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1 Het raadsvoorstel Plan van aanpak - Hooligans Buitenspel - alsmede het concept 
raadsbesluit  vast te stellen en aan te bieden aan de raad met het voorstel deze te behandelen 
in de politieke markt;

2 de raad voor te stellen in te stemmen met het aanwenden van het bij de VJN 2007 
gereserveerde budget van € 75.000 (maatjesproject) voor de co-financiering van een Manager 
Veiligheid bij GAE, conform bijgevoegd plan van aanpak;

3 dit besluit openbaar te maken.



  
  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkji nmlkj

Financiële gevolgen opvangen 
binnen het desbetreffende productbudget

Voorstel openbaarmaking 

 De nota en het besluit openbaar te maken gfedc

 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedcb

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet opgfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet opgfedc

 De communicatie verloopt als volgt (Hierover is overleg geweest met het team Communicatie) 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

In aansluiting op het persgesprek van vrijdag 22 februari 2008 vindt er een persconferentie plaats, 
waarbij de Burgemeester samen met de algemeen directeur van GAE en de districtschef van politie 
een toelichting geven op de aanpak.

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
De afgelopen maanden heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Go Ahead Eagles, de politie 
IJsselland, het OM en de gemeente Deventer om te bezien op welke wijze de veiligheid in en rondom het 
stadion verbeterd kan worden. Ook is er gesproken over de manier waarop de meest overlastgevende 
groepen kunnen worden aangepakt dan wel worden gebonden aan de club. De directe aanleiding voor 
deze intensieve contacten waren diverse ongeregeldheden die plaatsvonden rondom de wedstrijden GAE-
Ajax (21 juli 2007), GAE-Zwolle (30 september 2007) en Zwolle-GAE (30 oktober 2007). Dit in combinatie 
met de ingebruikname van het Rielerhuus als brede school, waardoor de harde kern geen gebruik meer 
kon maken van hun vaste honk. De diverse ongeregeldheden hebben ertoe geleid dat er is besloten om 
de bezoekers van het Rielerhuus geen alternatieve locatie aan te bieden. De gesprekken hebben 
uiteindelijk geleid tot het plan van aanpak 'Hooligans Buitenspel'. 
  
In dit plan zijn de afspraken vastgelegd tussen de gemeente Deventer, de politie IJsselland, het OM en 
GAE om te komen tot een gezamenlijke aanpak van voetbaloverlast in Deventer. Door samenwerking en 
verbeterde afstemming is het streven om op termijn het aantal incidenten vooraf, tijdens en na wedstrijden 
af te laten nemen, waardoor er minder beroep zal worden gedaan op repressieve maatregelen (bijv. 
omvang van politie-inzet). Een belangrijk onderdeel hiervan is de persoons- en groepsgerichte aanpak, 
deze wordt verder uitgewerkt door betrokken partijen. Directeur R&S komt hiertoe met een voorstel.  
  
Voor een verdere toelichting op het plan van aanpak wordt u verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit.  
  
Beoogd resultaat 
-
  
Kader 
-
  
Argumenten 
-
  
Draagvlak 
-
  
Financiële consequenties 
-
  
Aanpak/uitvoering
-





 


RAADSVOORSTEL 
Onderwerp : Plan van aanpak - Hooligans - Buitenspel - 


 
Raadsvergadering :  Politieke markt d.d.:  
Agendapunt :  Portef.houder : burgemeester 
Voorstelnummer :  BenW-besluit d.d. :  
Eenheid : Eenheid Ruimte en Samenleving 
 


 
 
Voorstel 
- In te stemmen met het plan van aanpak Hooligans Buitenspel, dat als bijlage is toegevoegd. 
- In te stemmen met het aanwenden van het bij de VJN 2007 gereserveerde budget van € 75.000 


(maatjesproject) voor de co-financiering van een Manager Veiligheid bij GAE, conform bijgevoegd 
plan van aanpak. 


 
 
Inleiding  
 
Naar aanleiding van de diverse ongeregeldheden die plaatsvonden rondom de wedstrijden GAE-Ajax (21 
juli 2007), GAE-Zwolle (30 september 2007) en Zwolle-GAE (30 oktober 2007) en de ingebruikname van 
het Rielerhuus als brede school is het plan van aanpak ‘Hooligans Buitenspel’ ontwikkeld.  
 


