
Antwoorden van de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, 

van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 

vragen van de leden Wilders, Fritsma en Brinkman (allen PVV) 

over Marokkaanse straatterroristen in Roermond. (Ingezonden 9 

oktober 2009, 2009Z18494) 

 

Vraag 1 

Heeft u kennisgenomen van het bericht “Roermond vreest tweede 

Gouda”? [1] 

 

Antwoord: 

Ja. 

  

Vraag 2 

Deelt u de afschuw over de woninginbraken, auto-inbraken, 

straatroven, mishandelingen en bedreigingen door Marokkaanse 

straatterroristen in Roermond? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  

Het betreft verschillende vormen van overlastgevend gedrag en 

criminaliteit. Dat gedrag is uiteraard onacceptabel. De aanpak daarvan is 

onderdeel van het integraal veiligheidsplan van Roermond. Dit plan is 

door de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente gezamenlijk 

opgesteld. Voor de aanpak van de ernstige overlast is gereageerd met 

een zero-tolerance beleid en verstevigd toezicht en handhaving. Dat heeft 

op dat moment geleid tot een sterke afname van incidenten. 

  

Vraag 3 

Bent u bereid zware minimumstraffen in te voeren zodat deze 

Marokkaanse straatterroristen er niet met een taakstrafje van af 

kunnen komen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  

Neen. Het kabinet is van opvatting dat de invoering van minimumstraffen 

een ongewenste ingreep is in de verhoudingen binnen de Nederlandse 

rechtsstaat omdat het de mogelijkheden van het OM en de rechter 

beperkt om rekening te houden met de specifieke omstandigheden van 

het concrete geval en van de individuele dader.  

  

Vraag 4 

Bent u bereid de Marokkaanse straatterroristen op te pakken, en 

in geval van een dubbele nationaliteit te denaturaliseren en het 

land uit te zetten, zodat de rust in Roermond weer kan 

terugkeren? Zo nee, waarom niet?  

  
Antwoord: 
De Rijkswet op het Nederlanderschap bevat geen bepaling op grond 

waarvan intrekking van het Nederlanderschap wegens de hier aan de orde 

zijnde criminele feiten mogelijk is. Invoering van een dergelijke bepaling 

wordt evenmin overwogen. Niet alleen laat het Europees Verdrag inzake 

nationaliteit (Trb. 1998, 10) dat niet toe, maar bovenal is dit kabinet geen 

                                                           
[1] De Telegraaf, 7 oktober 2009  
 



voorstander van het “denaturaliseren” zodra een burger zich 

onwelgevallig gedraagt. 
Voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, geldt dat het 

verblijf kan worden beëindigd om redenen van openbare orde. Hierbij 

wordt de duur van het verblijf van de vreemdeling op grond van een 

verblijfsvergunning gerelateerd aan de ernst van de inbreuk op de 

openbare orde (de zogenaamde glijdende schaal). Uw Kamer is 30 

oktober jl. geïnformeerd over nieuwe maatregelen die het kabinet treft 

om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van criminaliteit onder 

vreemdelingen in Nederland.  

  

Vraag 5 

Bent u bereid er alles aan te doen om te voorkomen dat Roermond 

een tweede Gouda wordt? Zo nee, waarom niet?  

 

Antwoord: 

Het kabinet is bereid om alle gemeenten die aangeven overlast te 

ondervinden van Marokkaans-Nederlandse jongeren en daarbij hulp 

vragen aan het Rijk, zoals Gouda en Roermond, bij te staan.  

 

Het praktijkteam overlastgevende Marokkaans-Nederlandse jongeren 

heeft met de burgemeester besproken welke aanvullende maatregelen 

kunnen bijdragen aan de aanpak van de problematiek. Ter ondersteuning 

van de aanpak door middel van straat-en gezinscoaches heeft het kabinet 

een bijdrage van €80.000,- toegezegd voor een extra straatcoach, 

als aanvulling op de al functionerende eigen straatcoach.  

 

De gemeente zet alle middelen in om verdere escalatie van de situatie, 

het alsmaar afglijden van jongeren, te voorkomen. De essentie van het 

veiligheidsprogramma in Roermond is gericht op een mix van repressie, 

preventie en zorg. Dat betekent een forse inzet van jeugd- en 

jongerenwerk, leerplicht/RMC, de Sociale Dienst van de gemeente, politie, 

Stadstoezicht, OM partners in het Veiligheidshuis etc.  In de wijk de 

Donderberg is sedert dit jaar een integraal wijkteam actief, waarbij 

gemeente, politie, stadstoezicht, jongerenwerk, woningbouwcorporatie en 

beheer openbare ruimte nauw samenwerken. 

