RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen
17R.00755
WOERDEN

Van:

college van burgemeester en wethouders

Datum

3 oktober 2017

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

burgemeester

: Veiligheid
\

Contactpersoon :

F. Pleket

Tel.nr.

8327

E-mailadres

pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Johan Arentshorst
van de Fractie van Inwonersbelangen
over overlast en criminaliteit Tournoysveld

Beantwoording van de vragen:

Vraag 1.
Is het college of de Nationale Politie bekend met de drugshandel 's avonds?
Antwoord
Nee. Van de tot dusver 552 bij de politie geregistreerde meldingen in 2017 in de buurt van Tournoysveld,
hadden er 8 betrekking op drugs.
Vraag 2.
Is het college bekend met de grote groep van circa 20 tot 25 hangjongeren?
Antwoord
Het college is bekend met het gegeven dat er een verschillende groepen regelmatig aanwezig zijn. Per
keer zijn dit ongeveer 10-15 jongeren.
Vraag 3.
Is het college bekend met de vernielingen die gepleegd worden zoals het ingooien van een winkelruit?
Antwoord
Nee. Ook bij de politie is er geen incident bekend van een vernielde winkelruit.
Vraag 4.
Is het college bekend met het fenomeen dat dat winkeliers geen aangifte of melding durven te doen? Zo,
nee kan het college op anonieme wijze achterhalen of dit zo is? En zo ja achterhalen wat er speelt en de
Antwoord
negatieve zaken oplossen?
Het college is niet bekend met dit fenomeen. Het jongerenwerk heeft goed contact met de eigenaar van de
snackbar v.w.b. ervaren jongerenoverlast en daaruit is niet gebleken dat genoemde situatie zich voordoet.
De secretaris van het wijkplatform heeft aangegeven dat het AD-artikel een opgeblazen versie van de
situatie weergeeft. Door deze twee gegevens samen ziet het college geen aanleiding om nader onderzoek
in te stellen.
Wel zetten wij extra in op het in beeld krijgen van alle betrokken jongeren en de oorzaak van de plotselinge
toename in overlast. Op basis hiervan kan gericht naar een oplossing toegewerkt worden.
Vraag 5.
Klopt het dat veel meldingen bij de Nationale Politie niet heeft geleid tot het polshoogte nemen van de
situatie? Kan inzicht gegeven worden in aangiftes, meldingen bij Nationale Politie en gemeente en welke

vervolgactie zijn genomen?
Antwoord
Het antwoord van de politie (zoals opgenomen in de bijlage) luidt:
Het komt voor dat de burger een melding doet bij de politie met de verwachting dat de politie dit behandelt
terwijl dit niet past binnen de taakstelling van de politie. Door de dienstdoende centralist wordt altijd eerst
beoordeeld of de melding past binnen de taakstelling van de politie. Wanneer dit niet past binnen de
taakstelling van de politie, zal de burger worden verwezen naar de juiste instantie en wordt de melding door
de politie niet in behandeling genomen. Helaas blijkt nog steeds vaak dat de burger een verwachting heeft
die niet in overeenstemming is met de taakstelling van de politie en dat de burger onvoldoende op de
hoogte is over deze taakstelling.
Vraag 6.
Klopt het dat jeugd op scooters tussen meubilair en in voetgangerspaden rijden? Zo ja, kan de gemeente
hier extra Boa's voor de handhaving op inzetten?
Antwoord
Dit schijnt voor te komen maar is niet gesignaleerd door het jongerenwerk dat twee dagen per week op
locatie komt. Boa's kunnen hier voor handhaving op ingezet worden, maar dit gaat dan ten koste van
andere prioriteiten. Daarbij moet opgemerkt worden dat boa's in beginsel beperkte bevoegdheid hebben
t.a.v. rijdend verkeer. In de situatie van scooters op een voetpad er wel opgetreden kan worden, maar bij de
meeste andere scootergerelateerde overlast niet.
Vraag 7.
Klopt het dat er meerdere malen gevraagd is om cameratoezicht? Zo ja, wat zijn de redenen om deze niet
plaatsen middels een raadsverzoek?
Antwoord
Er zijn geen officiële verzoeken tot het plaatsen van cameratoezicht bij het College bekend.
Vraag 8.
Wat is de aanpak van het college om in en rondom het winkelcentrum weer een veilige situatie voor
inwoners en winkeliers te krijgen?
Antwoord
Het is onvoldoende duidelijk gemaakt dat er een onveilige situatie is in en rondom het winkelcentrum, die
door het college hersteld dient te worden. Wij zien in de feiten zoals ze ons bekend zijn en hiervoor
geschetst, geen aanleiding om begrippen als 'intimidatie' en 'wetteloosheid' te gebruiken. Vanzelfsprekend
houden wij, in goed overleg met politie, jongerenwerk en wijkplatform, de vinger aan de pols

