VVD-fractie Brunssum
Afschrift aan: VVD-leden
Pers
College van B&W
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Brunssum, 5 januari 2018
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake criminaliteit in Brunssum rond de
feestdagen 2018
Geacht college van B & W,
Rond de feestdagen is Brunssum opgeschrikt door een groot aantal
geweldsincidenten, inbraken en andere vormen van criminele gedragingen. Zo
hebben er berovingen plaatsgevonden, zelfs gepaard gaande met grof en soms
levensbedreigend geweld, is in diverse woningen ingebroken en zijn auto’s in
vlammen opgegaan en zijn er diverse schietpartijen en steekincidenten geweest.
Deze geweldsspiraal hebben met name op de slachtoffers een grote, soms
onuitwisbare, indruk achter gelaten die gepaard gaat met angst en een groot gevoel
van onveiligheid.
De geweldsincidenten wekken de schijn op dat deze een bepaalde samenhang
vertonen, dan wel onderdeel zijn van een toenemende geweldspiraal. De fractie van
de VVD Brunssum is hier buitengewoon bezorgd over, reden om over deze situatie
het College van Brunssum aan te spreken.
Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:
1. Hoe taxeert u de huidige situatie rond veiligheid en criminaliteit in Brunssum,
indachtig de gewelds- en criminele incidenten van de afgelopen weken?
2. Heeft over deze situatie reeds overleg plaatsgevonden binnen de driehoek
politie en justitie en tot welke eventuele maatregelen heeft dit geleid?
3. Welke concrete acties gaat het college ondernemen om de huidige geweldsen criminaliteit spiraal een halt toe te roepen?
4. Op welke plekken wordt op dit moment cameratoezicht toegepast? En wordt
dit uitgebreid? Zo nee, wat moet er nog meer gebeuren voordat dit middel
wordt ingezet?
5. Wanneer mogen we meer toezicht (politie, BOA’s en toezichthouders) op
straat verwachten?
6. Hoe gaat u de signaalfunctie van de burger verbeteren en entameren dat
burgers meldingen willen en durven te doen?
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7. Wordt in de wijken waar diverse geweldsituaties zich hebben voorgedaan de
burger geïnformeerd of op de hoogte gehouden via wijkagenten, wijkteams
etc?
8. Zouden de BOA’s niet in de avonduren en weekenden mee kunnen
surveilleren?

Gelet op de ernst van deze situatie achten wij uw antwoord(en) per omgaande
noodzakelijk en niet binnen de reguliere termijn die voor beantwoording van artikel
43 vragen bestaat.
Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie Brunssum,
Frank Joosten, raadslid
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