  

Vraag 6 

Kunt u uiteenzetten hoe groot de groep jongeren is die de 

Roermondse wijken Donderberg, Herten en Maasniel al lange tijd 

terroriseren? Zo nee, waarom niet? 

 

 

Antwoord:  

De situatie in de wijk Donderberg betreft een andere problematiek dan in 

de wijken Maasniel en Herten. De overlast beperkt zich in de 

laatstgenoemde wijken tot zogenaamde “hangoverlast”. De problematiek 

zoals vermeld in recente mediaberichten betreft de wijk Donderberg. De 

groep waar het om gaat varieert in omvang en samenstelling en heeft een 

zogenaamd “schillenpatroon”. De harde kern wordt gevormd door een 

groep van ongeveer 15 personen die strafbare feiten plegen. Daaromheen 

bevindt zich een schil van ongeveer 25 jongeren. De schil die daarna 

komt bestaat uit zo‟n 50 beïnvloedbare jongeren. De laatste schil is een 

groep van ongeveer 150 jongeren, waar het in principe redelijk goed mee 



gaat en die nog schoolgaand is. Deze groep dreigt wel negatief beïnvloed 

te worden door de jongens die slecht voorbeeldgedrag vertonen. Deze 

negatieve invloed kan uitmonden in spijbel- en delinquent gedrag.  

  

Vraag 7 

Kunt u cijfers geven over het precieze aantal delicten in Roermond 

van de afgelopen drie jaar, gespecificeerd naar wijk, type delict en 

afkomst van de daders? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  

Hieronder volgt een overzicht van de politie inzake de diverse delicten. De 

cijfers zijn gespecificeerd naar de wijken Herten, Maasniel en Donderberg. 

De herkomst van de verdachten wordt niet door de politieregio 

geregistreerd. 

 
WIJK HERTEN 2006 2007 2008 2009 

(t/m 
22/10) 

Totaal 2009 
(geëxtrapoleerd) 

Woninginbraak 27 18 21 15 19 

Auto-inbraak 51 39 22 12 15 

Bedreiging 7 5 9 6 7 

Mishandeling 8 8 1 5 6 

Straatroof 2  1   

Overvallen 1     

 
WIJK 
MAASNIEL 

2006 2007 2008 2009 
(T/M 
22/10) 

Totaal 2009 
(geëxtrapoleerd) 

Woninginbraak 39 45 24 17 21 

Auto-inbraak 51 43 15 8 10 

Bedreiging 11 11 10 6 7 

Mishandeling 12 26 14 7 9 

Straatroof 9 5  1 1 

Overvallen 1  2 5 6 

 
WIJK 
DONDERBERG 

2006 2007 2008 Totaal 2009 
(geëxtrapoleerd) 

Woninginbraak 65 98 40 53 

Auto-inbraak 75 70 46 25 

Bedreiging 45 31 31 22 

Mishandeling 40 33 40 43 

Straatroof 7 8 5 5 

Overvallen  2 3 2 

 

 

Het Korps Landelijke Politiediensten heeft wel cijfers over de herkomst 

van verdachten op het niveau van de gemeente. Hieronder volgen enkele 

gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roermond, alle verdachten 12 en ouder naar herkomst 

 2007 2008 

Nederland 611 460 

Marokko 91 86 

Midden-Oosten 20 26 

Ned. Antillen 32 39 

Suriname 10 13 

Turkije 67 61 

Voormalig Joegoslavië 28 19 

 

 

Vraag 8 
Hoeveel straatterroristen hebben de afgelopen tijd een traject 

gevolgd in een opvoedkamp, zoals de Glenn Mills school?  
 

Antwoord:  

Van de groep jongeren die recent overlast veroorzaakten en strafbare 

feiten pleegden in de genoemde wijken in Roermond heeft niemand een 

traject gevolgd in een “opvoedkamp” als strafrechtelijke reactie op die 

gedragingen.  

Glenn Mills is nu een gesloten jeugdzorginstelling geworden en heet de 

Sprint. Hier worden jongens geplaatst tussen de 14 en 18 jaar oud met 

zeer ernstige groepsgebonden gedragsproblematiek. Voor plaatsing in de 

Sprint is een rechterlijke machtiging vereist, afgegeven door de 

kinderrechter. Dat was hier niet aan de orde. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antwoorden van de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, 

van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 

vragen van de leden De Krom, Teeven, Griffith en Weekers (allen 

VVD) over problemen met criminele jongeren in Roermond. 