Vraag 9.
Zijn er de afgelopen maanden meldingen, klachten of aangiftes van overlast door drugshandel bij de
gemeente en Nationale Politie binnengekomen? Zo ja, is er inzicht te geven in soort en aantallen?
Antwoord
De gemeente deelt eventuele meldingen altijd met de politie maar houdt deze niet centraal bij. Het
antwoord van de politie kunt u vinden in de tabel op pagina 3 van de bijlage.
Vraag 10.
Zijn de locaties in beeld waar het zich afspeelt?
Antwoord
Zie antwoord 9.
Vraag 11.
Wat is de aanpak van het college om de drugshandel op straat in gemeente Woerden aan te pakken?
Antwoord
Het college heeft de afgelopen maanden al veel ingezet op drugshandel in het algemeen, in nauwe
samenwerking met de politie. Er zijn meerdere panden gesloten op basis van de wet Damocles. Op basis

van een recentelijk ingevoerde APV-wijziging is reeds een last onder dwangsom voor drugshandel op straat
opgelegd. En in het verlengde van de oproep van de politie om drugshandel te melden, investeert de
gemeente in samenwerking met hen in een bewustwordingscampagne omtrent Meld Misdaad Anoniem.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 17.017766
Informatie van de politie d.d. 25-08-2017 met corsanummer: 17.018610
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De burgermeester

From:
Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent:
donderdag 24 augustus 2017 15:35:27
To:
!Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc:
Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
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Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake overlast en criminaliteit Tournoysveld. Conform het
Reglement van Orde dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 23 september 2017.
Met vriendelijke groet,
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
aanwezig: ma, di, wo, do

ARTIKEL 40 VRAGEN
Overlast en criminaliteit Tournoysveld
24 augustus 2017
Inleiding
Wij hebben vernomen dat de veiligheidssituatie in en rondom het winkelcentrum
Tournoysveld op dit moment slecht is. Er is sprake van onder andere drugshandel, een grote
groep hangjongeren, vernielingen aan winkels, vandalisme en het met scooters rijden over
trottoir en tussen meubilair van de horeca. De politie schijnt nauwelijks gehoor te geven aan
meldingen. Inwoners en winkeliers voelen zich geïntimideerd en durven niet op eigen houtje
de jeugd meer aan te spreken. Er wordt met ons gedeeld dat er eigenlijk een wetteloosheid
is ontstaan.
Elders in de gemeente vernemen wij ook dat er sprake is van gelijksoortige situaties. Met
name over drugshandel. Bij de zwembaden Batenstein en H2O op de parkeerplaatsen. Of,
zo vernemen wij dat er “openlijke” drugshandel is in Harmelen onder ander op de
Kalverstraat, Oranjepark en de Hendriklaan.
Gezien de ernst van hetgeen met ons gedeeld is de volgende vragen.
Ten aanzien van situatie in en rondom het winkelcentrum Tournoysveld:
1. Is het college of de Nationale Politie bekend met de drugshandel ’s avonds?
2. Is het college bekend met de grote groep van circa 20 tot 25 hangjongeren?
3. Is het college bekend met de vernielingen die gepleegd worden zoals het ingooien
van een winkelruit?
4. Is het college bekend met het fenomeen dat dat winkeliers geen aangifte of melding
durven te doen? Zo, nee kan het college op anonieme wijze achterhalen of dit zo is?
En zo ja achterhalen wat er speelt en de negatieve zaken oplossen?
5. Klopt het dat veel meldingen bij de Nationale Politie niet heeft geleid tot het
polshoogte nemen van de situatie? Kan inzicht gegeven worden in aangiftes,
meldingen bij Nationale Politie en gemeente en welke vervolgactie zijn genomen?
6. Klopt het dat jeugd op scooters tussen meubilair en in voetgangerspaden rijden? Zo
ja, kan de gemeente hier extra Boa’s voor de handhaving op inzetten?
7. Klopt het dat er meerdere malen gevraagd is om cameratoezicht? Zo ja, wat zijn de
redenen om deze niet plaatsen middels een raadsverzoek?
8. Wat is de aanpak van het college om in en rondom het winkelcentrum weer een
veilige situatie voor inwoners en winkeliers te krijgen?
Ten aanzien van Woerden algemeen:
9. Zijn er de afgelopen maanden meldingen, klachten of aangiftes van overlast door
drugshandel bij de gemeente en Nationale Politie binnengekomen? Zo ja, is er inzicht
te geven in soort en aantallen?
10. Zijn de locaties in beeld waar het zich afspeelt?
11. Wat is de aanpak van het college om de drugshandel op straat in gemeente Woerden
aan te pakken?
Namens Inwonersbelangen, Johan Arentshorst