Beoogd resultaat  
 
In het plan van zijn de afspraken vastgelegd tussen de gemeente Deventer, de politie IJsselland, het OM en 
GAE om te komen tot een gezamenlijke aanpak van voetbaloverlast in Deventer. Door samenwerking en 
verbeterde afstemming is het streven om op termijn het aantal incidenten vooraf, tijdens en na wedstrijden 
af te laten nemen, waardoor er minder beroep zal worden gedaan op repressieve maatregelen (bijv. 
omvang van politie-inzet).  
 


Kader  
  
De aanpak zoals beschreven in het plan van aanpak past binnen de uitgangspunten zoals verwoord in de 
nota ‘Ambities voor een Veilige stad’ en het Programma Veiligheid. 
 


Argumenten  
 
In Deventer ontbreekt het op dit moment aan een adequate gezamenlijke aanpak van voetbaloverlast. Het 
plan van aanpak beschrijft de organisatiestructuur en op hoofdlijnen de 3-sporen aanpak  om te komen tot 
een gezamenlijk aanpak van voetbaloverlast. 
In andere steden met een vergelijkbare problematiek is ervaring opgedaan met een soortgelijke aanpak. De 
ervaringen zijn overwegend positief.   


 
Draagvlak  
 
In december 2007 hebben alle de betrokken partijen (de gemeente, de politie, het OM en GAE) ingestemd 
met de aanpak. Ook de KNVB was erg positief over de manier waarop de voetbaloverlast wordt aangepakt 
en heeft aangegeven graag mee te willen werken aan de aanpak.    
 
 
 







 
 
 
 
 


/2 
 
 
 
Het draagvlak bij alle partijen heeft geresulteerd in een overleg op 11 januari 2008, waarin de partners 
concreet invulling hebben gegeven aan de manier waarop voetbaloverlast wordt aangepakt. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in dit plan van aanpak. 
 


Financiële consequenties  
 
De nieuwe organisatiestructuur en de 3-sporen aanpak hebben de volgende financiële consequenties: 
 
- Het aanstellen van een Manager Veiligheid bij GAE voor een periode van 2 jaar. In totaal bedragen de 


kosten voor twee jaar € 150.000. De gemeente en GAE nemen hiervan ieder de helft voor hun 
rekening. Afgesproken is om het budget voor het Maatjesproject (ad € 75.000) aan te wenden voor de 
financiering van het gemeentelijk deel van de kosten.  


- Overige uitvoeringskosten Plan van Aanpak ‘Hooligans Buitenspel”: 
Naast de gelden voor de Manager Veiligheid en de trajectbegeleiding door KIJ is er ook budget 
benodigd voor onder meer trajectbegeleiding (indien er naast KIJ extra formatie of expertise benodigd 
is), het subsidiëren van activiteiten in het kader van het binden van GAE-supporters (zie spoor Oranje – 
binden) en de inhuur van een externe voorzitter voor het VOGA. Voor deze uitvoeringskosten is in het 
kader van de voorjaarsnota een voorstel gedaan om voor de komende 2 jaar hiervoor € 50.000 
eenmalig uit te trekken. 


 
Aanpak/uitvoering  
 
Na instemming van de raad met het plan van aanpak wordt de uitvoering van het plan van aanpak gestart. 
Inmiddels is de eerste vergadering van het VOGA belegd.   
Over de uitvoering van het plan van aanpak wordt u via de voortgangsrapportage Veiligheid op de hoogte 
gehouden.  


 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 


 
 
 
 
 
 
 


mr. Th. Bakhuizen ir. A.P. Heidema 
 
 
 







 


RAADSBESLUIT 
Onderwerp : Plan van aanpak - Hooligans - Buitenspel - 


 
Raadsvergadering :  Politieke markt d.d.:  
Agendapunt :  Portef.houder : burgemeester 
Voorstelnummer :  BenW-besluit d.d.  : * 
Eenheid : Eenheid Ruimte en Samenleving 
 


 
 
De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.*, nummer , Eenheid Ruimte en Samenleving. 
 
