
Betrokken

Waddinxveen, 27 mei 2016

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen
Raadhuisplein 1

2741HR Waddinxveen.

Onderwerp: schriftelijke vragen, conform artikel 43 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad Waddinxveen, over de veiligheid van Waddinxveen

Geacht college,

Op 21 mei2016 verscheen er in hetAlgemeen Dagblad een artikel naar aanleiding van een door deze
krant uitgevoerd onderzoek. Centrale vraag in dit onderzoek was "Hoe veilig woont u?" Hierover
willen wijals PCW-fractie u vragen stellen.

An alyse AD-M isdaadm eter
Uit deze misdaadmeter kwamen een aantal opvallende uitkomsten ten aan zien van de gemeente
Waddinxveen. Het gaat hier om een uiterst serieus thema dat helaas 'hoog scoort'. Toch lijken de
straatroven en inbraken in 2016 substantieel afgenomen te zijn. Wat ons echter grote zorgen baart is
de hogere positie op de ranglijst in zijn algemeenheid en in het bijzonder de grote toename van
mishandelingen. Mede daardoor zijn we als gemeente Waddinxveen wederom gestegen op de lijst
van (on)veilige gemeenten. Onderstaande tabel met buurgemeenten, bevestigd dit. Wat verder opvalt
is dat Waddinxveen vergeleken met2014 voor de tweede keer flink gestegen is op deze ranglijst.

Analvse misdaadmeter AD 2013-2016

Visie PCW
De veiligheid van de inwoners van Waddinxveen is een speerpunt van de PCW. Berovingen en ook
mishandelingen hebben grote impact op het woon- en leefklimaat in zijn algemeenheid maar juist in
het bijzonder ook op de persoonlijke levenssfeer en gezinnen. Het is niet voor niets dat er in het
coalitieakkoord zeer bewust opgenomen is om de veiligheid van de inwoners te borgen. Zoveel als
mogelijk is uiteraard. Om dit te borgen z'rjn er mogelijk meer preventieve maatregelen nodig of moet er
wellicht meer toezicht zijn. Dit kan wellicht door blijvend te pleiten (en uiteindelijke komst) van één of
meerdere wijkagenten waardoor toezicht wordt geïntensiveerd en contacten met jongeren, ouders en
wijkbewoners kunnen worden aangehaald. s ry .*_y s x &
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Gemeente Positie op de ranqliist Analyse / wat valt op
2013 2014 201s 2016

Alphen 125 152 192 161 schommelt, gestegen ten
opzichte van 2015, daling ten
opzichte van 2013 en2014

Gouda 17 11 7 9 erg hoog, weinig
schommelinoen

Waddinxveen 190 191 139 118 stiiqt tussen 50 en 70 plekken
Bodeoraven-Reeuwiik 170 243 200 164 schommelt erq. maar stiiqt
Zuidplas 208 207 177 225 daalt oemiddeld licht
Lansinoerland 238 158 163 168 iets oesteoen. nu stabiel
Caoelle aan den lJssel 43 69 53 40 stiiqt, wel redeliik stabiel
Piinacker-Nootdorp 185 194 207 189 redeliik stabiel
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Betrokken

Vragen
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek hebben wij de volgende schriftelijke vragen:

1. heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het bewuste artikel en
de cijfers uit de AD Misdaadmeter?

2. komen de cijfers overeen met de informatie die u van de politie en andere bronnen tot u
komen?

3. heeft het college een verklaring voor de stijging op de 'ranglijst' in zijn algemeenheid en de
toename van het aantal mishandelingen in het bijzonder?

4. op welke wijze voelt het college zich verantwoordelijk voor de veiligheid in Waddinxveen en
welke (veiligheids)maatregelen worden er genomen om met name de mishandelingen tegen te
gaan?

5. is het college bereid te onderzoeken of er nog (meer en aanvullende) preventieve en
repressieve maatregelen mogelijk zijn en kunt u ons daarna over de uitkomsten informeren?

6. is het college voornemens om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen naar het
regionale overleg om zodoende tot een meer gemeenschappelijke aanpak te komen om de
veiligheid in de gemeente Waddinxveen en omliggende gemeenten te vergroten.

Wij vernemen graag uw schriftelijke antwoord op deze vragen.

Namens de PCW-fractie,
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