

mr. C.M. Lenstra drs. J. Wienen
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10. Beter zicht dragen op groep jongere wapenbezitters, effectieve opvoedondersteuning. 
De politie registreert sinds enkele jaren specifiek het bezit van messen onder jongeren, ook wanneer 
deze niet vallen onder de Wet Wapens en Munitie. Op deze wijze wordt reeds gewerkt aan een goed 
zicht op deze jongeren. Wanneer sprake is van zorgen over de opvoedsituatie wordt via het CJG 
ondersteuning ingezet.

8. Er komt een verplichte meldings- en registratieplicht voor Haagse scholen aangaande 
geweldsdelicten, ernstige bedreigingen, wapen- en/of drugsbezit;

Elke school heeft een veiligheidsplan. In dit veiligheidsplan staat wat scholen doen om de (fysieke en 
sociale) veiligheid te bevorderen. Het toezicht hierop ligt bij de onderwijsinspectie. Er is in Haarlem 
overigens een goede samenwerking tussen scholen, handhaving, politie en partijen als CJG, 
straathoekwerk en jongerenwerk. Ernstige situaties waaronder geweld, wapen en drugsbezit worden 
gemeld bij de politie en waar nodig samen opgepakt.

9. Voorlichtingslessen op scholen;
In samenwerking met onder anderen de politie worden Haarlemse jongeren via school voorgelicht 
over -onder meer- de gevaren en consequenties van wapenbezit.
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