BESLUIT 
 
- In te stemmen met het plan van aanpak Hooligans Buitenspel, dat als bijlage is toegevoegd. 
- In te stemmen met het aanwenden van het reserveerde budget van € 75.000 (maatjesproject) voor de 


co-financiering van een Manager Veiligheid bij GAE, conform bijgevoegd plan van aanpak. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  


De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 


drs. A.G.M. Dashorst ir. A.P. Heidema 
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 PLAN VAN AANPAK – HOOLIGANS BUITENSPEL -  
 
 
Inleiding 
 
De afgelopen maanden heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Go Ahead Eagles (in het 
vervolg GAE), de politie IJsselland, het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente Deventer om te 
bezien op welke wijze de veiligheid in en rondom het stadion verbeterd kan worden. Ook is er 
gesproken over de manier waarop de meest overlastgevende groepen kunnen worden aangepakt dan 
wel worden gebonden aan de club. De directe aanleiding voor deze intensieve contacten waren de 
ongeregeldheden die plaatsvonden rondom de wedstrijden GAE-Ajax (21 juli 2007), GAE-Zwolle (30 
september 2007) en Zwolle-GAE (30 oktober 2007). Dit in combinatie met de ingebruikname van het 
Rielerhuus als brede school, waardoor de harde kern geen gebruik meer kon maken van hun vaste 
honk. De diverse ongeregeldheden hebben ertoe geleid dat er is besloten om de bezoekers van het 
Rielerhuus geen alternatieve locatie aan te bieden. De gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot dit 
plan van aanpak.  
 
Het plan van aanpak ‘Hooligans Buitenspel’ is een nadere uitwerking van een vertrouwelijke 
rapportage over voetbalhooligans in Deventer. Vanwege de gevoelige informatie die gebruikt is bij het 
opstellen van deze rapportage, kan de rapportage niet in de openbaarheid worden gebracht. 
 
In dit plan zijn de afspraken vastgelegd tussen de gemeente Deventer, de politie IJsselland, het OM 
en GAE om te komen tot een gezamenlijke aanpak van voetbaloverlast in Deventer. Door 
samenwerking en verbeterde afstemming is het streven om op termijn het aantal incidenten vooraf, 
tijdens en na wedstrijden af te laten nemen, waardoor er minder beroep zal worden gedaan op 
repressieve maatregelen (bijv. omvang van politie-inzet). De consensus over de aanpak komt voort uit 
het bewustzijn van alle partijen dat het hier een gedeelde verantwoordelijkheid betreft.  
 
Dit plan van aanpak is als volgt opgebouwd. Eerst wordt een schets gegeven van de achtergronden 
en de acties die inmiddels zijn ondernomen. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de 
manier waarop de gezamenlijke  aanpak wordt georganiseerd (hoofdstuk 2) en de aanpak via 3-
sporen wordt vormgegeven (hoofdstuk 3). Afgesloten wordt met een overzicht van de financiële 
consequenties van de aanpak.  
 
Gelet op het belang van de aanpak en de complexiteit ervan, willen wij u in dit plan van aanpak op 
soms operationeel niveau inzage geven in onze voornemens. 
 
 
1. Achtergronden plan van aanpak ‘Hooligans Buitenspel’  
 
In de inleiding is al aangegeven dat er in 2007 rondom een aantal wedstrijden van GAE ernstige 
incidenten hebben plaatsgevonden en dat de sluiting van het Rielerhuus veel problemen heeft 
veroorzaakt. Dit heeft ertoe geleid dat er eind oktober extern advies is ingewonnen, waarbij de 
volgende twee opdrachten centraal stonden:  
- in beeld brengen van (on-)mogelijkheden om de supporters te binden aan de club en de doorgroei 


naar de Rielerhuus te voorkomen; 
- in beeld brengen van (on-)mogelijkheden om de Rielerhuusgroep te binden aan de club en het 


supportershome. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een rapportage over voetbalhooligans in Deventer.  
 
In deze rapportage wordt een zorgwekkend beeld geschetst van de voetbaloverlast in Deventer. 
Hieruit blijkt dat op basis van het aantal problematische supporters en het aantal stadionverboden 
GAE in de subtop van de eredivisie staat. Ook de gemiddelde politie-inzet rondom thuiswedstrijden is 
in de eerste divisie veruit het hoogst. In de notitie wordt geconcludeerd dat het op dit moment 
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ontbreekt aan een gezamenlijke aanpak van voetbaloverlast en een adequate organisatiestructuur. De 
rapportage geeft dan ook adviezen om te komen tot een gezamenlijke aanpak, die zowel realistisch 
en uitvoerbaar is als draagvlak heeft bij de betrokken partijen.  
 
