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1. Artikel 45 vragen D66-fractie - Enquête en onderzoek Investico kunstmatig
lage criminaliteitscijfers

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording door het college van de artikel 45 vragen van de D66 fractie over kunstmatig lage
criminaliteitscijfers.
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Toelichting op het voorstel
Inleiding
Op 15 maart jl. heeft de D66-fractie artikel 45 vragen gesteld aan het college. In deze informatienota
leest u de beantwoording daarvan.
1. Bent u op de hoogte van het onderzoek door Investico?
Het college is op de hoogte van het onderzoek door Investico.
2. Doen de resultaten van de enquête en het onderzoek u zorgen maken over de
betrouwbaarheid van de criminaliteitscijfers van Zwolle
Het college herkent voor Zwolle de resultaten niet zoals deze beschreven staan in het onderzoek door
Investico. Politie IJsselland geeft daarnaast aan dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat
leidinggevenden bewust aangiftes tegenhouden of wegstoppen of dat er bewust in het proces wordt
gestuurd op betere resultaten.
3.
- Zo ja; bent u bereid in gesprek te gaan met Politie Oost Nederland, uw zorgen te delen, hen in
de gelegenheid te stellen deze zorgen zo mogelijk weg te doen nemen en de raad hierover te
informeren?
- Zo nee; kunt u motiveren of u de resultaten uit de enquête en het onderzoek niet onderschrijft
of dat u deze niet op Zwolle van toepassing vindt?
We zijn ons ervan bewust dat politiecijfers voor een deel de werkelijkheid representeren. De politie
maakt daarom met regelmaat de zogeheten gebiedsscan waarin, behalve cijfers, ook het verhaal
achter de cijfers wordt beschreven. In beleidsafwegingen betrekken we daarnaast ook andere bronnen
van informatie, zoals de bevindingen van onze professionals, inwoners en ondernemers of andere
onderzoeksrapporten.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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