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V. Bongaerts

Geachte heer Van Ooi,
Op 18 juni 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
grensoverschrijdende criminaliteit.
Onderstaand treft u met opneming van uw inleiding onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Vorig jaar werd er door mevrouw Annemarie Penn-te Strake (burgemeester van Maastricht)
een brandbrief verstuurd naar het huidige kabinet Rutte III mede namens andere Limburgse
burgemeesters. Recent is bekend geworden dat er van de 1100 nieuwe politieagenten slecht
32 naar Limburg zullen komen. Dit zou geschieden volgens de reeds bestaande
verdeelsleutel. Gezien de ligging van Limburg is deze provincie extra kwetsbaar voor
grensoverschrijdende criminaliteit, zeker in het smalste stukje Nederland genaamd EchtSusteren. Met name het thema 'ondermijning' zal de komende jaren een belangrijk
onderwerp zijn, ook voor Echt-Susteren (te denken aan drugsgerelateerde criminaliteit,
witwaspraktijken, mensenhandel en illegale activiteiten van bijvoorbeeld motorclubs).
Volgens de opstellers van de eerdergenoemde brief aan het kabinet zou de extra politie-inzet
in Limburg dan ook met name op dit terrein hard nodig zijn. Wij zijn als PvdA van mening dat
het uitermate belangrijk is om goed inzicht te krijgen in de huidige omvang van dergelijke
problematiek en na te gaan waar versterking van het politiekorps noodzakelijk is. Middels
onderstaande vragen zou ik dan ook opheldering willen verkrijgen betreffende de impact van
het recente kabinetsbesluit voor onze regio en gemeente.
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Welke informatie kan het college verstrekken over de huidige omvang van
grensoverschrijdende criminaliteit en ondermijning in Echt-Susteren? Graag
zouden wij cijfers zien over het aantal hennepkwekerijen die het afgelopen
jaar zijn opgerold, het aantal arrestaties gerelateerd aan mensensmokkel en
illegale wapenhandel, het aantal politieoperaties waarbij met andere landen
(bijvoorbeeld België en Duitsland) is samengewerkt, maar ook andere in de
ogen van het college relevante cijfers die in dit kader gemeld kunnen worden.
De aanpak van ondermijning in Echt-Susteren wordt stevig verankerd in het
'Integraal Veiligheidsplan 2019-2022'. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
wordt aan het einde van dit jaar ter behandeling aan uw raad aangeboden. Op dit
moment wordt, samen met onze veiligheidspartners, de veiligheidssituatie
geïnventariseerd ten behoeve van de totstandkoming van het Integraal
Veiligheidsplan 2019-2022. Ook zijn wij, in dit kader, nadrukkelijk bezig om
ondermijning in Echt-Susteren in beeld te brengen. Op dit moment hebben wij deze
cijfers echter nog niet voorhanden.
In hoeverre deelt het college de opvatting, zoals geformuleerd in de
eerdergenoemde brandbrief, dat er extra politie-inzet nodig is om
grensoverschrijdende criminaliteit en ondermijning ook in Echt-Susteren
tegen te gaan?
Het college deelt de opvatting dat meer politie-inzet nodig is om
grensoverschrijdende criminaliteit en ondermijning in Echt-Susteren tegen te gaan.
Is er reeds bekend hoeveel van de 32 politieagenten zullen worden ingezet in
Echt-Susteren, specifiek ter bestrijding van grensoverschrijdende
criminaliteit en ondermijning? Zoja, ziet het college dit als toereikend gezien
de omvang van de in de eerste vraag beschreven problematiek?
Dit is nog niet bekend.
Welke concrete maatregelen staan er momenteel gepland om in de (nabije)
toekomst de hierboven meermaals aangehaalde problematiek verder tegen te
gaan?
Het college onderschrijft de noodzaak van een stevige aanpak op het gebied van
ondermijning. De aanpak van ondermijning vergt een georganiseerde overheid. Met
het ondertekenen van het RIEC (Regionaal Informatie en expertisecentrum)convenant in 2012 is gestart met een intensieve samenwerking tussen
overheidspartners met o.a. gemeenten, politie, OM, belastingdienst, UWV en FIOD
in heel Limburg. Deze samenwerking heeft als doel om bewustwording omtrent dit
thema te vergroten, samen barrières op te werpen om ondermijning te voorkomen
en geïntegreerd ondermijning aan te pakken (bestuursrechtelijke-, strafrechtelij keen fiscale handhaving). De concrete maatregelen die we in Echt-Susteren gaan
nemen om de aanpak verder te versterken worden samen met uw raad bepaald
tijdens het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
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Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

Jrs. G.W.T. van Balkom
secretaris

J.yv.M.M.J. Hessels
blirgemeester
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