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Nijkerk, 15 juni 2018

Geacht college,
Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad wil de CDA fractie
vragen stellen over de maatregelen die de gemeente Nijkerk kan treffen om de criminele activiteiten
van veelplegers van woninginbraken binnen onze gemeente zoveel mogelijk te ontmoedigen.
De afgelopen jaren zijn verschillende buurgemeenten ons voorgegaan in het treffen van
maatregelen. Hierbij betreft het niet slechts een strafrechtelijke, maar ook een bestuursrechtelijke
aanpak.
De gemeenten Barneveld, Putten en Ermelo hanteren de zogenoemde 'Dwangsom voor Dieven'.
Dit is een preventieve maatregel waarbij de werkwijze als volgt verloopt: De politie houdt een
verdachte aan, waarbij geconstateerd wordt dat deze verdachte inbrekerswerktuigen vervoert of bij
zich heeft. Indien blijkt dat de verdachte minimaal één antecedent gekwalificeerde (woning)inbraak
in de afgelopen 5 jaar heeft begaan, meldt de politie dit bij de gemeente. Hierna legt de gemeente
een last onder dwangsom op. De hoogte van de dwangsom wordt vastgesteld van minimaal €2.500
tot maximaal €10.000.
In de praktijk blijkt dat deze maatregel ook toe te passen is op personen die verdacht worden van het
dealen in drugs. Het aanpakken van drugsproblematiek wordt in het Integraal Veiligheidsprogramma
als prioriteit gezien.
Het CDA hecht waarde aan de preventie van inbraak en drugsgebruik. Hierbij willen wij alle mogelijke
opties gebruiken om de veiligheid van onze inwoners te bevorderen.
Het CDA heeft daarom de volgende vragen:
1. Deelt het college met de CDA-fractie het standpunt dat het opleggen van een dwangsom
een preventieve werking kan hebben?
2. Deelt het college met de CDA-fractie dat het doorvoeren van deze maatregel op korte termijn
noodzakelijk is, aangezien onze buurgemeenten deze maatregel reeds doorgevoerd hebben?
3. Als het college beide voorgaande vragen bevestigend beantwoordt kan zij dan aangeven op
welke termijn en op welke wijze zij deze maatregel ook in de gemeente Nijkerk gaat invoeren?
Het CDA ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA,
Matthias Blankesteijn

