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Vragen betreffende de ontwikkeling van de criminaliteit in onze gemeente.
n.v.t.

Toelichting 1

Wapenhandel: deze criminaliteit stijgt in onze gemeente in 2018 explosief, ver
boven het Nederlands gemiddelde. (Zie bijlage)

Vraag 1-1:

Herkent u deze trend en hoe verklaart u deze? Wat is de ontwikkeling per 1.000
inwoners in 2019 tot dusver? Welke maatregelen heeft u tot dusver genomen
om deze trend om te buigen en in welke mate blijken zij effectief te zijn? Gaat u
nog verdere maatregelen nemen, welke zijn dat en wat is uw verwachting wat
dit oplevert?

Toelichting 2

Drugsmisdrijven: in de periode 2013 kennen wij een aanzienlijke daling van
deze criminaliteit, in 2016 is er een explosieve groei welke de laatste jaren maar
niet wil dalen.(Zie bijlage)

Vraag 2-1:

Herkent u deze trend en hoe verklaart u deze? Wat is de ontwikkeling per
10.000 inwoners in 2019 tot dusver? Welke maatregelen heeft u tot dusver
genomen om deze trend om te buigen en in welke mate blijken zij effectief te

-2zijn? Gaat u nog verdere maatregelen nemen, welke zijn dat en wat is uw
verwachting wat dit oplevert?
Toelichting 3

Vernieling en misdrijven tegen de overheid: na een jarenlange daling neemt
deze criminaliteit vanaf 2016 weer toe, (Zie bijlage).

Vraag 3-1:

Herkent u deze trend en hoe verklaart u deze? Wat is de ontwikkeling per
10.000 inwoners in 2019 tot dusver? Welke maatregelen heeft u tot dusver
genomen om deze trend om te buigen en in welke mate blijken zij effectief te
zijn? Gaat u nog verdere maatregelen nemen, welke zijn dat en wat is uw
verwachting wat dit oplevert?

Toelichting 4

Verkeersmisdrijven: deze criminaliteit is weer groeiende in onze gemeente. Na
aanvankelijk een dalende trend in 2014 en 2015 stijgt deze weer. (Zie bijlage)

Vraag 4-1:

Herkent u deze trend en hoe verklaart u deze? Wat is de ontwikkeling per
10.000 inwoners in 2019 tot dusver? Welke maatregelen heeft u tot dusver
genomen om deze trend om te buigen en in welke mate blijken zij effectief te
zijn? Gaat u nog verdere maatregelen nemen, welke zijn dat en wat is uw
verwachting wat dit oplevert?
U kunt uw antwoorden desgewenst ook meenemen in het te bespreken
Integraal Lokaal Veiligheidsplan in september. Graag verneem ik van u of u dat
doet.
Bij voorbaat dank voor een heldere uitleg, met vriendelijke groet,
Robert Philippo, raadslid Fractie PHILIPPO

