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Raadsvragen   
Van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over ‘Veiligheid 
in Nederland’ 
 
Eindhoven, 15 november 2016  
 
 
Geacht College,  
 
Afgelopen week is in een Tv-programma van RTL de aandacht gevestigd op de 
veiligheid in Nederland. Onze aandacht ging natuurlijk uit naar de veiligheid in onze stad. 
Wat ons ter oren kwam was niet mis te verstaan. Eindhoven is na Amsterdam de 2e stad 
waar de meeste mishandelingen plaatsvinden. Wij vinden dit een ernstige zaak, temeer 
omdat ons noch via de geijkte gemeentelijke wegen, noch via de plaatselijke vrije 
nieuwsgaring ook maar iets van deze situatie bekend is geworden.  
Gelet op het vorenstaande willen wij graag van u vernemen wat er nu precies aan de 
hand is.  
 
Wij leggen u graag de navolgende vragen voor:  
1. In het RTL programma wordt aangegeven dat in Amsterdam, en speciaal in het 
gebied van de wallen, de meeste mishandelingen in het land plaatsvinden. Als tweede 
gevaarlijkste stad wordt onze stad aangewezen, is dat u bekend?  
2. Als dat zo is, waarom heeft u de raad dan niet eerder geïnformeerd?  
3. Als dat zo is, kunt ons aangeven welke plekken in onze stad als gevaarlijk worden 
gekenmerkt?  
4. Kunt u ons dan aangeven welke maatregelen u tot nu toe hebt genomen?  
5. Indien u het niet eens bent met hetgeen door RTL wordt aangegeven, kunt u ons dit 
dan toelichten en bent u dan voornemens hierop uw reactie publiekelijk bekend te 
maken?  
 
Graag zien wij uw antwoorden tegemoet.  
Hoogachtend,  
Dre Rennenberg 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. In het RTL programma wordt aangegeven dat in Amsterdam, en speciaal in het 

gebied van de wallen, de meeste mishandelingen in het land plaatsvinden. Als 
tweede gevaarlijkste stad wordt onze stad aangewezen, is dat u bekend?  

De doelstellingen van ons beleidskader zijn er op gericht om van Eindhoven een 
veiligere stad te maken. Dit door zowel ten aanzien van de objectieve als de subjectieve 
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veiligheid positieve resultaten te boeken. We focussen ons hierbij op ons zelf en onze 
eigen resultaten, waarbij we trots zijn op de successen die we boeken en kritisch op de 
verbeterpunten die er nog zijn. Niet voor niets bent u in mei van dit jaar geïnformeerd 
over de jaarcijfers van de politie van 2015. In deze burgemeestersbrief is aangegeven 
dat we over het algemeen kunnen concluderen dat Eindhoven weer veiliger is geworden. 
In die brief is u ook medegedeeld dat we in 2015 helaas een stijging constateren van het 
aantal incidenten bedreiging en mishandeling. In die brief staat ook dat hierop wordt 
ingezoomd om een beter beeld te krijgen van de problematiek die hier achter schuilt. 
 
2. Als dat zo is, waarom heeft u de raad dan niet eerder geïnformeerd?  
Zoals aangegeven in vraag 1 bent u in mei van dit jaar middels een brief op de hoogte 
gesteld van de jaarcijfers van de politie van 2015. Dit doen wij ieder jaar. In die brief is u 
te kennen gegeven dat we helaas een stijging zien van het aantal bedreigingen en 
mishandelingen in de stad.  
 
3. Als dat zo is, kunt ons aangeven welke plekken in onze stad als gevaarlijk worden 
gekenmerkt?  
In de aanpak van criminaliteit richt de Eindhovense aanpak zich op dader, doelwit en 
gelegenheid waarbij we werken volgens het principe van informatiegestuurd werken. 
Daar waar de problemen zich het meeste voordoen, zetten wij onze capaciteit en 
middelen ook het meeste in. Wij spreken in deze niet over gevaarlijke plekken maar over 
‘hotspots’ en ‘hottimes’.  Deze hotspots en hottimes verschillen per type 
criminaliteitsvorm.  
 
4. Kunt u ons dan aangeven welke maatregelen u tot nu toe hebt genomen?  
In de aanpak van criminaliteit en het vergroten van de veiligheid in de stad worden er 
door de gemeente en al haar ketenpartners een groot scala aan maatregelen en 
interventies ondernomen. We monitoren de ontwikkelingen en daar waar nodig 
intensiveren we onze inzet. De burgemeester informeert de gemeenteraad jaarlijks over 
de stand van zaken middels een burgemeestersbrief (jaarverslag beleidskader integrale 
veiligheid). Daarnaast is het mogelijk dat op verzoek van de raad middels een A-avond 
de resultaten van het actieplan aan de raad wordt gepresenteerd. Zoals op 17 mei 2016 
jl. heeft plaatsgevonden. 
 
5. Indien u het niet eens bent met hetgeen door RTL wordt aangegeven, kunt u ons dit 
dan toelichten en bent u dan voornemens hierop uw reactie publiekelijk bekend te 
maken?  
Het college heeft kennis genomen van de lijst van RTL nieuws op basis van CBS 
gegevens. Uiteraard zijn we niet blij dat de Eindhovense binnenstad in dit overzicht op 
de tweede plaats staat wat betreft aantal misdrijven per buurt. Wij willen ons focussen op 
ons zelf en onze eigen resultaten, waarbij we trots zijn op de successen die we boeken 
en kritisch op de verbeterpunten die er nog zijn.  
 
 
Eindhoven, 6 december 2016 


