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Aan de voorzitter van de raad, 
 
Het college wordt volgens, in overeenstemming met artikel 39 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen 
schriftelijk te beantwoorden. 
 
Inleiding 
Ons is ter ore gekomen dat er bij een aantal schoolpleinen van de basisscholen in onze 
gemeente het vandalisme toeneemt. Glas wordt op regelmatige basis gevonden in de 
zandbakken, drugsafval wordt gesignaleerd, bij de groene schoolpleinen worden planten 
uit de grond getrokken en wilgenhagen met de grond gelijkgemaakt. Vandalisme 
waardoor het speelplezier van onze jeugd sterk wordt belemmerd.  
Aangezien wij richting het najaar gaan en het eerder donker zal worden, wordt er 
gevreesd dat deze manier van vandalisme toe zal nemen zeker ook in de weekenden en 
vakanties. 
Kinderen hebben buitenspeelruimte nodig voor hun ontplooiing en gezondheid. Een 
groeiend aantal kinderen heeft overgewicht en obesitas. Daarom is het belangrijk om 
kinderen tot meer lichamelijke activiteit te stimuleren. Een veilige en aantrekkelijke 
openbare speelruimte is daarbij van groot belang.  
 
Vragen 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 
 
1. Kan het college aangeven of zij deze meldingen ook heeft ontvangen? 
Binnen onze organisatie zijn de afgelopen tijd geen meldingen binnengekomen van 
scholen of schoolbesturen. Ook bij de politie is geen trendmatigheid in aangiften of 
meldingen te signaleren. 
Uit de vraagstelling kunnen wij en ook de politie niet herleiden om welke scholen het 
binnen onze gemeente Hof van Twente gaat en zodoende kan niet specifiek in het 
politiesysteem worden gezocht naar meldingen of aangiftes. 
 
Van Halt-verwijzingen is de afgelopen tijd geen sprake. Wel zijn signalen van vandalisme 
bij hen bekend maar dan betreft het jongeren boven de 18 waar geen Halt-verwijzing 
voor geldt. 
 
Ook vanuit onze leegstandsbeheerders zijn geen meldingen ontvangen. 
Wel is in juli 2022 een overlastsituatie (lawaai) geweest bij de verhuurde leegstaande 
Toonladder in Delden. Dit is destijds direct door de leegstandsbeheerder opgepakt en de 
betreffende persoon (huurder) is uit het pand gezet. 
 
 



2. Steeds meer schoolpleinen worden ook als openbare speelruimte gebruikt na 
schooltijd bijvoorbeeld. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid in geval van 
ongeval of schade? En wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? Kan het 
college aangeven hoe dit in onze gemeente is geregeld?  

De schoolpleinen zijn eigendom van de schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het 
beheer en onderhoud van de schoolpleinen. Dit geldt ook voor de vervanging van de 
speeltoestellen. Wel worden jaarlijks, op kosten van de gemeente, de toestellen 
geïnspecteerd.  
Ook zijn de schoolbesturen aansprakelijk voor ongeval of schade. De gemeente heeft 
hierin geen verantwoordelijkheid.  
Daar waar schoolgebouwen leeg staan en zijn overgedragen aan de gemeente is de 
gemeente verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. 
 
De schoolgebouwen en inventaris zijn via de gemeente verzekerd. De gemeente heeft 
hiervoor een verzekering afgesloten. Als er sprake is van schade wordt dit aan de 
gemeente doorgegeven. De school handelt de schade verder af. Mocht schade het 
gevolg zijn van vandalisme, dan dient de school altijd een proces verbaal mee te sturen.   
Wel moeten we hierbij aangeven dat we een eigen risico hebben van € 2.500 per 
schadegeval.  
De schade onder dit bedrag komt dus voor onze eigen rekening. Ook is ruitschade niet 
verzekerd. Waar mogelijk proberen we de schade op de daders te verhalen.        
 
3. Welke aanpak bestaat er op dit moment om schade en overlast op school-

pleinen na schooltijd te beperken? Kan het college aangeven wat voor 
mogelijkheden zij heeft om deze vormen van vandalisme de kop in te drukken?  

Alle afsluitbare schoolpleinen zijn voorzover bij ons bekend voorzien van de ‘spelregel’ 
borden en borden ‘verboden toegang voor onbevoegden’ waarop dan gehandhaafd kan 
worden, mocht hier aanleiding toe zijn. De borden zijn een aantal jaren geleden 
aangebracht op verzoek van gemeente en politie. Na schooltijd is een schoolplein onder 
voorwaarden tot een bepaalde tijd toegankelijk.  
 
Boa’s nemen schoolpleinen mee in hun reguliere surveillance rondes. Gedurende 
schoolvakanties en wanneer vuurwerk beschikbaar is, is de politie meer alert en dan 
nemen ze de schoolpleinen in de surveillancerondes mee. 
 
4. Bestaat er op dit moment een gecoördineerde aanpak waarbij gemeente, 

scholen en de politie gezamenlijk optrekken om schade aan schoolgebouwen 
en pleinen aan te pakken? Zo niet waarom niet? 

Rond de jaarwisseling vindt er een gerichte en gecoördineerde aanpak plaats van 
gemeentelijke BOA’s en politie op het voorkomen van vuurwerkschades bij scholen  
 
Vanuit de politie staan de wijkagenten of schooladoptie agenten met de meeste scholen 
in (nauw) contact. Bij overlast meldingen of vernielingen o.i.d. worden zij meestal door 
desbetreffende school benaderd, zodat er adequaat ingespeeld kan worden.  
Meestal zijn korte interventies vanuit de politie voldoende om de overlast te doen 
stoppen. Zo kan er o.a. een Halt-verwijzing aan een minderjarige worden gerealiseerd. 
Als sprake is van een groep jongeren, wordt eventueel een jongerenwerker ingezet. 
Indien een dader wordt aangehouden vindt eventueel doorverwijzen naar bureau Halt 
plaats en wordt de schade op de dader verhaald.  
 
 
11 oktober 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


