VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR
Van:
Ontvangen:

CDA, K. Reinerink
18 juni 2017

Onderwerp:

Veiligheid

Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 19 juni 2017
Vragen gericht aan: het college van B&W

Op 13 en 15 juni jl. zijn er in de krant artikelen verschenen over veiligheid; een onderwerp waar wij
ook met regelmaat aandacht voor vragen.
In de krant van donderdag 15 juni jl. stond een artikel over de veiligheid m.b.t. de inzet van de politie.
Sommige wijkagenten zien de kloof met de burger alsmaar groter worden. Mede door het verdwijnen
van bureaus in wijken en plattelandsgemeenten. "We lopen daardoor cruciale informatie mis",
constateert een wijkagent.
In de Tubantia van 13 juni jl. stond een artikel: Burger op het platteland heeft dezelfde rechten als in
de stad. Citaat: "De georganiseerde misdaad verschuift in snel tempo naar het platteland. Tegen die
groei is het landelijk gebied nu niet opgewassen; er zijn veel te weinig agenten beschikbaar. Het
toezicht op het platteland schiet tekort en er is vaak sprake van lange aanrijtijden, die niet realistisch
zijn.”
Hoewel onze gemeente is uitgeroepen tot veiligste gemeente van Nederland, vinden wij het belangrijk
dat veiligheid doorlopend aandacht krijgt en dat het uiterste gedaan wordt om onze gemeente ook in
de toekomst veilig te houden. Daarom onze vragen:
1. Vindt u dat de wijkagent in de gemeente Tubbergen voldoende zichtbaar en benaderbaar is voor
onze inwoners? En kunt u dit toelichten.
2. Vindt u dat er in Tubbergen voldoende blauw op straat is om problematiek in de kiem te smoren?
En kunt u dit toelichten.
3. Blijft het huidige politiebureau in Tubbergen gehandhaafd?
4. Is er voldoende controle door de politie op criminele activiteiten in oude schuren?
5. In het kader van drugs/veiligheid: Zijn er al vorderingen gemaakt met de hulpverleners, in het
kader van voorlichting en preventie? Wat is hierin de stand van zaken?
6. Staat de gemeente Tubbergen open voor een zogenaamd zorgloket voor mensen die vragen
hebben over drugsgebruik, drugsschuren o.i.d.
7. Aangezien de whatsappgroepen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid, hebben
wij gevraagd om hier aandacht aan te besteden op de gemeentelijke website. Wat is de stand
van zaken?
Toelichting: Zie vorenstaande.
Ondertekening en naam:
Namens de fractie CDA
K.A.M. (Karin) Reinerink
Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het
vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van
de vergadering bij de voorzitter.

