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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen over Buurtrechtbank

Geachte mevrouw Van den Bergh,

Bij brief van 16 april 2021, bij ons ingekomen op 26 mei 2021, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie PvdA vragen gesteld over Buurtrechtbank.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1) Bent u met ons van mening dat bijvoorbeeld een Buurtrechtbank een 
goed middel kan zijn om op een laagdrempelige manier oplossingen te  
vinden voor problemen die spelen en dat de leefbaarheid in wijken kan 
vergroten?

Antwoord Zoals u aangeeft is het doel van initiatieven rondom wijkrechtspraak 
om door middel van de inschakeling van de rechter in een vroeg 
stadium multiproblematiek aan te pakken in samenwerking met tal 
van ketenpartners en zo erger te voorkomen. Het oplossen van 
problemen van mensen zou ook een positief effect kunnen hebben op 
de leefbaarheid in de wijk waar deze persoon woont. Ik deel derhalve 
uw mening.

Vraag 2) Zo nee, waarom niet?

Antwoord Niet van toepassing.

Vraag 3) Zo ja, kunnen we in Dordrecht een experiment starten met een 
Buurtrechtbank in een wijk in Dordrecht?

Antwoord Er lopen sinds kort verschillende experimenten rondom 
wijkrechtspraak in Nederland. Uit gesprekken met Rotterdam en 
Eindhoven maken wij op dat veel mensen positief zijn over de aanpak. 
Het is echter ook nog erg nieuw en in ontwikkeling. Het is lastig om 
aan (de juiste) zaken te komen en daarom wordt er verkend om 
gebieden en type zaken uit te breiden. Het vergt ook behoorlijk wat 
van de samenwerkende partijen qua capaciteit en middelen. Ondanks 
dat vermoed wordt dat het erger doet voorkomen, is het (nu nog) 
lastig iets te kunnen zeggen over het effect van de pilot.

Zowel de rechtbank Rotterdam als het Openbaar Ministerie geven aan 
positief te staan tegenover eventuele uitbreiding van de experimenten, 
maar het wordt ook belangrijk gevonden om nog te leren van de 
huidige experimenten en vervolgens klein te beginnen.

Pagina 1/2

Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300

3311 GR  DORDRECHT

T 14078

www.dordrecht.nl

Contactpersoon

S.V. Voncken

T (078) 770 4202

E sv.voncken 

@dordrecht.nl

DOSSIER
Afschrift:

- VBO/OB, EG Imthorn
  SK Dordrecht 704

- raadsgriffier t.b.v.
  raads- en burgerraadsleden

http://www.dordrecht.nl/


Datum 6 juli 2021

Ons kenmerk 2021-0090791

Vandaar dat wij willen voorstellen om de ontwikkelingen te volgen en 
het komende jaar met de betrokken partijen te onderzoeken of deze 
werkwijze wenselijk en haalbaar is voor Dordrecht.

Vraag 4) Wij zien graag een raadsvoorstel hierover met diverse opties 
tegemoet, dat betrokken kan worden bij bijvoorbeeld de bespreking 
van het Integraal VeiligheidsProgramma.

Antwoord Zoals eerder aangegeven stellen wij voor de ontwikkelingen te volgen 
en met de betreffende partners (onder andere rechtbank, OM, Zorg- 
en Veiligheidshuis, advocatuur, politie, reclassering) te bespreken of 
dit wenselijk en haalbaar is in Dordrecht. Wij zullen de raad van deze 
uitkomsten op de hoogte stellen (verwachting Q2 2022).

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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