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Geachte heer, mevrouw,
Op 15 juni 2018 hebt U ons op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de
Gemeenteraad vragen gesteld over de maatregelen die de gemeente Nijkerk kan treffen om de
criminele activiteiten van veelplegers van woninginbraken binnen onze gemeente zoveel mogelijk te
ontmoedigen. U verwijst hierbij naar preventieve maatregelen die andere gemeenten als putten,
Ermelo en Barneveld hebben genomen om woninginbraken tegen te gaan.
Concreet vraagt u ons:
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 beantwoordtkan zi) dan aangeven op welke
termijn en op welke wijze zij deze maatregel ook in de gemeente Nijkerk gaat invoeren?

Wij zijn het met U eens dat het opleggen van een last onder dwangsom aan personen die
inbrekerswerktuigen bij zich hebben een preventieve werking heeft om woninginbraken tegen te gaan.
Daarom hebben wij vanaf 2017 al meerdere keren een last onder dwangsom opgelegd aan personen
die betrapt werden met inbrekerswerktuigen.
Net als onze buurgemeenten zien wij deze maatregel in combinatie met andere preventieve acties als
beveiliging van woningen en de inzet van de 1000 ogen-whatsappgroepen als effectief middel om de
overlast door woninginbraken tegen te gaan.
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Op dit moment zijn wij samen met de politie aan het kijken voor welke terreinen - zoals bijvoorbeeld de
aanpak van drugsoverlast - het instrument van de last onder dwangsom een effectief middel is om in
samenhang met andere maatregelen overlast en criminaliteit tegen te gaan. Wijverwachten u hier voor
het eind van het jaar over te kunnen informeren.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben
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