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vreemd aan de orde van de dag *

Keer het tij tegen wapenbezit onder jongeren! 

We stellen vast dat:

- er een landelijke trend gaande is van toenemend wapenbezit onder jongeren;
- deze trend helaas ook Velsen heeft bereikt en inmiddels heeft geleid tot 

incidenten;
- de werkwijze op scholen om hierop te acteren (handelingsprotocol 

schoolveiligheid) niet eenduidig is. Op de ene school doet men naast de 
kluisjescontroles ook aan jas- en tascontroles; op de andere school niet;

- jongeren in Velsen, veilig en kansrijk op te laten groeien als prioriteit is gesteld
in het integrale veiligheidsplan "Jeugd, afglijding jongeren in de criminaliteit";

- een uitwerking voor het terugdringen van wapenbezit onder jongeren in 
ontwikkeling is en dat deze wordt opgenomen in het integrale veiligheidsplan 
2023;

- de aanbevelingen uit de eindevaluatie van het actieplan wapens & jongeren in
de IJmond (in februari 2023)  worden meegenomen in het integrale 
Veiligheidsplan;

We vinden dat:

- wapenbezit niet alleen een gevaar is voor de openbare orde, maar ook voor de
toekomst en de veiligheid van onze jongeren;

- een eenduidige werkwijze tegen wapenbezit onder jongeren op scholen 
gewenst is;

- bewustwording en ontmoediging een vast onderdeel moet zijn van de aanpak;
- naast bestaande interventies sleutelfiguren een positieve rol kunnen spelen in 

de aanpak tegen wapenbezit en criminaliteit om afglijding van jongeren in de 
criminaliteit te voorkomen;

We vragen het college om / we geven het college opdracht om:

- in overleg te gaan met de scholen (schoolbesturen) om te komen tot een 
eenduidige werkwijze (handelingsprotocol schoolveiligheid, waaronder ook kluis-, 
jas- en tascontroles) waarmee we de veiligheid op scholen kunnen vergroten. 

De volgende raadsleden dienen dit voorstel in: 

Ahmet Karateke   PvdA Velsen
Iskandar Sitompul             GroenLinks
Leo Aardenburg                 LGV Velsen
Süleyman Celik                   Velsen Lokaal
Frank Cornet                        Christen Unie
Bas Koppes                           VVD Velsen
Ferry Levasier Forza! IJmond
Cees Sintenie CDA

* Artikel 41 Reglement van Orde



Toelichting:

In Velsen heeft:  jongeren in Velsen veilig en kansrijk op te laten groeien prioriteit. 
Met elke stap die we hierin nemen, voorkomen we dat onze ‘Jeugd, Jongeren mogelijk
afglijden in de criminaliteit". 

De aanpak tegen wapenbezit vraagt om een goede risicosignalering, maar ook om 
samenwerking tussen de verschillende instanties en ketenpartners. ( o.a. de 
jeugdboa’s, politie, sleutelfiguren, jeugdnetwerken en scholen.) Hierin heeft de 
gemeente en spilfunctie.

Een sleutelfiguur is een maatschappelijk betrokken individu met toegang tot brede 
en verschillende informele en formele netwerken. Hij of zij kan verbindingen leggen 
tussen deze netwerken en daardoor een sleutelpositie innemen binnen hun 
gemeenschappen en jeugdnetwerken in de wijk of buurt. Waardoor ze samen met 
jeugdboa’s en jongerenwerkers groepen bereiken die voor gemeenten en instellingen
soms moeilijk bereikbaar zijn.

Bijlage: 
Succesvol samenwerken met sleutelfiguren - CCV centrum voor 
criminaliteitspreventie en veiligheid
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