Technische/bestuurlijke vragen
Datum: 12 maart 2011
Aan het college
Steller vragen: Hans Marchal (PCG)
Onderwerp: ‘Bijpraten m.b.t. veiligheid’
Voorbespreking, Avond van de Raad 22 maart 2011
U wordt verzocht de volgende technische/bestuurlijke vragen te beantwoorden:
Vraag 1:
De PCG heeft in maart’10 gevraagd of de gemeente Wijk bij Duurstede zo snel als mogelijk
Burgernet invoert. Burgernet is een landelijk initiatief dat burgers mobiliseert om de politie
actief te steunen. De wijkchef is voorstander van dit initiatief. Het college gaf in reactie op de
gestelde vragen aan dat het initiatief naar verwachting in 2011 wordt ingevoerd. In de lokale
pers lees ik dat het opzetten van Burgernet een ‘centenkwestie’ is. Wordt Burgernet
binnenkort ingevoerd of kunnen de financiën nog roet in het eten gooien? Wat is momenteel
de stand van zaken en hoe zit het precies? Wanneer is Burgernet in onze gemeente
operationeel?
Vraag 2:
In Langbroek is er tijdens de weekenden een ‘nachtwacht’ actief. Is het een optie om dit
initiatief gemeentebreed op te zetten? Is het initiatief ‘Buurtpreventie’ inmiddels
achterhaald of is dit ook nog steeds een werkbaar instrumentarium om burgers bij hun eigen
veiligheid te betrekken?
Vraag 3:
Vorig jaar december is er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een bijeenkomst geweest over
het thema ‘veiligheid’. Het politiebureau in Wijk bij Duurstede was ook onderwerp van
gesprek… Duidelijk werd dat het politiebureau vanwege financiële redenen niet in de huidige
vorm gehandhaafd kan blijven. Er blijft wel herkenbare huisvesting in Wijk bij Duurstede
waar het mogelijk is om aangifte te doen e.d. Zijn de in december geschetste plannen
definitief? Moeten we ons als gemeente Wijk bij Duurstede bij deze ontwikkeling neerleggen
en genoegen nemen met deze aftakeling van het politiebureau? Welke mogelijkheden hebben
we als gemeenteraad om vast te houden aan het huidige politiebureau? Een politiebureau is
en blijft belangrijk en versterkt toch de lokale aanpak?!
Vraag 4:
Geldt er voor onze gemeente en regio een ‘bonnenquota’ of is deze, zoals in meerdere
regio’s het geval is, van de baan?
Vraag 5:
In het Wijkprogramma 2011 wordt aangegeven dat de gemeente eind 2010 een horecabeleid

vaststelt. Op basis van dit beleid kan de gemeente verdere acties op het gebied van veilig
uitgaan initiëren. Het horecabeleid is al lang aangekondigd maar nog steeds niet vastgesteld.
Wanneer komt dit beleid nu eens écht aan de orde? Gaat de horeca ook stappen ondernemen
om de veiligheid op straat te verbeteren? Hoe betrekt de gemeente de horeca bij de
problematiek? Gaat de horeca ook financieel bijdragen? In verschillende gemeenten worden
er, met steun van de horeca, zogenaamde ‘suswachten’ ingezet. Is dit voor de gemeente Wijk
bij Duurstede ook een bespreekbare en werkbare variant?
Vraag 6:
In Wijk bij Duurstede zijn veel evenementen… In het Wijkprogramma 2011 lees ik dat de
gemeente over een budget beschikt om beveiliging bij evenementen (mee) te financieren.
Hoe hoog zijn de beveiligingskosten bij evenementen? Waarom moet de gemeente c.q. de
gemeenschap voor deze kosten opdraaien? Is het niet veel vanzelfsprekender dat de
organisatoren van evenementen zelf voor de beveiligingskosten opdraaien en dat alle
gemeenschappelijke kosten die met veiligheid hebben te maken aan de organisatoren worden
doorberekend? Evenementen vragen relatief veel politie-inzet, de PCG ziet liever dat deze
politiecapaciteit elders wordt ingezet (bijvoorbeeld ‘boeven vangen’).
Vraag 7:
In 2010 is tijdens het evenement Kleurrijk Wijk een kostenloze proef gedaan met mobiel
cameratoezicht. De ervaringen van de politie waren zeer positief. Huur van een dergelijke
camera is € 1.500 tot € 2.000 per evenement. Als de inzet van camera’s bij evenementen een
vervolg krijgt gaat de PCG ervan uit dat deze kosten doorberekend worden aan de
desbetreffende organisatie. Is het college voornemens de kosten van mobiel cameratoezicht
door te belasten?
Vraag 8:
Circa 15 jaar terug is er via de gemeente uitvoerig aandacht besteed aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen. De gemeente droeg destijds ook financieel een steentje bij… In het
Wijkprogramma lees ik dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen opnieuw onder de aandacht
wordt gebracht. Is het een optie om dit project grootschalig middels huis-aan-huis bezoeken
op te pakken? Wat zijn de kosten van dit project als het grootschalig wordt opgezet?
Eventuele toelichting:
Voor de voorbespreking van 22 maart a.s. staat het onderwerp ‘Bijpraten m.b.t. veiligheid’
geagendeerd. De afgelopen weken heb ik m.b.t. veiligheid een aantal vragen verzameld die ik
graag aan de orde wil stellen. Gelet op de breedte van het onderwerp en de beschikbare tijd
vrees ik dat niet alle vragen tijdens de voorbespreking aan de orde kunnen komen. Ik heb een
aantal relevante vragen aan het papier toevertrouwd waarop ik graag voor 22 maart a.s.
antwoord op wil hebben.

