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Onderwerp
vernielingen en brandstichtingen in Steenbergen-Zuid

Steenbergen; 1 maart 2018

Aan de Raad,

Buurtpreventieteam ‘StrieneZuiď’ heeft zich gisterenavond in - wat men heeft genoemd een noodkreet - 
gericht tot alle politieke partijen in onze gemeente. Men gaat daarin in op de brandstichtingen en 
vernielingen die sinds eind 2015/begin 2016 in golfbewegingen plaatsvinden in Steenbergen-Zuid.
Een situatie die van meet af aan de aandacht heeft van de burgemeester en hem grote zorgen baart. U 
bent daarover als raad meermalen door hem geïnformeerd .

Uiteraard heeft de burgemeester bij politie en justitie aangedrongen op een intensief opsporings
onderzoek. Daar zijn politie en justitie met een uitgebreid team al geruime tijd mee bezig. Alle middelen 
die nodig zijn en bij kunnen dragen aan het oppakken van de dader of daders worden daarbij ingezet. 
Daaronder zijn ook veel voor onze inwoners minder, tot niet zichtbare middelen. U begrijpt dat de 
burgemeester in het belang van het onderzoek niet kan uitwijden welke dat dan precies zijn. Tijdens het 
structurele overleg dat de burgemeester iedere 14 dagen heeft met de politie staat als vast agendapunt 
stand van zaken van het onderzoek. Het moge duidelijk zijn dat de dader nog altijd niet kon worden 
gearresteerd. Ook als gemeente hebben wij ingezet op acties die het uitvoeren van vernielingen of 
brandstichtingen zoveel als maar mogelijk is kunnen verhinderen. Daarbij is - samen met de wijkagent - 
ook een beroep gedaan op het buurtpreventieteam “StrieneZuiď’. Dit team heeft daaraan onmiddellijk 
haar medewerking toegezegd. Goed om te zien dat ook vanuit de bewoners hun steentje wordt 
bijgedragen aan een - laten we hopen - snelle oplossing van deze problematiek in Steenbergen-Zuid. Alle 
waardering daarvoor.

De vraag die nu vanuit het buurtpreventieteam bij de politieke partijen is weggelegd om op zeer korte 
termijn mobiele camera’s in te zetten en op die wijze de hiervoor verantwoordelijke(n) te kunnen 
ontmaskeren, is begrijpelijk. Ik attendeer u erop dat het niet aan de gemeente of aan de burgemeester 
is om te bepalen of in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek tijdelijk camera’s ingezet 
kunnen worden. Die bevoegdheid ligt in strafrechtelijke zaken bij het Openbaar Ministerie.

Uiteraard heb ik contact gezocht met de coördinatoren van buurtpreventieteam “StrieneZuiď’. Vanmiddag 
heb ik met een van hen kunnen praten over de problematiek en over de mogelijkheden én
onmogelijkheden voor de gemeente om in deze kwestie handelend op te treden, anders dan we al doen.

Hoogachtend 
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