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Datum 22 maart2016

Onderwerp Politie communiceert op een moderne manier

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

Op de tandetijke TV was Roosendaal positief in het nieuws. De potitie die benaderbaar is via
Whatsapp. Echter kenden nog stechts enkete inwoners het Whatsapp-nummer van de Roosendaatse
potitie. Het is ook een taak van onze inwoners om Roosendaal veitiger te maken. Als
portefeuiltehouder bent u natuurtijk verantwoordetijk om de inwoners te informeren over de
laatste ontwikkelingen.

De VLP heeft de volgende vragen:

1. Deelt u de mening van de VLP, dat het de taak en verantwoordetijkheid is van de gemeente om
haar inwoners te informeren over de ontwikkelingen om Roosendaal veitiger te maken?

2. Zo ja, op wetke manier gaat u hier campagne over voeren?

Naast Whatsapp is ook de app 'Stop Heling' een nieuw middet om inbraken terug te dringen. Een
app waarbij je at je waardevotte voorwerpen registreert en de politie helpt bij het terugvinden van
eigendommen ats deze door heters te koop aangeboden worden.

3. Stop Heting werkt atteen ats ook atte handelaren in tweedehands goederen de tandetijke
database goed vutlen met hun aan- en verkopen. Votgens het nieuwe APV zijn deze handetaren
verplicht zich per brief of mail te metden bij de portefeuittehouder. Hoeveel handetaren
hebben zich reeds gemetd bij u?

4. Hoe wordt handhaving op deze verptichting gecontroleerd? ls dit een taak van onze BOA's of is
dit een taak voor de politie?

5. Heeft de registratie ook a[ successen opgeleverd?
6. Gaat u nog campagne voeren om meer Roosendaalers te wijzen op de app 'Stop Heling', zodat

Roosendaal in de nabije toekomst nog veitiger wordt?

Namens de fractie van de VLP,

Witbert Brouwers



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. lndachtig het lntegraal Veiligheidsplan "Veiligheid, uw en onze zorg!" is dat zeker een taak
van de gemeente, maar niet van de gemeente alleen. Ook de politie en andere partners
spelen daar een rol in.

2. lnwoners worden voortdurend geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op
veiligheidsgebied. Wij noemen instrumenten als buurtpreventie, Alert groepen, de
Roosendaalse Bode, www.roosendaal.nl en Twitter.

3. Er hebben zich nog geen handelaren actief gemeld. Wel werken we aan een digitaal
meldformulier voor op onze website. De afgelopen maanden zijn echter de meeste
handelaren al door een inspecteur handhaving en medewerker politie bezocht en gewezen op
het digitale opkoopregister. De komende maanden zullen zij in duo's actief blijven
controleren.

4. De controles vinden regelmatig plaats. Een effectieve aanpak is wanneer er in duo's wordt
gewerkt; een inspecteur handhaving met de politie. Zij kunnen gebruik maken van elkaars
bevoegdheden en vullen elkaar goed aan.

5. Nog niet, de registratie is pas vanaf 1 april2016 verplicht.
6. Ja, wij gaan inderdaad nog campagne voeren om de app 'Stop Heling' breed bekend te

maken.

Burgemeester wethouders van Roosendaal,
Namens
De burgem

mr. J L. Niederer


