TECHNISCHE VRAAG (alleen over een agendapunt)
Indiener: Joke Pot
Datum indiening vraag: 31 maart 2019
Datum verzending antwoord: 2 april 2019
commissievergadering van: 2 april 2019
raadsvergadering van:
Formulering: commissie sociaal: Concept Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan
politie 2019-2022
Vraag 1:
Krijgt de gemeente vanuit de overheid een financiële bijdrage voor ondermijning?
Antwoord: De gemeente krijgt vanuit het gemeentefonds geen gelabeld geld voor
ondermijning. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) krijgt echter wel
geld van het ministerie voor de aanpak van ondermijning. Zij onderzoeken signalen die
ze vaak van partners (bijv. politie of gemeente) krijgen.
Vraag 2:
In het voorstel worden een viertal prioriteiten benoemd (kwetsbare personen,
ondermijning, cybercrime en informatie gestuurd werken). De 4 gemeenten in oost
Achterhoek (waaronder Berkelland) hebben andere vastgesteld (woninginbraken,
ondermijning, geweld, jeugdoverlast). Er is enig overlap, maar er zijn ook verschillen.
Hoe verhoudt zich dit tot elkaar en hoe werkt dit in de praktijk.
Antwoord: Problematiek rond kwetsbare personen en jeugdoverlast ligt vaak in elkaars
verlengde. Woninginbraken zijn in politiedistrict oost geen hoofdthema meer, omdat
hier al heel veel in gedaan is en het altijd de aandacht heeft. De vier gemeenten in
Achterhoek oost wilden deze prioriteit wel graag op de agenda, ook i.v.m. de opening
van de N18 die inbrekers die mogelijkheid biedt om snel weg te kunnen vluchten via
de N18. In cybercrime kan de gemeente niet heel veel meer doen dan bewustwording
kweken. Geweld heeft altijd onze aandacht en ook van de politie in Achterhoek oost.
o
Vraag 3:
Wanneer wordt gesproken over “lokaal” wordt hiermee de regio bedoeld of de
gemeente.
Antwoord: Met lokaal wordt hier politiedistrict oost bedoeld. Dat zijn 76 gemeenten in
Gelderland en Overijssel.
Vraag 4:
Er wordt een trapsgewijze verhoging per inwoner voorgesteld. Dit is dus niet voor extra
taken, maar om de begroting sluitend te krijgen. Waar is het misgegaan.
Antwoord: Dit is wel voor extra taken. Er is een veiligheidsnetwerk opgezet in
politiedistrict oost om meer verbindingen te leggen en te leren van elkaar. Bijvoorbeeld
op de gebieden ondermijning en zorgfraude. Het RIEC heeft geld gekregen vanuit het
ministerie en de in het raadsvoorstel genoemde bijdrage van gemeenten voor het
RIEC zal niet betaald hoeven worden.

Vraag 5:
In het Meerjarenbeleidsplan zijn kengetallen vermeld. Zijn deze ook voor Berkelland
bekend.
Antwoord: Hieronder vindt u enkele kengetallen. Alle bekende kengetallen voor
Berkelland vindt u in de bijlage.

Vraag 6:
In het Meerjarenplan wordt gesproken over een aanpassing van het huisvestingsplan.
Heeft dat gevolgen voor onze gemeente?
Antwoord: Zoals het er nu voorstaat, blijft Borculo de tweede opkomst locatie van team
Achterhoek oost.
Vraag 7:
Ziekteverzuim is gemiddeld 7%. Hoe is het gesteld met de bezetting en het
ziekteverzuim bij de politie in de gemeente Berkelland.
Antwoord: Het ziekteverzuim in team Achterhoek oost is 5,6%. Dit geldt voor Aalten,
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen.

Toelichting:
1. Technische vragen zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda
staan. Ze zijn niet bedoeld voor een politiek antwoord.
2. Technische vragen zijn vragen voor een beter begrip van een vraagstuk. Vragen over
feiten en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.
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