Naar aanleiding van de rapportage heeft het college in december over de Rielerhuus-problematiek 
besloten om de Rielerhuus-groep geen alternatieve locatie aan te bieden. Dit omdat het aanbieden 
van een alternatieve locatie na de wanordelijkheden bij de verschillende wedstrijden geen haalbare 
kaart meer is en omdat het nieuwe honk statusverhogend zal werken voor die groep die in de nieuwe 
aanpak juist onder druk zal worden gezet vanuit repressieve trajecten. Het vertrouwelijke karakter van 
de rapportage was de reden dat deze alleen is besproken met de fractievoorzitters en niet is 
voorgelegd aan de raad. De fractievoorzitters hebben met instemming kennis genomen van het besluit 
om de Rielerhuus-groep geen alternatieve locatie aan te bieden. 
 
In december 2007 is de strekking van de rapportage ook besproken in de raad van bestuur van GAE. 
Zij heeft hiermee ingestemd en geld beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een Manager 
Veiligheid (maximaal € 75.000 voor een periode van 2 jaar).  
 
Vervolgens heeft er in december 2007 ook een gesprek plaatsgevonden met de KNVB. In dit gesprek 
heeft de KNVB de waardering uitgesproken over de voortvarendheid waarop de vier partners de 
voetbaloverlast in Deventer hebben opgepakt. Ook waren zij erg positief over de manier waarop de 
voetbaloverlast wordt aangepakt en hebben zij aangegeven dat zij graag willen meewerken aan deze 
aanpak.    
 
Het draagvlak bij alle partijen heeft geresulteerd in een overleg op 11 januari 2008, waarin de partners 
concreet invulling hebben gegeven aan de aanpak. Deze afspraken zijn vastgelegd in dit plan van 
aanpak. 
 
 
2. Organisatiestructuur 
 
Binnen de aanpak van voetbaloverlast in Deventer ontbreekt het op dit moment aan een adequate 
organisatiestructuur. Deze structuur is vereist om te komen tot een aanpak op maat. In navolging van 
andere steden met een vergelijkbare problematiek (bijv. Arnhem) bestaat de organisatiestructuur uit 
de volgende twee overleggen: het Veiligheidsoverleg Go Ahead (VOGA) en het Casusoverleg 
Voetbal. De organisatiestructuur wordt in een convenant tussen de partners vastgelegd. 
 
2.1. Veiligheidsoverleg Go Ahead (VOGA) 
 
Het VOGA is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de gemeente Deventer, de 
regiopolitie IJsselland (district Zuid), het OM en GAE en vergadert maandelijks. De opdrachtgever van 
het VOGA is de voetbaldriehoek (de “lokale” driehoek aangevuld met GAE). Het VOGA fungeert 
daarom als adviesorgaan van de “voetbaldriehoek”. De lokale driehoek blijft echter op basis van zijn 
wettelijke verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde beslissingsbevoegd.  
 
Doel 
Het doel van het VOGA is het handhaven van de openbare orde en veiligheid rondom uit- en 
thuiswedstrijden van GAE om te komen tot een veilig en rustig voetbalseizoen. Hierbij wordt een 
brede definitie gehanteerd, zodat niet alleen een repressieve aanpak maar ook proactieve en 
preventieve activiteiten in het VOGA kunnen worden besproken (bijvoorbeeld activiteiten van de KIJ). 
Om dit doel te bereiken nemen de partners hun verantwoordelijkheid en worden gezamenlijk 
proactieve, preventieve, of repressieve maatregelen getroffen.  
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Taken 
Het VOGA heeft de volgende taken: 
- Het ontwikkelen van protocollen op diverse terreinen (zoals stadionverboden, keten van toezicht, 


kaartverkoop, uitreizen etc.). 
- De veiligheidssituatie met betrekking tot wedstrijden van GAE wordt voor besproken en er worden 


voorstellen en adviezen opgesteld voor de driehoekspartners en het bestuur van GAE. Per 
overleg worden er vier wedstrijden vooruitgekeken. Conform de regels van de KNVB vindt de 
operationele voorbereiding op risico-wedstrijden in overleg tussen de politie en GAE plaats. Het 
VOGA beperkt zich daarom tot de bijzonderheden.  


- De veiligheidssituatie met betrekking tot wedstrijden van GAE wordt geëvalueerd en op basis van 
ervaringen wordt geadviseerd over het continueren van beleid (protocollen), het bijstellen of het 
ontwikkelen van nieuw beleid. 


