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Vragen aan de burgemeester  
 
Veiligheid is een veelomvattend thema en de burgemeester is als eerste 
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Eindhoven, Dat is 
een eigenstandige taak van de burgemeester. Doch in de Eindhovense poltiek is door de 
jaren heen een verstandhouding gegroeid tussen gemeenteraad en burgemeester 
waarin op een open manier gesproken werd over veiligheid en openbare orde. Het 
garanderen van de veiligheid is ook een van de belangrijkste zaken die onze inwoners 
naar voren brengen. Dat geldt voor de beide “snelheden: die onze stad kent. De laatste 
maanden is er veel aandacht voor thema’s die met de veiligheid van al onze inwoners te 
maken hebben.  
 
Zo zijn er zorgpunten over  
- Radicalisering en terrorisme, zoals door ons reeds besproken met de vorige 
burgemeester op 30 augustus 2016  
- Georganiseerde criminaliteit.  
- Over het etnisch profileren bij de politie Oost Brabant  
- De positie van Eindhoven op de misdaadmeter van het AD  
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft met interesse kennis genomen van de informatie uit 
de AD Misdaadmeter 2016. Hieruit lezen we over Eindhoven onder andere het volgende:  

x Inbraak in auto: 105,74 autokraken per 10.000 inwoners;  
x Zakkenrollen: 42,02 aangiftes per 10.000 inwoners;  
x Drugsdelicten: 9,21 delicten per 10.000 inwoners.  

 
Het AD concludeert in haar Misdaadmeter dat woninginbraken en straatroven nog te 
vaak niet opgelost worden. Over Eindhoven wordt gezegd dat het gevoel van veiligheid 
niet erg verbeterd is ten opzichte van vorig jaar.Juist de misdaden die het meeste indruk 
maken komen nog vaak voor. Zo komen in Eindhoven mishandeling en straatroof relatief 
vaak voor ( beiden zo’n twee keer vaker dan het gemiddelde).  
Naar aanleiding van dit artikel hebben wij de volgende vragen voor u:  
1. Kunt u uw visie geven als burgemeester op de door ons genoemde zaken en de wijze 
waarop u denkt de problematiek rond deze punten aan te pakken?  
2. Welke lessen trekt u daarbij uit de lijn van uw voorganger?  
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3. Welke zaken worden naar uw mening goed aangepakt? Welke zaken kunnen beter?  
 
Wij zien uit naar uw antwoorden,  
Namens het Ouderen Appèl Eindhoven,  
Niek Rennenberg, raadslid.  
Cor Verbeek, raadslid 
 
Eindhoven, 13 september 2016. 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1. Kunt u uw visie geven als burgemeester op de door ons genoemde zaken en 
de wijze waarop u denkt de problematiek rond deze punten aan te pakken?  
 

De gemeenteraad heeft eind 2013 het beleidskader integrale veiligheid 2014-2017 
vastgesteld, dit beleid is samen met een raadswerkgroep opgesteld. In het beleidskader 
zijn de veiligheidsthema’s High Impact Crimes, Jeugd, Veilig Uitgaan, Overlast en 
Georganiseerde criminaliteit geprioriteerd. Dit is nader uitgewerkt in het programma 
veiligheid 2016-2017, waar de door u genoemde zaken ook aan de orde komen. De 
burgemeester staat achter de ingeslagen weg zoals verwoord in het beleidskader en het 
programma veiligheid. Dit betekent dat de aanpak van veiligheid niet in beton gegoten is, 
maar juist een aanpak is van anticiperen en mee-ademen met de stad. Dit is de laatste 
jaren ook gebeurd door de thema’s auto-inbraken, fietsendiefstal en zakkenrollerij (AFZ) 
en radicalisering & polarisatie op te pakken en te intensiveren.  Tevens geeft het 
programma Veiligheid ruimte voor toekomstige co-creaties met onze partners. Dit 
bereiken we door aandacht te hebben voor innovatieve manieren om ontwikkelingen op 
gang te brengen. Deze aanpak past bij de stad Eindhoven. We kijken met optimisme, lef 
en durf vooruit naar de uitdagingen van de stad. De aanpak van veiligheid is er daar één 
van. Op de weg die de afgelopen jaren is ingeslagen en die diverse mooie resultaten 
heeft opgeleverd zal de burgemeester graag een stuwende rol spelen.  
 