(Ingezonden 9 oktober 2009, 2009Z18495) 

  

Vraag 1 

Kent u het bericht “Roermond treedt keihard op tegen straatterreur”?[2] 

 

Antwoord: 

Ja. 

  

Vraag 2 

Kunt u uiteenzetten wat er nu precies in Roermond - in het 

bijzonder in de wijken Donderberg, Herten en Maasniel - aan de 

hand is? Kunt u de omvang schetsen van de problematiek met 

criminele jongeren in die wijken, de aard en schaal van de 

criminele c.q. overlastgevende activiteiten, en welke gevolgen dat 

heeft voor de bewoners?  

  

Antwoord:  

De feitelijke incidenten waarnaar het bovengenoemde artikel verwijst, 

betreffen forse vernielingen in de wijk Donderberg aan een politieauto en 

een aantal auto‟s van buurtbewoners. Het gaat hier om vernielingen, 

baldadigheid (in soms ernstige vorm), waarbij de jongeren de bewoners 

intimideren en zich niets laten zeggen. Bewoners en ondernemers uiten 

hun angstgevoelens in de gesprekken met bestuurders en in de wijk 

werkzame ambtenaren. Uit de diverse gesprekken blijkt dat er sprake is 

van een zekere verharding. De jongeren lijken in afnemende mate 

benaderbaar en beïnvloedbaar.  

 

De situatie in de wijk Donderberg betreft een andere problematiek dan in 

de wijken Maasniel en Herten. De overlast beperkt zich daar tot 

zogenaamde “hangoverlast”. De problematiek zoals vermeld in recente 

mediaberichten betreft de wijk Donderberg.  

De groep waar het om gaat varieert in omvang en samenstelling en heeft 

een zogenaamd schillenpatroon. De harde kern wordt gevormd door een 

groep van ongeveer 15 personen die strafbare feiten plegen. Daaromheen 

bevindt zich een schil van ongeveer 25 jongeren. De schil die daarna 

komt bestaat uit zo‟n 50 beïnvloedbare jongeren. De laatste schil is een 

groep van ongeveer 150 jongeren.  

 

Naar aanleiding van een onderzoek door het COT inzake veelvoorkomende 

criminaliteit en overlast in Roermond (april 2008) zijn gemeente, politie 

en Openbaar Ministerie begonnen met de aanpak hiervan. Deze aanpak 

krijgt vorm door middel van een persoonsgerichte aanpak en de vorming 

van een integraal wijkteam in de wijk de Donderberg. Doel is het 

terugdringen van overlast en criminaliteit. 

 

In het verlengde van de aanbevelingen in het COT-rapport geven de 

gemeente, het OM in Roermond en de politie regio Limburg Noord - met 

bovenstaande inzet - aan normalisering van de situatie in Roermond hoge 

                                                           
[2]
 Elsevier, 7 oktober 2009 

 



prioriteit. Deze partijen zullen dat ook in de toekomst blijven doen als de 

situatie daar aanleiding toe geeft. 

 

Vraag 3 

Is het bericht in De Telegraaf[3] waar dat “het voor het grootste 

deel om Marokkaanse raddraaiers”gaat? Zo ja, hoe beoordeelt u 

deze problemen in het licht van uw “Marokkanenbrief”? Deelt u de 

mening dat er van de maatregelen zoals aangekondigd in die brief 

in ieder geval in Roermond, maar ook in andere steden, in de 

praktijk nog niet veel te merken is? Zo nee, kunt u dat motiveren? 

Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dat op korte termijn te 

veranderen?  

 

Antwoord: 

De herkomst van de verdachten wordt op wijkniveau niet door de 

politieregio geregistreerd. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft wel 

cijfers over de herkomst van verdachten op het niveau van de gemeente. 

Daaruit blijkt dat er in 2008 in Roermond 86 Marokkaans-Nederlandse 

verdachten waren van 12 jaar en ouder. Hieronder volgen enkele 

gegevens. 

 

Roermond, alle verdachten 12 en ouder naar herkomst 

 2007 2008 

Nederland 611 460 

Marokko 91 86 

Midden-Oosten 20 26 

Ned. Antillen 32 39 

Suriname 10 13 

Turkije 67 61 

Voormalig Joegoslavië 28 19 

 

 

Wij zijn het niet eens met de opvatting dat er van de maatregelen zoals 

aangekondigd in de praktijk nog niet veel te merken is. Er is en wordt 

veel in de aanpak van de problemen geïnvesteerd. De resultaten zullen 

steeds meer zichtbaar worden.  