- Indien noodzakelijk zal het VOGA optreden om de lokale driehoek en het bestuur van GAE van 
advies te voorzien.  


- Het zorgdragen voor de afstemming van de uitvoering van bestaand beleid en afstemming van 
communicatie over beleid.  


 
In het VOGA komen de drie niveaus binnen de aanpak van voetbaloverlast samen, nl. operationeel 
niveau (o.a. evalueren van en anticiperen op wedstrijden), het tactische niveau (o.a. inzet van mensen 
en middelen) en het beleidsmatig niveau (o.a. ontwikkelen van protocollen).  
 
Samenstelling 
Het VOGA wordt gevormd door de 4 partners.  
 
Manager Veiligheid GAE 
Om als volwaardige partner van de gemeente, de politie en het parket te kunnen functioneren stelt 
GAE een fulltime betaalde Manager Veiligheid aan. De Manager Veiligheid van GAE speelt een 
belangrijke rol in zowel het VOGA als het Casusoverleg Voetbal (zie 2.2). Daarnaast neemt hij de 
dagelijkse gang van zaken rondom veiligheidsvraagstukken bij GAE voor zijn rekening. Door het 
aanstellen van een Manager Veiligheid wordt het denken over veiligheid binnen de club verankerd. 
Daardoor wordt GAE een veel belangrijker speler in het veiligheidsbeleid en wordt GAE beter in staat 
gesteld om veiligheidskwesties in en om het stadion het hoofd te bieden. In eerste instantie gaat het 
om een functie voor 2 jaar. De gemeente Deventer en de GAE betalen ieder de helft van de kosten 
voor het aanstellen van deze functionaris.  
 
Werkwijze VOGA 
Over de werkwijze van het VOGA is het volgende afgesproken: 
- De zaken die in het VOGA aan de orde komen, hebben een vertrouwelijk karakter (dit geldt ook 


voor de verslagen) en de door de leden van het VOGA wordt hier dan ook zorgvuldig mee 
omgegaan. 


- Om de continuïteit van het VOGA te waarborgen is iedere partner bij ieder overleg aanwezig. 
Indien één van de leden verhinderd is dan wordt dit doorgegeven aan de voorzitter en dan wordt 
voor een – ter zake kundige – vervanger gezorgd. 


 
Rapportage 
Het VOGA rapporteert twee keer per jaar aan de “voetbaldriehoek” over de stand van zaken met 
betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak “Hooligans Buitenspel”. 
 
 
2.2. Casusoverleg Voetbal 
 
Het Casusoverleg Voetbal is net als het VOGA een samenwerkingsverband tussen de gemeente 
Deventer, de regiopolitie IJsselland (district Deventer), het Arrondissementsparket Zwolle en de Go 
Ahead Eagels en vergadert tweewekelijks.  
 
Doel en taken  
In het Casusoverleg Voetbal wordt de gezamenlijke maatwerk aanpak op persoonsniveau door de vier 
betrokken partners vormgegeven. In dit overleg worden de personen die zijn aangehouden rondom of 
tijdens uit- en thuiswedstrijden besproken en er wordt gezamenlijk bepaald welke reactie (sanctie) er 
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gegeven wordt. Ook wordt het nemen van pro-actieve, preventieve, curatieve en repressieve 
maatregelen besproken.  
Naast de maatwerk aanpak vervult het Casusoverleg een belangrijke signaleringsfunctie richting het 
VOGA. De ervaringen bij de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak kan voor het VOGA namelijk 
reden zijn voor het bijstellen en aanpassen van beleid en protocollen.  
 
Samenstelling 
Het VOGA wordt gevormd door de 4 partners. De Manager Veiligheid van GAE is als voorzitter van 
het Casusoverleg Voetbal de schakel (linking-pin) tussen het Casusoverleg Voetbal en het VOGA. Hij 
zorgt ervoor dat de informatie uit het Casusoverleg dat van belang is voor het VOGA, ook in het 
VOGA wordt behandeld (en vice versa).   
 
Werkwijze Casusoverleg Voetbal 
Over de werkwijze van het Casusoverleg Voetbal is het volgende afgesproken: 
- De zaken die in het Casusoverleg aan de orde komen, hebben een vertrouwelijk karakter (dit geldt 


ook voor de verslagen) en de door de leden van het Casusoverleg wordt hier dan ook zorgvuldig 
mee omgegaan. Voor dit overleg is het belang dat er onderling informatie uitgewisseld mag en 
kan worden. Hiervoor wordt een convenant tussen de partners afgesloten.  


