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Geachte mevrouw Nuyts,

Vraag 1:
Heeft u het artikel in de Trouw gelezen en bent u bereid om uw uitspraken bij te stellen?

Vragen ex art. 48 RvO
inzake

Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in kader van
artikel 48 van het Reglement van Orde.

Antwoord 1:
Ja, ik heb het artikel gelezen.
Het gemeentelijke Meerjarenprogramma Veiligheid is gebaseerd op politiecijfers én subjectieve door inwoners van Maastricht verstrekte - informatie (de Integrale Veiligheidsmonitor). In
samenwerking met politie en andere ketenpartners wordt actief ingezet op uitvoering van ons
veiligheidsbeleid, onder andere door een integrale aanpak van High Impact Crimes, onaantastbaren,
drugsoverlast, radicalisering en sinds kort ook verwarde personen. Door de investeringen op deze
thema's zijn er in de voorbije jaren positieve resultaten geboekt. Dat blijkt ook uit de politiecijfers
waarvan we periodiek uw raad op de hoogte stellen. Ook de (subjectieve) veiligheidsbeleving in onze
stad laat in algemene zin een positieve ontwikkeling zien al moeten we hierop blijven investeren. Ik
stuur op basis van de politieregistraties en de jaarlijkse veiligheidsmonitor en volg nauwlettend de
ontwikkelingen van beide monitors. Daar waar nodig stuur ik bij op de geprioriteerde thema's. Gelet
op de status en inhoud van het onder vraag 2 genoemde rapport is er vooralsnog geen reden mijn
uitspraken ten aanzien van de ontwikkelingen van onze beleidsprioriteiten bij te stellen.

Vraag 2:
Trouw kan uit dit rapport putten, kunt u dit rapport opvragen bij het OM en gaat u in gesprek met de
corpschef van de politie over de inhoud hiervan ?

Antwoord 2:
Ik heb Gery Veldhuis, politiechef regio Limburg, gevraagd naar het rapport waarop Trouw het door u
aangehaalde artikel heeft gebaseerd. Van hem heb ik begrepen dat het rapport waaruit Trouw voor
dit artikel putte een conceptversie is van het definitieve rapport dat de Minister van Veiligheid en
Justitie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze conceptversie kan ik niet opvragen, ik heb wel
kennis genomen van het definitieve rapport.
Het betreft een discussienotitie opgesteld door politie en Openbaar Ministerie ten behoeve van het
zogenaamde Bestuurlijk Ketenberaad (BKB). Het BKB is een beraad van de strafrechtketen waarin
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ketenorganisaties en het departement afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van
de strafrechtketen. Door het BKB is verzocht om duiding te geven aan de daling van de criminaliteit
en de implicaties daarvan voor de strafrechtketen. Het betreft overigens een brede notitie die zich
niet alleen richt op mogelijke dalende aangiftebereidheid maar tevens naar de aard en omvang van
"onzichtbare" cq. niet geregistreerde criminaliteit en cybercrime en het effect van de reorganisatie
van de politie op de dalende trend. De Minister van Veiligheid en Justitie geeft aan dat deze notitie
voor het BKB nadrukkelijk moet worden gezien als het startpunt voor een verdere discussie. Mede
op basis van de uitkomsten van dat proces worden voorstellen voorbereid voor maatschappelijke
ambities, prioriteiten en doelstellingen en prestatie indicatoren van de keten ten behoeve van
besluitvorming door een volgend kabinet. De inhoud van deze verkenning wordt daarnaast door de
regioburgemeesters en het OM ook gebruikt voor een bredere notitie "handhavingstekort opsporing
en openbare orde", waarin niet alleen wordt gekeken naar de opsporing en vervolging, maar ook
naar de openbare orde taak van de politie. Deze bredere notitie is onderliggend aan een
"investeringsagenda" van regioburgemeesters en OM ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.
Indien op basis van nader wetenschappelijk onderzoek meer gevalideerde conclusies getrokken
kunnen worden en wanneer de uitkomsten daarvan daartoe aanleiding geven, zal ik waar nodig
verder in gesprek gaan met de politiechef van de regio Limburg. Daarnaast wacht ik de uitkomsten af
van de bredere notitie "handhavingstekort opsporing en openbare orde".
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Vraag 3:
Zet deze berichtgeving u aan om iets te ondernemen, aangaande de aangehaalde punten?
Antwoord 3:
Nee, zie de antwoorden op vraag 1 en 2.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
de Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake
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