Amendement
De Raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op donderdag 25
september 2014,
Aan de orde zijnde agendapunt 10 met het onderwerp het Regionale Beleidsplan Politie
Zeeland en West Brabant.
Overwegende dat:
1. Onze gemeente heeft last van woninginbraken, diefstallen, tot voor kort een overval en
moord op klaarlichte dag, drugsoverlast op openbare plaatsen, hennepkwekerijen,
vechtpartijen en vernielingen vooral tijdens uitgaansmomenten.
2. Zelf hebben wij als gemeente verschillende buurtpreventieteams actief en hebben zelf
maar één BOA operationeel. Assistentie wordt regelmatig verleend door naburige
gemeenten, zoals Roosendaal.
Besluit:
Het college op te dragen onderstaande zienswijzen ten aanzien van het Regionaal
Beleidsplan Politie in te dienen bij de regioburgemeester.
1. Aantal woninginbraken in de gemeente Steenbergen in 2012 totaal 102 en in
2013 totaal 103. De inbraken worden niet minder in onze gemeente. Het
oplossingspercentage ligt op 7 %? Het aantal woninginbraken in Steenbergen
is nog steeds hoog. Significant hoger dan in de andere gemeenten van deze
regio. Daarom vraagt de gemeenteraad van Steenbergen om een extra
inspanning op het gebied van preventie alsook meer inzet op analyse /
recherchering zodat het aantal woninginbraken kan afnemen en mogelijk een
hoger oplossingspercentage kan worden bereikt.
2. De laatste maanden worden verschillende hennepkwekerijen opgerold.
Drugsdealing op openbare plaatsen blijft plaatsvinden. De Steenbergse
samenleving ondervindt aanmerkelijke overlast van hangjeugd en drugs
gerelateerde overlast. Intensivering van de inzet hierop, met name gericht op
het ontmantelen van het distributienetwerk verdraagt geen uitstel. En niet pas
in 2016 intensivering toezicht jeugd en drugsoverlast wat het beleidsplan
aangeeft. Maar vanaf nu! De gemeenteraad van Steenbergen verzoekt het RBP
hierop aan te passen.

3. Opvallende hoge daling aangiftebereidheid. De gemeenteraad van Steenbergen
ziet verbeteringen op dit punt als aangiften op het plaatselijk politiebureau of
in het gemeentehuis Steenbergen kunnen plaatsvinden. Inwoners vinden het
lastig om naar Bergen op Zoom te reizen. Afspraken maken voor een aangifte
moet eenvoudiger worden.
4. In april jl. 105 miljoen extra heeft uitgetrokken voor samenwerking tussen de
Politie en de gemeentelijke BOA. De gemeenteraad vraagt samenwerking in de
informatie uitwisseling, afstemming communicatiemiddelen C2000 en
koppeling met politiemeldkamer. Een betere gecoördineerde inzet. Mogelijk
kan Steenbergen vanuit dit budget extra capaciteit toezicht en handhaving
krijgen.
5. Behoefte aan meer preventieve samenwerking tussen de gemeente en politie.
Juist door samen meer voorlichting en informatie te verstrekken aan de
samenleving wat de consequenties kunnen zijn bij het plegen van criminaliteit
werkt preventief. Voorbeeld via voorlichtingsprojecten op scholen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Alex van Pelt