 

Vanaf 2006 ontvangen de vier grote steden van het kabinet extra 

financiële middelen (vanaf 2006 €  4,5 miljoen per jaar en vanaf 2008 

€ 5,4 miljoen per jaar) voor Voorkoming Criminele Loopbaan Allochtone 

jongeren. Deze middelen zijn bedoeld voor het voorkomen van een 

criminele loopbaan van allochtone jongeren. Over de resultaten is uw 

Kamer in de brief van 11 september 2009 geïnformeerd (TK 2008-2009, 

31 268, nr. 23). Daarnaast zijn er de middelen die bedoeld zijn om een 

extra impuls te geven aan het terugdringen van overlast en verloedering. 

De Van Montfransmiddelen en de Leefbaarheids- en Veiligheidsmiddelen 

bedragen voor 2010 en 2011 ruim € 150 miljoen.  

 
 

Specifiek voor de aanpak van problemen met Marokkaans-Nederlandse 

jongeren heeft het kabinet vanaf de periode van 2009-2012 in totaal € 30 

miljoen extra uitgetrokken. Hiermee zetten gemeenten straatcoaches en 
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 De Telegraaf, 7 oktober 2009 



gezinsmanagers in. In de loop van 2009 zijn de WWI-middelen voor dit 

jaar beschikbaar gesteld, waardoor nu reeds, in de 22 gemeenten waar de 

problematiek het grootst is en die ondersteuning willen van het rijk, 

straatcoaches overlast tegengaan en gezinsmanagers 

multiprobleemgezinnen aanpakken. Tezamen vormen de 22 gemeenten 

het samenwerkingsverband „Aanpak Marokkaans-Nederlandse 

risicojongeren‟. Gemeenten en Rijk komen regelmatig (in ieder geval half 

jaarlijks) bij elkaar om de voortgang van de aanpak met elkaar te 

bespreken.  

 

Als er een acuut probleem is, staat het kabinet ook klaar om de gemeente 

bij te staan.  
Naar aanleiding van een aantal incidenten met Marokkaans-Nederlandse 

jongeren heeft het praktijkteam overlastgevende Marokkaans-

Nederlandse jongeren met de burgemeester van Roermond besproken 

welke aanvullende maatregelen kunnen bijdragen aan de aanpak van de 

problematiek. Eén van deze maatregelen is dat het LECD de expertgroep 

diversiteit inzet om het korps Limburg-Noord te trainen in de omgang met 

Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Daarnaast zal Forum rolmodellen 

aanleveren, waar de Marokkaans-Nederlandse jeugd in Roermond zich in 

positieve zin mee kan spiegelen. Tot slot heeft het kabinet -hoewel 

Roermond niet behoort tot de 22 gemeenten van het 

Samenwerkingsverband “Aanpak Marokkaans-Nederlandse 

risicojongeren”- ter ondersteuning van de aanpak door middel van straat- 

en gezinscoaches een bijdrage van €80.000,- toegezegd voor een extra 

straatcoach, als aanvulling op de straatcoach die al in dienst is bij de 

gemeente. De gemeente zelf zoekt middels additionele middelen 

aanvulling voor nog twee straat- of gezinscoaches. Dit omdat veel van de 

problematiek “achter-de-voordeur” zit. Het instrument gebiedsontzegging, 

naast een collectief winkelverbod wordt ook toegepast. Daarnaast neemt 

de gemeente met de andere Midden-Limburgse gemeenten deel aan het 

Veiligheidshuis, dat sinds 2 jaar operationeel is. 

 

  

Vraag 4 

Deelt u de mening van de politie dat er sprake is van 

“onevenredige zware druk”op het korps in Roermond? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen? Is de 

politiesterkte naar uw mening zodanig dat de politie kan worden 

geacht effectief en adequaat op te reden? Kunt u dat motiveren? 

Zo nee, wat gaat u daaraan doen? 

 

Antwoord:  

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met de 

korpsen afspraken gemaakt over de landelijke sterkte. Zoals u onder 

andere in haar brief aan u van 30 juni 2009 met  kenmerk 2009-

0000297597 kunt lezen, is de politiesterkte in 2008 verder gestegen met 

319 fte‟s ten opzichte van 2007 tot 52.322 fte‟s. Met de huidige aantallen 

is het met de Kamer afgesproken niveau van politiesterkte, 52.200 fte 

voor 2010, nu al gerealiseerd.  

De specifieke verdeling en inzet van politiesterkte binnen een regio is aan 

het regionaal college. 

 

 



 

Vraag 5 

Zijn de gebeurtenissen in Roermond voor u aanleiding om de 

aangekondigde bezuinigingen op de politie alsnog ongedaan te 

maken? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  

Nee. Zoals bekend heeft het kabinet een aantal maatregelen moeten 

treffen in reactie op de financiële en economische crisis. Die maatregelen 

raken ook onvermijdelijk de politie.  

