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Geachte Raad,

Aanleiding

Woninginbraken zijn ingrijpende misdrijven. Eerder dit jaar hebben wij u laten weten
dat hef aantalwoninginbraken stabielwas. Het bericht op www.llimburg.nl dat Beesel
doelwit van inbrekers tijdens de donkere dagen, riep daarom vragen bij ons op.
Het bericht op www.llimburg.nl van 25 november 2017 verwees naar een artikel uit

het Algemeen Dagblad. D¡t artikel brengt het aantal inbraken tijdens de

wintermaanden in kleine gemeentes in kaart. De conclusie van het ondezoek van het
o/o van de woninginbraken tijdens de donkere
dagen wordt gepleegd. Hiermee scoort de gemeente Beesel procentueel hoog.

AD is dat in de gemeente Beesel 72

Dit aantal zegt echter niets over het totaal aantal woninginbraken. Het aantal inbraken
en diefstallen in of uit woningen en schuurtjes/garages daalt in Beesel sinds 2013. Er
zijn tot dusver 2 inbraken en diefstallen in of uit woningen/schuurtjes minder dan
verleden jaar over dezelfde periode.
Vanzelfsprekend informeren wrj u in 2018 over de totaalcijfers van 2017.

Normtijden politie
Wj hebben u in het voorjaar ook geinformeerd over de normtijden van de politie.
l(ijk voor
actuele openingstijden
op onze website
wwrvbeesel.nl
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De politie wil bij spoedmeldingen binnen 15 minuten aanwezig zijn. Uit cijfers bleek
dat deze normtijd in de gemeente Beesel niet altijd gehaald wordt'
De normtijd is opgebouwd uit de verwerkingstijd en de aanrijttjd. Dit is respectievelijk
de tijd die de meldkamer nodig heeft om de melding te verwerken en uit te zetten naar
de auto's, en de tijd die de auto's nodig hebben om aan te rijden'
De politie neemt maatregelen om aan de normtijden te voldoen. Dat heeft helaas nog
niet geleid tot grote verbeteringen. ln de periode van 1 juli tot nu waren er 49 prio-1
meldingen. tn een kwart daarvan werd de normtijd niet gehaald. Op dit moment
ondeaoek de politie of het de verwerkingstijd op de meldkamer kan verbeteren. Het
team doet zijn uiterste best om de aanrijdtijd zo kort mogelijk te houden. Het

Basisteam Venlo-Beesel beshijkt een groot gebied. Door de uitgestrektheid van het
gebied blijft dit lastig.
De overschrijdingen hebben niet tot extra gevaarlijke situaties geleid.
Met vriendelijke groet,
en wethouders van Beesel,
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