- Om de continuïteit van het Casusoverleg te waarborgen is iedere partner bij ieder overleg 
aanwezig. Indien één van de leden verhinderd is dan wordt dit doorgegeven aan de voorzitter en 
dan wordt voor een – ter zake kundige – vervanger gezorgd. 


 
Rapportage 
Het Casusoverleg Voetbal rapporteert twee keer per jaar aan het VOGA over de stand van zaken met 
betrekking tot de uitvoering van de persoongericht aanpak.  
 
 
3. Aanpak: 3-sporen  
 
De organisatiestructuur die in het vorige hoofdstuk is beschreven, vormt een goede basis om de 
aanpak van voetbaloverlast in Deventer vorm en inhoud te geven. De aanpak in Deventer kent drie 
sporen, te weten persoongericht, groepsgericht en situatiegericht. Binnen deze sporen wordt de 
aanpak gekenmerkt door het uitsluiten van personen, het aanpakken van personen en groepen en het 
binden van personen en groepen. 
In Deventer worden grofweg vier soorten groepen onderscheiden1, nl. de donkerrode groep, de rode 
groep, de oranje groep en de groene groep. De donkerrode en rode groep bestaan uit personen die 
een stadionverbod hebben, waarbij de personen in de donkerrode groep de regisseurs zijn achter de 
openbare orde verstoring rondom het voetbal. De oranje groep is de groep van overenthousiaste 
supporters en mogelijk “nieuwe aanwas”, die bij gelegenheid mee willen doen met acties van de rode 
of donkerrode groep. Tot slot is er de groene groep. Dit is het overgrote deel van de supporters van 
GAE, die geen overlast of problemen veroorzaken. Afhankelijk van de groep wordt er gekozen voor 
een spoor, waarbij binnen dit spoor de elementen uitsluiten, aanpakken en binden kunnen worden 
gecombineerd. De groene groep wordt in dit plan van aanpak verder buiten beschouwing gelaten.   
 
Donkerrood – uitsluiten en aanpakken 
Op basis van vooraf gekozen criteria wordt door politie en justitie een lijst samengesteld met personen 
die behoren tot de donkerrode groep. Zij hebben langlopende stadionverboden en hebben veelal ook 
antecedenten op andere terreinen (bjiv. geweld en drugs). De aanpak van de donkerrode groep is 
hoofdzakelijk een persoongerichte aanpak. De persoongerichte aanpak wordt hierbij gekenmerkt door 
uitsluiten en aanpakken. Door het gedrag dat deze personen in het verleden hebben getoond worden 
deze personen uitgesloten van alle activiteiten van GAE en wordt er vanuit alle partners niet meer met 
hen gecommuniceerd. Ook wordt er door politie en justitie voor alle personen uit de donkerrode groep 
een politiële en justitiële maatwerkaanpak ontwikkeld (aanpakken).  


                                                      
1 Politie en Justitie hebben een goed beeld van de verschillende groepen. Echter vanwege het 
vertrouwelijke karakter van deze informatie en in het belang van de aanpak van voetbaloverlast blijft 
de omschrijving van de verschillende supportersgroepen in deze notitie zeer globaal.  
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Rood – aanpakken en binden 
De rode groep zijn de personen met een stadionverbod. De aanpak van deze groep is een combinatie 
van een persoons- en groepsgerichte aanpak en wordt gekenmerkt door aanpakken en binden. Het 
Casusoverleg richt zich hoofdzakelijk op deze groep en ontwikkelt voor de personen in deze groep 
een maatwerk traject (o.a. trajectbegeleiding). Het is de bedoeling om de personen die willen 
meewerken aan deze aanpak en die het uiteindelijk verdienen, te binden aan GAE. In het ‘binden’ 
spelen de supportersvereniging, de KIJ en mogelijk andere organisaties die met jongeren te maken 
hebben een belangrijke rol. Het is van belang dat m.n. de activiteiten van de supportersvereniging zich 
verbreden en worden toegesneden op deze jeugdige doelgroep. Door bijvoorbeeld een deel van het 
stadionverbod terug te laten verdienen of door deelname aan activiteiten vanuit de 
supportersvereniging, kan de band met de club worden versterkt. Het VOGA ontwikkelt ook nog 
andere activiteiten, die de binding met de club kunnen versterken (bijv. de inzet van club-iconen). In 
2008 wordt gekeken welke organisaties het best dit soort activiteiten kunnen uitvoeren. 
 
