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Beste dames/heren,
Op donderdag 7 februari 2019 heeft er in het Eindhovens Dagblad een artikel gestaan over het aantal
woninginbraken in Brabant in 2018 waarbij Cranendonck helaas bovenaan de lijst staat. Het aantal
inbraken is afgelopen jaar toegenomen van 36 in 201 7 naar 101 in 2018.
VVD Cranendonck heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen gesteld:
1. In hoeverre is het probleem omtrent woninginbraken, en de cijfers die daarbij horen, bekend bij de
gemeente en de politie?
2. In 2017 waren er 36 woninginbraken in Cranendonck, maar in 2018 waren dit er 101. Heeft het college van
B8iW een verklaring voor deze sterke stijging?
3. Is het college van B&W bezig om concrete maatregelen te nemen om het probleem omtrent
woninginbraken in Cranendonck aan te pakken?
4. In omliggende gemeenten als Heeze-Leende, Someren en Valkenswaard ligt het aantal inbraken per 1000
inwoners veel lager als in Cranendonck, namelijk tussen de 1,5 en 2,0. Is het college van B&W in gesprek met
deze gemeenten zodat men van elkaar kan leren?

We zijn recent door de politie geïnformeerd over de toename van het aantal inbraken. In het
Driehoeksoverleg (burgemeesters van de zes Dommelstroom gemeenten waaronder Valkenswaard en
Heeze-Leende, politie en openbaar ministerie) van woensdag 6 februari 2019 zijn de cijfers gepresenteerd
en toegelicht. De raad wordt op een later moment tijdens een informatieavond door de politie over dit
onderwerp en over veiligheid in het algemeen geïnformeerd.
De (procentuele) toename is voor een deel te verklaren door het opvallend lage aantal meldingen in
201 7. De politie geeft verder aan dat er geen indicatie is dat asielzoekers uit veilige landen van het azc
hierbij betrokken zijn. Zij geeft aan intensief te zoeken naar de herkomst van de daders en zij heeft een
specifieke groep daarbij op het oog. We hebben van de politie vernomen dat woensdag 20 februari jl.
twee personen opgepakt zijn die mogelijk verantwoordelijk zijn voor een aantal inbraken in onder andere
Budel.
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We hebben de politie gevraagd extra te surveilleren en ook in regioverband te bekijken waarom er grote
verschillen in het aantal inbraken zijn. Misschien dat wij daar in Cranendonck van kunnen leren. Wij
vertrouwen erop dat de politie meer daders op het spoor komt, het onderzoek is bij hen in goede handen.
De gemeente Cranendonck roept de inwoners op alert te zijn en verdachte situaties direct te melden bij
de politie. In een artikel in de Grenskoerier van 13 februari jl. is hier extra aandacht aan besteed.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
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