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en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
 

Bij brief van 30 maart 2011, ingekomen op 31 maart 2011, heeft u namens de  
Fractie Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant  ingevolge artikel 3.2 van het 
Reglement van Orde voor Provinciale Staten vragen gesteld over de financiële 
bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan het project Shouf Kedemk.   
 
Deze vragen luiden als volgt. 
“In de uitzending van EenVandaag van vanavond 30 maart 2011 werd 
aandacht besteed aan een project voor coaching van Marokkaanse 
hangjongeren in Helmond. Dit Marokkaanse straattuig is al geruime tijd 
verantwoordelijk voor schandalige straatterreur, waar onder andere oudere 
buurtbewoners en een cafetaria-eigenaar dagelijks onder te lijden te hebben.  
In plaats van dit tuig door politie en justitie keihard aan te pakken, heeft de 
gemeente Helmond een peperduur traject van straat- en gezinscoaches uitgezet 
waar tonnen aan belastinggeld mee gemoeid zijn. In de praktijk blijken deze 
coaches vooral bezig te zijn met het helpen van de hangjongeren bij het 
kwijtschelden van boetes en proces-verbalen.  
Gelet op het feit dat de buurtbewoners nog steeds te lijden hebben onder dit 
tuig kunnen we concluderen dat het project finaal mislukt is en er tonnen 
gemeenschapsgeld verspild zijn. 
 
De gemeente Helmond spreekt echter van een “succes” omdat de hangjongeren 
nu “open zouden staan voor hulpverleners”. Een conclusie die wij als Noord-

                                           
1 
http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/37538/project_met_marokkanen_ge
meenten_mislukt  

http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/37538/project_met_marokkanen_gemeenten_mislukt
http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/37538/project_met_marokkanen_gemeenten_mislukt
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Brabantse PVV-fractie zeker niet kunnen delen. Dat het project de Arabische 
naam ‘Shouf kedemk’ draagt zegt al genoeg over de multikul-subisidiewaanzin 
die hiermee gemoeid is en aangezien de Provincie Noord-Brabant volgens de 
uitzending eveneens aan deze subsidie heeft bijgedragen, komt onze fractie tot 
de volgende vragen. 
 

1. Volgens EenVandaag heeft de Provincie Noord-Brabant financieel 
bijgedragen aan het betreffende project ‘Shouf kedemk’. Is dit correct 
en zo ja, voor welk bedrag heeft de Provincie bijgedragen? 

2. Deelt GS de mening van onze fractie dat dit project als een grote 
mislukking kan worden beschouwd en er tonnen aan gemeenschapsgeld 
verspild zijn? Zo nee, waarom niet? 

3. Heeft GS contact gehad met de gemeente Helmond over dit project? 
Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt. Zo nee, waarom niet? 

4. Is GS bereid om de gemeente Helmond aan te spreken op deze 
verspilling van (provinciaal) gemeenschapsgeld? Zo nee, waarom niet? 

5. Zijn er prestatieafspraken vermeld bij de verstrekking van de subsidie? 
Zo ja, heeft dit tot gevolg dat GS het geld terug gaat vorderen en is GS 
hiertoe ook bereid?. Zo nee, waarom niet en gaat dit in de toekomst wel 
gebeuren? 

6. Is GS bereid om de gemeente Helmond aan te sporen alsnog dit 
straattuig met harde hand aan te pakken omwille van de sociale 
veiligheid van de Brabantse burgers in deze stad? Zo nee, waarom 
niet?” 

 
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.  
 
Voorafgaand aan de beantwoording hechten wij er aan afstand te nemen van 
de woordkeuze in uw vragen waarbij een gehele bevolkingsgroep wordt 
gekoppeld aan de term “straattuig”.  
 

1. De provincie Noord-Brabant draagt in het kader van het convenant 
Samen Investeren2 in Brabant(Stad) financieel bij aan het brede 
programma van de gemeente Helmond ten behoeve van het 
terugdringen van voortijdig schoolverlaten, omdat dit aansluit bij de 
doelstellingen van de provincie. Voor voortijdig schoolverlaten gaat het 
om € 685.000, voor 4 grote projecten voor een periode van 4 jaar. 
Hiermee wordt een brede doelgroep bereikt. Shouf Kedemk is een 
methodiek waarmee de gemeente Helmond zich richt op de specifieke 
doelgroep van overlast gevende jeugdigen. Met ingang van 2011 
worden ook provinciale middelen voor deze methode ingezet waarbij 
het gaat om een bedrag van € 184.500-. 

 

                                           
2 ‘Samen investeren’ is een gezamenlijk investeringsprogramma van de vijf grote 
gemeenten van Brabant (B5) en de provincie Noord-Brabant. Samen Investeren loopt 
van 2007 tot en met 2013. 
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2. Deze mening delen wij niet. Gemeente Helmond heeft ons bericht dat 
alle jongeren (<23 jaar) uit de groep ‘overlastgevend’  traject-
begeleiding hebben om een startkwalificatie of een baan te krijgen. 
Bovendien is het aantal meldingen van overlast in Helmond West bij de 
politie sinds de start van Shouf Kedemk aanzienlijk gedaald. De 
methodiekkeuze van de gemeente Helmond past binnen de provinciale 
kaders. 

 
3. In het kader van ‘Samen Investeren’ hebben wij periodiek overleg met 

alle B5 gemeenten. In het beheerskader ‘Samen Investeren’ is 
afgesproken dat de gemeenten jaarlijks, binnen vastgestelde termijnen, 
achteraf verantwoording afleggen over de financiële voortgang van de 
projecten en de mate waarin de vooraf met elkaar afgesproken 
mijlpalen met betrekking tot het terugdringen van voortijdig 
schoolverlaten zijn gehaald. Wij hebben als taakstelling afgesproken dat 
in 2012 het aantal voortijdig schoolverlaters 40% lager is dan in het 
schooljaar 2005/2006 het geval was. 
 

4. Conform de systematiek van ‘Samen Investeren’ zullen wij gemeente 
Helmond aanspreken op de mate waarin de afgesproken mijlpalen met 
betrekking tot ‘voortijdig schoolverlaten’ worden gehaald.  

 

5. Zie antwoord op vraag 3. Indien prestaties niet worden gehaald, kan 
het terugvorderen van subsidie aan de orde zijn. Zoals bij alle subsidie-
verstrekkingen.  

 

6. Wij steunen de aanpak van de gemeente Helmond op het gebied van 
voortijdig schoolverlaten omdat dit aansluit bij ons provinciale beleid 
en de afspraken in het kader van Samen Investeren in Brabant(Stad). 
De provincie heeft geen rol en positie om de gemeente Helmond aan te 
spreken op de wijze waarop zij overlast en veiligheid voor hun burgers 
waarborgt.  

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 