Degenen die niet mee willen werken worden aangepakt door bijvoorbeeld uitsluiting van andere 
clubactiviteiten. Naast strafrechtelijke interventies door politie en openbaar ministerie (proces-verbaal 
en bijvoorbeeld transactie (boete) of taakstraf zijn er meerdere vormen van aanpak door het 
Casusoverleg voetbal, bijv.: 
- een civielrechtelijk landelijk stadionverbod; 
- een lokaal stadionverbod opgelegd door GAE; 
- een stadionomgevingverbod; 
- een gesprek met de overtreder door de leden van het casusoverleg voetbal; 
- een waarschuwingsbrief van GAE; 
- het verrichten van werkzaamheden door de overtreder voor de club; 
- het doorverwijzen van supporters naar de hulpverlening (rol voor de stichting KIJ); 
- het begeleiden van supporters in het stadion; 
- het plaatsen van supporters in vaste vakken. 
Indien dit nog niet voldoende is worden ze  “getransfereerd” naar de donkerrode lijst. 
 
Oranje – binden 
De oranje groep is de groep van overenthousiaste supporters en mogelijk “nieuwe aanwas”, die bij 
gelegenheid mee willen doen met acties van de rode of donkerrode groep. Zij hebben geen 
stadionverbod. De aanpak van de oranjegroep is een combinatie van groepsgericht en situatiegericht, 
dat gekenmerkt wordt door het binden van personen en groepen. Het binden van deze groep gebeurt 
op dezelfde manier als bij de rode groep, waarbij de activiteiten ook op groepsniveau kunnen 
plaatsvinden (bijvoorbeeld: het geven van privileges aan de oranje groep door deze groep in het 
stadion te verplaatsen en privileges te geven als het gaat om aankleding en inrichting van het vak).  
 
Trajectbegeleiding Stichting De KIJ 
In dit hoofdstuk wordt afzonderlijk aandacht besteed aan Stichting De KIJ. Op dit moment verstrekt de 
gemeente Deventer de stichting De KIJ een subsidie voor het begeleiden van de harde kern GAE-
supporters in het Rielerhuus (30 uur per week). De drie-sporen aanpak, maar ook de sluiting van het 
Rielerhuus, leidt er toe dat het accent in de werkzaamheden verlegd moet worden. In plaats van het 
begeleiden van de harde kern GAE-supporters moeten de werkzaamheden van De KIJ zich meer 
richten op het uitvoeren van de maatwerktrajecten (trajectbegeleiding) die door het Casusoverleg 
Voetbal worden ontwikkeld en aangeboden. Over de uitvoering van de werkzaamheden rapporteert de 
KIJ regelmatig aan het casusoverleg (frequentie wordt nader afgesproken met de KIJ). Inmiddels is de 
gemeente in gesprek met De KIJ om nieuwe afspraken te formuleren over de rol en de 
werkzaamheden van De KIJ. In oktober 2008 wordt de aanpak geëvalueerd en wordt gekeken op 
welke manier de subsidierelatie in 2009 gecontinueerd moet worden. 
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4. Financiële consequenties 
 
De nieuwe organisatiestructuur en de 3-sporen aanpak hebben de volgende financiële consequenties: 
 
- Het aanstellen van een Manager Veiligheid bij GAE: 


Voor een periode van 2 jaar (2008 en 2009) wordt bij GAE een Manager Veiligheid aangesteld. In 
totaal bedragen de kosten voor twee jaar € 150.000. De gemeente en GAE nemen hiervan ieder 
de helft voor hun rekening. Afgesproken is om het budget voor het Maatjesproject (ad € 75.000) 
aan te wenden voor de financiering van het gemeentelijk deel van de kosten. Inmiddels heeft de 
Raad van Bestuur van GAE ook hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld.  


- Overige uitvoeringskosten Plan van Aanpak ‘Hooligans Buitenspel”: 
Naast de gelden voor de Manager Veiligheid en de trajectbegeleiding door KIJ is er ook budget 
benodigd voor onder meer trajectbegeleiding (indien er naast KIJ extra formatie of expertise 
benodigd is), het subsidiëren van activiteiten in het kader van het binden van GAE-supporters (zie 
spoor Oranje – binden) en de inhuur van een externe voorzitter voor het VOGA. Voor deze 
uitvoeringskosten is in het kader van de voorjaarsnota een voorstel gedaan om voor de komende 
2 jaar hiervoor € 50.000 eenmalig uit te trekken. 


