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Geachte mevrouw Nuyts,
Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in kader van
artikel 48 van het Reglement van Orde.
"In een artikel van Uimburg wordt vermeld dat Noord Afrikanen de binnenstad onveilig maken. De
maatregel (samenscholingsverbod) die tegen hen is getroffen helpt niet meldt het buurtkwartier. Ook
zouden ze met de carnaval mensen hebben lastiggevallen. De buurt heeft zich zelfs bij elkaar gepakt
en maatregelen getroffen om elkaar snel te waarschuwen. Wij vinden dat u deze onwenselijke
situatie snel en grondig moet aanpakken en de veiligheid in de buurt moet herstellen. We vinden ook
dat het COA een verantwoordelijkheid heeft".
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Vraag 1:
Hoe gaat u z.s.m. deze ernstige situatie oplossen (nu de getroffen maatregel niet helpt) om de
veiligheid van de Maastrichtse burger weer te garanderen?
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Antwoord 1:
Om (dreigende) aantastingen van de openbare orde te voorkomen en effectief te kunnen optreden
tegen drugsdealers en drugsrunners is op 17 febnjari 2017 voor het gebied l\^aastricht-Centrum
(delen van de binnenstad en Wyck) een samenscholingsverbod in werking getreden. Gelet op de
positieve effecten van eerdere samenscholingsverboden in dit gebied, is de venwachting dat ook dit
verbod (in combinatie met een passend toezicht en handhaving door politie en gemeente vanuit de
Frontière-aanpak) een positieve bijdrage levert aan het voorkomen/bestrijden van overiast in het
gebied. Het is op dit moment nog te vroeg om te beoordelen of het verbod al dan niet de gewenste
effecten sorteert.
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Vraag 2:
Worden deze Noord Afrikanen daadwerketijk opgepakt, en hoeveel politie/uren wordt/worden er
ingezet in deze buurt per etmaal.
Antwoord 2:
Indien er in het kader van APV/strafrecht voldoende verdachtmakingen aanwezig zijn, kan iedereen
(van welke afkomst dan ook) worden aangehouden. Vanuit de Frontière-aanpak wordt intensief en
structureel door de aangesloten partners (gemeente, politie en OM) ingezet op het voorkomen en
bestrijden van drugsoveriast. Over de feitelijke inzet van uren worden door de politie geen
mededelingen gedaan.
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Vraag 3:
Heeft u het COA op haar rol aangesproken?
Antwoord 3:
Nee. Er zijn geen aanwijzingen dat de aangehaalde overlastsituatie te hertelden is tot asielzoekers.
Ook zijn er geen aangi^s gedaan.
In zijn algemeenheid geldt dat daar waar k)ewoners van het in de stad aanwezige AZC {en andere
opvanglocaties) in verband worden gebracht met overlast/criminaliteit, deze signalen in een daartoe
ingericht (structureel) overleg tussen COA, gemeente en politie, worden besproken en indien nodig
van een passende vervolgaanpak worden voorzien.
Vraag 4:
Uit welk AZC komen de asielzoekers?
Antwoord 4:
Niet van toepassing. Zie antwoord vraag 3.
Vraag 5:
Wat kan een burger in zo'n situatie het beste doen om zk^hzetf te tieschemien in zo'n geval, zonder
zelf strafrechtelijk vervolgd te worden? Wat is geoorloofd als er geen politie of hulp in de buurt is? En
wat is geoorioofd als de bedreigende handelingen overgaan in geweld? Graag een serieus antwoord.
Antwoord 5:
In situaties waarin burgers geconfronteerd worden met overiast, bedreiging, geweld of welke
criminaliteit dan ook is er maar één advies: breng jezelf in veiligheid en meldt het voorval bij de
politie en/of daarvoor ingerichte meldpunten (zoals het meldpunt drugoveriast Frontière).
Vraag 6:
Wat moet de politie zich laten welgevallen als zij slachtoffer wordt van zo'n situatie, wat zijn de
richtlijnen? Indien er sprake is van een minimalistische aanpak, zet dat dan zoden aan de dijk?
Snappen ze het dan, dat het gedrag onwenselijk is?
Antwoord 6:
Geweld tegen de politie (en andere personen in (semi')publieke dienst) wordt onder geen enkele
vooHA/aarde geaccepteerd. Vanuit de VPT-aanpak (Veilige Publieke Taak) wordt bij agressie en
geweld tegen dergelijke functionarissen stevig ingezet op een geprioriteerde ketenaanpak van
opsporing, aangifte en vervolging.
Vraag 7:
Omdat u van Maasfricht een permanente asielzoekei^tad heeft gemaakt door de bouw van een
nieuw AZC centmm is het van belang te weten: Wat leert het COA de asielzoekers omtrent
aangepast gedrag in de Nederiandse maatschappij en wordt u op de hoogte gebracht door het COA
over de gevallen die tot problemen leiden in de maatschappij omdat de lessen niet aankomen? Wat
doet u er samen aan?
Antwoord 7:
Het COA begeleidt asielzoekers bij het integreren in de Nederiandse maatschappij. De begeleiding
bestaat onder andere uit informatieoverdracht, trainingen en cursussen in relatie tot taal, cultuur, weten regelgeving, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, etc. Voor het overige wordt venwezen naar het
antwoord op vraag 3.
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Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
de Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake
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