Zoals u weet is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

in overleg getreden met de korpsbeheerders om een aantal maatregelen 

te treffen in reactie op de financiële en economische crisis. In haar brief 

aan u op 22 september jl. heeft zij u verslag gedaan van de uitkomsten 

van het overleg met de korpsbeheerders. De Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties is ervan overtuigd dat als alle betrokkenen 

hun verantwoordelijkheid nemen, deze maatregelen op een verantwoorde 

wijze kunnen worden uitgevoerd. 

   

Vraag 6 

Is het waar dat een aantal jongeren inmiddels is veroordeeld, 

maar dat een aantal straatovervallen en mishandelingen niet is 

opgelost? Zo ja, om hoeveel zaken gaat het, hoe kan dat en wat 

bent u van plan daaraan te doen c.q. dit in de toekomst te 

voorkomen? 

 

Antwoord:  

De politie en OM zijn begin 2009 een intensief opsporingsonderzoek 

gestart naar aanleiding van een toename van diefstallen met geweld en 

afpersingen (overvallen). Een groep van 14 verdachten is inmiddels voor 

de rechter verschenen. Hierbij zijn straffen opgelegd die variëren van 44 

dagen jeugddetentie tot 3 jaar gevangenisstraf. Tevens is er in een aantal 

gevallen een werkstraf opgelegd en moet een deel van de veroordeelden 

deelnemen aan verscheidene behandelprogramma's zoals 

agressiebehandeling. Ook is er een verplichting tot schadevergoeding 

opgelegd ten aanzien van de benadeelde partijen die zich in het 

strafproces hebben gevoegd. Enkele zaken zijn nog aangehouden. Deze 

groep verdachten stond terecht voor 17 zaken, te weten 12 overvallen, 2 

auto diefstallen, 1 diefstal van een GSM en 2 diefstallen van 

scootmobielen.  

 

Het OM heeft met zijn ketenpartners afspraken gemaakt over het toezicht 

en de begeleiding  aansluitend op het strafrechtelijk traject. Deze 

begeleiding is gericht op nazorg en voorkóming van recidive. De politie 

onderzoekt de nog niet opgehelderde zaken onder leiding van het OM met 

een team van tien rechercheurs. Dit opsporingsonderzoek heeft 

betrekking op 24 zaken uit de periode van april 2009 tot oktober 2009. 

Het OM gaat ervan uit dat met de recente aanhouding van één verdachte 

op vrijdag 16 oktober 2009 minimaal vier overvallen worden opgelost. 

 

Vraag 7 

Wat heeft het bezoek van de minister van Justitie van 6 augustus 

jl. aan de gemeente Roermond in het kader van het Programma 

Veiligheid concreet opgeleverd? Is de criminaliteit c.q. de overlast 



in de betreffende wijken daarna aantoonbaar afgenomen? 

Waarom niet? Wat hebben de inwoners van Roermond daar 

concreet van gemerkt? 

 

  

Vraag 8 

Welke resultaten heeft de intentieverklaring over de 

veiligheidsaanpak en de pilot op het gebied van burgerparticipatie 

en het verhogen van de pakkans in de wijk concreet voor de 

inwoners van Roermond opgeleverd? Is bijvoorbeeld de pakkans 

inmiddels verhoogd en de overlast op straat verminderd? 

 

Antwoord op de vragen 7 en 8:  

De Minister van Justitie heeft 140.000 euro beschikbaar gesteld voor de 

pilot burgerparticipatie, gericht op verhoging van de pakkans en de 

pakkansbeleving in de Donderberg. De pilot is onderdeel geworden van 

het Roermondse programma “Veilig”. Aan de implementatie van de pilot 

wordt in de stuurgroep “Veilig” leiding gegeven. De stuurgroep “Veilig” is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en het 

OM.  

 

Het bezoek van de Minister van Justitie vond plaats op 6 augustus 2009; 

de tijd sedert het bezoek is te kort om nu al concrete resultaten te 

melden.  

 

  

Vraag 9 

Bent u bereid, gelet op de urgentie van de problematiek, deze 

vragen binnen één week te beantwoorden? 

 

Antwoord: 

Wij zijn wel bereid vragen binnen één week te beantwoorden, maar 

zorgvuldigheid bij de beantwoording staat voorop. De benodigde 

informatie was niet binnen één week beschikbaar. 

  

  

 

 

 

 

 

  

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van de 

leden Wilders, Fritsma en Brinkman (allen PVV), ingezonden 9 oktober 

2009 (vraagnummer 2009Z18494) 
 


