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Gemeente

oosen daal

Aan de leden van de gemeenteraad van de
gemeente Roosendaal

contactpersoon : C.B.P. Vermeeren / F.J.A. Hustin

onderwerp

Roosendaal

bijlageAntwoorden op schriftelijke vragen van de WD
"Misdaadscore" en van de PvdA "Veiligheid een
voonivaarde voor vrijheid"

Geachte dames en heren,

Van mevrouw M. Frijters, namens de WD-fractie, en de heer M. Yap, namens de pvdA-fractie,
ontvingen wij op 23 mei 2016 schriftelijke vragen over de AD Misdaadmeter. ln verband met de
onderlinge samenhang van deze vragen beantwoorden wij deze hierbij integraal.

De WD heeft de volgende vragen gesteld:
1. Met de beantwoording van de vragen van onder andere de WD van mei vorig jaar heeft u

aangegeven dat er een daling is geweest van alle misdrijven in Nederland en dat het
aantal misdrijven in Roosendaal, ondanks de stijging op de Misdaadmeter, gedaald is. ls
dat in 2015 wederom het geval of ligt de oorzaak van de stijging elders?

2- Vorig jaar heeft u ook aangegeven dat we als gemeente moeten blijven werken aan de
veiligheid in onze gemeente. Welke maatregelen zijn er het afgelopen jaar getroffen om de
veil igheid te verbeteren?

3. Welke maatregelen bent u van plan te treffen om verdere stijging op de Misdaadmeter in
de toekomst te voorkomen en mogelijk zelfs een daling in gang te zetten?

De PvdA heeft de volgende vraag gesteld:
1. Wat is uw reactie op de recente cijfers van de AD Misdaadmeter?

Wij beantwoorden deze vragen als volgt

Ad 1. (VVD)
Voor de AD Misdaadmeter is gekeken naar de volgende delicten: woninginbraak, inbraak schuurtje,
diefstal uit auto, diefstal van auto, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, vernieling en
overvallen. ln totaal vonden in Roosendaal in 2013 deze delicten2.24g keer plaats. \n20142.211
en ín 2015 2.092keer. Er is dus sprake van een daling van de delicten die gebruiktworden in de
AD Mísdaadmeter. De stijging van Roosendaal in de Misdaadmeter is te wijten aan het relatief
hoge aantalwoninginbraken in 2015 en een stijging van het aantal zaken van mishandelíng (relatief
veel zaken in de huiselijke sfeer, anders gezegd; achter de voordeur).
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Ad 2. (WD)
Het aantal woninginbraken was vooral eind 2015 relatief hoog. Door politie, gemeente, Openbaar
Ministerie en onze inwoners (via buurtpreventie, inmiddels 34 teams met in totaal zo'n 600 leden) is
er fors ingezet op het terugdringen van het aantal woninginbraken. Zo werd er bijvoorbeeld gewerkt
met een specifieke persoonsgerichte aanpak van een aantal jongeren dat verdacht werd van
woninginbraken. Dit heeft geleid tot een forse daling van het aantal woninginbraken de laatste
maanden:

Periode:
November 2015
December 2015
Januari 2016
Februari 2016
Maart 2016
April2016
Mei 2016 (tot en 25 mei)

Aantal woninqinbraken in Roosendaal:
50

53

37

29
16

10

I

Ad 3. (wD)
De partners blijven integraal samenwerken om de problematiek van woninginbraken, maar ook
andere delicten, snel en adequaat op te pakken. Zoals ook beschreven in het Actieplan lntegrale
Veiligheid 2016 zitten de verschillende veiligheidspartners elke 2 weken bij elkaar in een
Actieoverleg waar de meest recente cijfers worden besproken en direct acties worden uitgezet.
Door een goed doordacht pakket van preventieve en repressieve maatregelen doen de
veiligheidspartners er alles aan om Roosendaal veilig(er) te maken en te houden.

Ad 1. (PvdA)

Cijfers liegen niet! Roosendaal is inderdaad gestegen op de AD Misdaadmeter. Dat is, zoals wij
eerder in deze brief aangaven, voornamelijk te wijten aan het relatief hoge aantal woninginbraken
dat onze gemeente vorig jaar tijdelijk plaagde. Daarnaast zijn er dus meer geweldsincidenten
geweest (vaak incidenten in de huiselijke sfeer). Een integrale aanpak van onveiligheid en
criminaliteit is essentieelom een gemeenschap leefbaar en veilig te maken en te houden.

Tevens willen wij in deze brief gaarne ingaan op de in de AD Misdaadmeter opgevoerde delicten.
Hieronder een overzicht van de delictsoorten uit de AD Misdaadmeter en hoe vaak zij voorkwamen
in Roosendaal in 2013, 2O14 en 2015.

Delicten 2013 2014 2015
woninginbraak 321 303 386
inbraak schuurtie 64 130 94
diefstal uit auto 530 483 381
diefstalvan auto 89 74 60
zakkenrollen 190 127 136
bedreiging 162 230 226
mishandeling 286 242 274
straatroof 1B 11 13
vernieling 583 620 517
overval 6 11 5
Totaal 2.245 2.231 2.092
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Doordat we tegenwoordig in een vroeg stadium kunnen beschikken over deze cijfers, wordt er
direct door politie, gemeente en Openbaar Ministerie ingespeeld op (negatieve) trends zodat we
deze negatieve trends kunnen ombuigen. Bij de delicten waar we nu beter op scoren (zoals
woninginbraken) is het vanzelfsprekend van belang om die positieve trend vast te houden.

Ten slotte: zonder iets af te willen doen aan het nut van de AD Misdaadmeter willen wij u ook
wijzen op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in onze regio. ln onze politie-eenheid Zeeland-
West-Brabant werken politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de gemeenten nauw
samen om de ondermijnende criminaliteit (zoals hennepkwekerijen, drugslabs, drugshandel,
mensenhandel en outlaw motorcyclegangs) fors aan te pakken. Deze aanpak wordt steeds
succesvoller, maar wordt helaas in de AD Misdaadmeter niet meegenomen. ln theorie kunnen
gemeenten dus "groen" kleuren (en op papier "veilig" zijn), teruvijl de ondermijnende criminaliteit
welig tiert en niet wordt aangepakt. Voor ons is het van groot belang dat zowel de zichtbare als de
(op het oog) niet zichtbare criminaliteit ferm worden aangepakt.

Wij vertrouwen erop u hiermede voor dit moment voldoende te hebben geÏnformeerd

H
Bu en wethouders van Roosendaal,
namens d n,

Mr. J.M.L. Niederer


