
VERZONDFN 1 2 FEB. 2019

Datum 

Uw brief van 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp

<3I>
Parkstad Limburg

gemeente Brsnssvm
R.J.E.L. Zinken

Griffie
P/a VVD fractie

12 februari 2019 
5 januari 2019

876767/878274

Beantwoording artikel 43 vraag 1 van de VVD-fractie inzake criminaliteit in Brunssum 
rond de feestdagen 2018

Postadres 

Postbus 250 
6440 AG Brunssum 

Bezoekadres 

Bestuurscentrum 
Lindeplein 1 

Telefoon 

(045) 5278555 
Fax

(045) 5259879 
E-mail

Gemeente@brunssum.nl
Internet

http://www.brunssum.nl
Bank

NL68 BNGH 0285 0015 23 
t.n.v.Gemeente Brunssum 
BIC-code: BNGHNL-2G

Geachte heer Joosten,

U gaf aan: “Rond de feestdagen is Brunssum opgeschrikt door een groot aantal geweldsincidenten, 
inbraken en andere vormen van criminele gedragingen. Zo hebben er berovingen plaatsgevonden, 
zelfs gepaard gaande met grof en soms levensbedreigend geweld, is in diverse woningen 
ingebroken en zijn auto’s in vlammen opgegaan en zijn er diverse schietpartijen en steekincidenten 
geweest.
Deze geweldspiraal heeft met name op de slachtoffers een grote, soms onuitwisbare, indruk achter 
gelaten die gepaard gaat met angst en een groot gevoel van onveiligheid.
De geweldsincidenten wekken de schijn op dat deze een bepaalde samenhang vertonen, dan wel 
onderdeel zijn van een toenemende geweldspiraal. De fractie van de VVD Brunssum is hier 
buitengewoon bezorgd over, reden om over deze situatie het College aan Brunssum aan te 
spreken”.

Vraag 1.
Hoe taxeert u de huidige situatie rond veiligheid en criminaliteit in Brunssum, indachtig de 
gewelds- en criminele incidenten van de afgelopen weken?

Antwoord:
De criminaliteitscijfers in Brunssum zijn in het algemeen weinig afwijkend t.o.v. de cijfers zoals 
we deze in de afgelopen jaren zien. Op de meeste terreinen (woningcriminaliteit en diefstal) zien 
we zelfs lichte dalingen. De incidenten, zoals deze zich hebben voltrokken rondom de feestdagen 
2018, zijn van zelfsprekend aanleiding geweest om directe actie te ondernemen.

Vraag 2.
Heeft over deze situatie reeds overleg plaatsgevonden binnen de driehoek politie en justitie en tot 
welke eventuele maatregelen heeft dit geleid?

Antwoord:
De recente incidenten zijn uiteraard direct binnen de driehoek (politie, justitie en gemeente) 
besproken en hebben ertoe geleid dat er extra recherchecapaciteit is vrijgemaakt om de dader(s) 
van de incidenten op te sporen. In een aantal gevallen zijn ook reeds een of meerdere verdachten 
aangehouden.
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Vraag 3.
Welke concrete acties gaat het college ondernemen om de huidige geweld- en criminaliteitsspiraal 
een halt toe te roepen?

Antwoord:
Uiteraard wordt op de eerste plaats overleg gepleegd over de concrete aanpak van de huidige 
gewelds- en criminaliteitsoverlast. Dat gebeurt in de lokale en regionale driehoek. Daarnaast geven 
de gebeurtenissen ons aanleiding om:
a. Bij de Korpsleiding van de politie Limburg ons sterk maken voor extra politiecapaciteit 

binnen het district Parkstad.
b. Extra boa-capaciteit binnen de gemeente aanstellen.
c. Burgers (via o.a. buurt-preventie-app) meer betrekken bij de veiligheid in hun eigen 

wijk/buurtschap.

Vraag 4.
op welke plekken wordt op dit moment cameratoezicht toegepast? En wordt dit uitgebreid? Zo 
nee, wat moet er nog meer gebeuren voordat dit middel wordt toegepast.

Antwoord:
Op dit moment is er cameratoezicht op twee plekken in Brunssum, te weten het Lindeplein én de 
Kerkstraat. Vooralsnog zijn géén nieuwe plekken in de openbare ruimte voorzien om structureel 
cameratoezicht in te richten. Bij de recente opsporing van enkele daders heeft de recherche gebruik 
gemaakt van de camera’s die individuele ondernemers in/aan hun zaken bevestigd hebben. Er is 
dus reeds meer cameratoezicht dan enkel en alleen de 2 gemeentelijke camera’s in de openbare 
ruimte.

Vraag 5.
Wanneer mogen we meer toezicht (politie, BOA’s en toezichthouders) op straat verwachten? 

Antwoord:
(zie ook antwoord op vraag 3). Daarnaast zijn we thans bezig met de uitvoering van de motie van 
de gemeenteraad inzake uitbreiding van BOA-capaciteit.

Vraag 6.
Hoe gaat u de signaalfunctie van de burger verbeteren en entameren dat burgers meldingen willen 
en durven te doen?

Antwoord:
Het streven blijft om burgers van Brunssum nog meer bewust te maken dat we met zijn allen een 
taak hebben in het bewerkstelligen van een veilige en leefbare leefomgeving. Iedereen heeft zijn 
taak. De een vanuit een stukje opsporing, de andere vanuit een stukje preventie en weer iemand 
anders als ogen/oren. Daarbij gaan we burgers en wijkteams actief bij de preventie betrekken.

Vraag 7.
Wordt in de wijken waar diverse geweldsituaties zich hebben voorgedaan de burger geïnformeerd 
of op de hoogte gehouden worden door wijkagenten, wijkteams etc.?

Antwoord:
Per casus wordt een inschatting gemaakt. Soms wordt er actief in een wijk geflyerd, soms vindt er 
een gericht buurtonderzoek plaats, soms wordt er via de buurt -preventie-app informatie gedeeld 
en soms wordt het middel van Burgernet ingezet. Soms wordt er bewust gekozen om geen 
communicatie in te zetten rondom een bepaald incident.



Vraag 8.
Zouden de BOA’s niet in de avonduren en weekenden mee kunnen surveilleren?

Antwoord:
BOA’s werken incidenteel reeds in avonduren en weekenden. Tussen Kerst en oud/nieuw hebben 
de BOA’s deelgenomen aan het jaarlijks vuurwerkproject. Hier werd eveneens in weekend en 
avonduren gecontroleerd op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. De beschikbare BOA- 
capaciteit zetten wij “probleemgericht” in en laten we dus niet “zo maar” surveilleren. Met de 
aanstaande uitbreiding van de Brunssumse BOA-capaciteit krijgen we meer armslag en zullen 
BOA’s met grotere regelmaat in avond en weekenden aan het werk zijn.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college vantrargenfeester en wethouders van Brunssum,

wnd. burgemeester

secretaris