  
 








 
 
 
 


 


 


 
   
 
Persbericht 
Week 8, 22 februari 2008 
 
GEZAMENLIJKE AANPAK VOETBALOVERLAST 
 
Go Ahead Eagles, politie IJsselland, Openbaar Ministerie en de gemeente Deventer zijn een 
brede aanpak overeengekomen om de overlast in en buiten het stadion bij voetbalwedstrijden 
gezamenlijk terug te dringen. Binnen deze brede aanpak past onder meer het versterken van de 
binding met de club, het versterken van de supportersvereniging en een persoonsgerichte 
aanpak voor overlastgevende supporters. Maar ook het aanstellen van een veiligheidsmanager 
bij de Go Ahead Eagles is een impuls om de veiligheid in en buiten het stadion verder te 
vergroten. Partijen hebben zich verenigd in de werkgroep VOGA (Voetbaloverlast Go Ahead 
Eagles). Zij starten in de nieuwe VOGA overlegstructuur met onder meer een  twee wekelijks 
casusoverleg waarin de persoongerichte aanpak wordt besproken.  
 
Burgemeester Andries Heidema over de aanpak:’Het is van belang dat partijen samen optrekken. Ik 
ben blij dat we het eens zijn over deze aanpak. We geven een handreiking  aan hen die willen 
meewerken en daarbij leveren we persoongericht maatwerk. Maar we volgen een harde lijn  voor hen 
die niet willen.’ 
 
Drie groepen 
Er worden drie groepen overlastgevende supporters onderscheiden. Het gaat dan ten eerste om 
supporters die vooral in het stadion ongewenst gedrag vertonen. De nadruk bij deze groep ligt op het 
organiseren van gerichte activiteiten rond het voetballen waardoor meer verbondenheid met de club 
ontstaat. Deze groep moet zich bewust worden van de negatieve effecten die hun gedrag in en rond 
het stadion heeft. Voorkomen moet worden dat deze groep een stadionverbod wordt opgelegd. De 
tweede groep, is de groep waarvoor nu een stadionverbod geldt. Voor deze groep wordt een 
persoonsgerichte aanpak uitgevoerd. Bekeken wordt wat de oorzaken zijn van het ongewenste 
gedrag, waarbij een aanbod wordt gedaan om tot een gedragsverandering te komen. Als mensen 
daarop ingaan en voldoen aan de voorwaarden, wordt hen het perspectief op een versnelde terugkeer 
naar het stadion geboden. Om deze persoongerichte aanpak goed vorm en inhoud te geven is een 
twee wekelijks casusoverleg ingesteld, waarin alle partijen deelnemen. Als supporters blijk geven niet 
mee te willen werken, worden zij uitgesloten van activiteiten gerelateerd aan de club en worden zo 
nodig justitieel aangepakt.  
Dat geldt ook voor de derde groep, die bestaat uit hooligans die hebben aangetoond zich niet normaal 
te willen gedragen. In deze groep zitten hooligans die een stadionverbod hebben en ook op andere 
terreinen over de schreef zijn gegaan.  







 
Manager Veiligheid  
Go Ahead Eagles en gemeente financieren gezamenlijk een fulltime manager veiligheid. Deze wordt 
aangesteld binnen de voetbalclub en neemt de dagelijkse gang van zaken rondom 
veiligheidsvraagstukken bij Go Ahead Eagles voor zijn rekening. Ook vertegenwoordigt hij de club bij 
het VOGA overleg.  
 
De directe aanleiding voor het ontwikkelen van de aanpak van voetbaloverlast waren diverse 
ongeregeldheden die in 2007 plaatsvonden rondom de wedstrijden van Go Ahead Eagles en de 
behoefte van Go Ahead Eagles om de veiligheid en alles wat daarmee samenhangt verder te 
professionaliseren. Partijen hebben toen afgesproken in het eerste kwartaal van 2008 met een nieuwe 
aanpak te komen.  
 
Het voorstel wordt over enkele weken besproken in de politieke markt.  
 
 
Noot voor de redactie / niet voor publicatie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Maarten-Jan Stuurman, 
woordvoerder bij de gemeente Deventer, telefoon 06-23738885, e-mail: mjm.stuurman@deventer.nl  
 





