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Geachte burgemeester, geacht college, 
 
Uit berichtgeving van De Limburger op 20 april 2019 blijkt dat HuB Kerkrade te kampen heeft 
(gehad?) met overlast en bedreiging van medewerkers door een aantal jongeren. Uiteraard zijn 
dergelijke situaties ontoelaatbaar. Dit zou kunnen duiden op een incident, maar ook op een signaal 
van een breder probleem. In het licht daarvan heeft onze fractie onderstaande vragen. 
 

1. Is de situatie zoals beschreven in het artikel correct weergegeven? Zo nee, wat is dan de 
juiste situatie? 

2. Is naar het oordeel van de gemeente de beschreven gebeurtenis een op zichzelf staande 
gebeurtenis of lijkt dit onderdeel van een probleem dat breder is dan een incident? 

3. Indien HuB Kerkrade dan wel het centrumgebied te maken heeft met overlast door 
jongerengroepen of andere vormen van overlast, hoe wordt dit momenteel aangepakt?  

4. Wat merkt de burger en bezoeker van onze gemeente van deze mogelijke overlast en van 
de aanpak hiervan, zowel zichtbaar als onzichtbaar? 

 
Inzake mogelijke problemen met overlastgevende jongeren zijn we daarnaast op de volgende 
landelijke ontwikkeling gestuit: het niet of niet adequaat behandelen van jongeren met ernstig 
grensoverschrijdend gedrag, onder andere vanwege ontoereikende budgetten bij gemeenten. 
Intussen zou de Rijksoverheid dit budget verruimd hebben. 
 

5. Is bij de gemeente bekend of het incident in HuB Kerkrade te maken heeft met de 
landelijke ontwikkeling zoals hierboven omschreven? 

6. Is deze ontwikkeling bekend bij de gemeente en is de gemeente Kerkrade van mening dat 
ook Kerkrade hiermee te maken heeft? 

7. Hoe wordt dit opgepakt om preventief én repressief deze problemen aan te pakken? 
8. Is het mogelijk over deze aanpak nadere terugkoppeling te krijgen, bijvoorbeeld via een 

raadsinformatiebrief dan wel agendering in de commissie? 
 

In afwachting van uw antwoord, 
 
 
 
Sander Gorissen,     Jack Vinders 
Raadslid PvdA Kerkrade    Raadslid PvdA Kerkrade 

Datum: 26 april 2019 

Betreft: Artikel 38-vragen RvO  
Inzake: Overlast centrum/ HuB Kerkrade 