 

2. Welke lessen trekt u daarbij uit de lijn van uw voorganger?  
 
Zoals aangegeven in zijn installatiespeech is de burgemeester iemand die liever vooruit 
kijkt dan achteruit. Het is echter evident dat we altijd lessen kunnen trekken uit het 
verleden. Bij diverse thema’s, waaronder veiligheid,  geldt dat de pijlers samenwerking 
en vertrouwen van grote waarde zijn. Veiligheid is niet enkel van de gemeente, maar iets 
van ons allemaal. De veiligheid in onze stad creëren we door samen te werken met een 
groot scala aan partners waaronder, politie, openbaar ministerie, belastingdienst, 
taskforce, RIEC, woningbouwcorporaties, ondernemers, exploitanten en niet te vergeten 
de inwoners van onze stad. Hierbij kijken we op integrale wijze hoe we 
veiligheidsthema’s, criminele subjecten en netwerken het beste aan kunnen pakken. Dit 
varieert van preventief tot repressief en van strafrechtelijk, bestuursrechtelijk tot fiscaal. 
Gezamenlijk werpen we barrières op om de onderliggende processen van criminele 
verschijningsvormen te voorkomen en te verstoren.  
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3. Welke zaken worden naar uw mening goed aangepakt? Welke zaken kunnen 

beter?  
 

Zoals aangegeven in de burgemeestersbrief  van 11 mei jongstleden kunnen we 
concluderen dat Eindhoven het afgelopen jaar weer veiliger is geworden. Op diverse 
veiligheidsthema’s (onder andere: woninginbraken, overvallen, straatroven, 
fietsendiefstal, autodiefstallen) is het aantal delicten afgenomen. Deze dalende trend zet 
zich ook dit jaar ten aanzien van verschillende delicten voort. Daarnaast blijkt uit de 
veiligheidsmonitor van 2015 dat inwoners van onze stad gemiddeld beter scoren op het 
vlak van veiligheidsbeleving dan steden van vergelijkbare omvang. We blijven echter 
altijd vooruitkijken en ambitieus in onze doelen. Dit streven naar groei moet gezien 
worden als een randvoorwaarde voor een goed sociaal economisch leefklimaat. De 
veiligheid in de stad heeft hier uiteraard een belangrijk aandeel in.  Naast de resultaten 
die we al geboekt hebben zullen we blijvend investeren op het verbeteren van de 
veiligheid en het aanpakken van criminaliteit. De afgelopen periode zagen we een 
stijging van het aantal aangiftes die te maken hebben met geweld. Omdat we een beter 
beeld willen krijgen van de problematiek die hier achter schuilt voeren we hiernaar een 
onderzoek uit. Tevens zal er doorgegaan worden met de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit om zo de integriteit van onze samenleving te beschermen. We blijven 
eveneens stevig inzetten op de aanpak van autokraken en zakkenrollerij, niet enkel 
omdat we hier een pilot op draaien, maar voornamelijk omdat we dit jaar zien dat dit 
aantal in Eindhoven toeneemt.  
Tot slot staan we ook voor een open stad waar de menselijke maat telt en waarbij 
iedereen zich thuis voelt in zijn/haar buurt en wijk. Een stad waar iedereen ertoe doet en 
meedoet en waar tolerantie en respect voorop staan. Hier blijven we op investeren en 
een gezamenlijke dialoog met partners voeren.   
 
Eindhoven, 04 oktober 2016 


