Persbericht Rekenkamer Maastricht
onderzoek Jeugdveiligheidsbeleid (7 oktober 2008)

De gemeente Maastricht werkt samen met politie, justitie, welzijnsorganisaties, scholen en allerlei andere
partijen aan beleid op het thema jeugd en veiligheid. Dit beleid heeft 2 hoofddoelstellingen: minder
onveiligheidsgevoelens onder jongeren, en het voorkomen en terugdringen van de jeugdoverlast en
–criminaliteit.
Omdat dit een onderwerp is waar veel mensen zich druk om maken, heeft de Rekenkamer Maastricht de
resultaten van het jeugdveiligheidsbeleid van de gemeente onderzocht. Doel is de Raad inzicht te bieden in
de effectiviteit van het beleid en het formuleren van aanbevelingen ter verbetering van het
jeugdveiligheidsbeleid.
Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat er geen duidelijk antwoord kan worden gegeven op de vraag
of de doelstellingen van het jeugdveiligheidsbeleid worden bereikt. Dat komt omdat tussentijds niet (goed)
genoeg wordt gemeten (gemonitord). De rekenkamer adviseert de gemeente de tussentijdse metingen te
richten op de vraag of de gemeente goed op weg is de gestelde doelen te halen.
Verder is de rekenkamer van mening dat het verstandig zou zijn de doelstellingen van het
jeugdveiligheidsbeleid (deels) anders te formuleren. De doelstellingen zijn nu enkel gericht op het
verminderen van de onveiligheid onder en door jongeren, maar de rekenkamer wijst erop dat de gemeente
dit niet in haar eentje kan bereiken. De gemeente heeft er terecht voor gekozen haar inspanningen vooral te
richten op de samenwerking met en afstemming tussen de diverse partijen die te maken hebben met het
jeugdveiligheidsbeleid. De doelstellingen zouden daarom meer in termen van die samenwerking en
afstemming (regierol) moeten worden geformuleerd, en de rekenkamer doet daarvoor concrete suggesties.
De Rekenkamer Maastricht hoopt de Raad met dit rapport een instrument te hebben gegeven om het beleid
inzake jeugd en veiligheid in de toekomst beter te kunnen sturen en controleren.
Het volledige rapport is vanaf dinsdagmiddag 7.10.2008 beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl.
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