OVERZICHT
Overlast en Criminaliteit
Tournoysveld gemeente Woerden
auteur: S. Mace-Hardyman 25-8-2017

Inleiding:
Op 24 augustus 2017 werd er door inwonersbelangen van de gemeente Woerden op basis van artikel 40 vragen
gesteld aan het bestuur van de gemeente Woerden. Ter ondersteuning van de beantwoording van deze vragen
door de gemeente wordt het volgende gerelateerd. De getoonde cijfers van het jaar 2017 betreffen cijfers in het
tijdvak van 1-1 tot en met 24-8-2017.

Tournoysveld
Drugs gerelateerde incidenten
Het totaal aantal incidenten in de wijk Tournoysveld in Woerden is de afgelopen jaren afgenomen van in 2012 in
totaal 943 naar in 2016 in totaal 819 meldingen. Voor het huidige jaar staat de teller inmiddels op 552 incidenten
in de wijk Tournoysveld.
incidenten
DK: 2012
wbs: 0007 TOURNOYSVELD

DK: 2013

943

DK: 2014

892

DK: 2015

893

8

9

DK: 2016
8

819

DK: 2017
552

Van de 552 incidenten die dit jaar bij de politie zijn geregistreerd ,hebben er 8 betrekking op drugs. Hier
onderstaand de bijzonderheden met betrekking tot deze incidenten. 3 van de onderstaande meldingen werden
gedaan door een burger. Overige incidenten werden door de politie zelfstandig opgedaan. Binnen het basisteam
van de politie de Copen is een grote focus op de aanpak van de handel in drugs en druggerelateerde criminaliteit.
De politie werkt hierin nauw samen met de gemeente, in de trajecten waarin de gemeente een last onder
dwangsom voor drugshandel op straat oplegd. Tevens is dezelfde samenwerking aanwezig bij het sluiten van
panden waarin handelshoeveelheden drugs wordt aangetroffen.

Incidentsoort

Pleegstraatnaa
m

Kennisnamed
atum/tijd

Bijz.

Overige Drugsdelicten

Rembrandtlaan

6-03-17 6:26

zelfstandige controle geen drugs aangetroffen

Vervaardigen
Softdrugs (Lijst II)

Nicolaas
Maesstraat

8-03-17 14:59

vermoeden hennepplantage deze werd niet
aangetroffen

Aantreffen Drugs
(Geen Verdachte)

Rubensstraat

26-03-17
23:23

melding dealen, gebruikershoeveelheid
aangetroffen

Overige Drugsdelicten

Anton
Mauvestraat

2-04-17 2:01

zelfstandige controle geen drugs aangetroffen

Handel E.D.
Harddrugs (Lijst I)

Rembrandtlaan

28-04-17
22:48

zelfstandige controle nav rijgedrag en mogelijk
dealen 2x aanhoudingen

Overige Drugsdelicten

Tournoysveld

26-05-17
20:52

Zelfstandige controle in voertuig 5 joints
aangetroffen

Handel E.D.
Harddrugs (Lijst I)

Tournoysveld

12-06-17 5:22

mogelijke dealer met een behoorlijk geldbedrag
op zak aangehouden

Aantreffen Drugs
(Geen Verdachte)

Johannes
Bosboomstraat

29-06-17
10:58

Hondenuitlater vind een hoeveelheid drugs in
een Bidon

Drugs gerelateerde misdrijven
Het totaal aantal misdrijven was in 2016 het laagste aantal gemeten in de afgelopen vijf jaar. Zie onderstaande
tabel. Voor 2017 staat de teller tot nu toe op 98 gepleegde misdrijven in de wijk Tournoysveld.
Misdrijven
2012
wbs: 0007
TOURNOYSVELD

2013
198

2014
185

2015
223

2016
304

2017
156

98

Melding overlast Jeugd
Het aantal meldingen overlast jeugd in het jaartal 2016 is ten opzichte van het jaar 2012 erg toegenomen. Voor
het jaar 2017 staat de teller op 37 daarmee is de verwachting dat het aantal meldingen van overlast jeugd in 2017
lager zal zijn dan het aantal in 2016. In onderstaand overzicht is te zien dat de meeste melding overlast jeugd
zich concentreert rond het winkelcentrum.
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Incidenten
DK: 2012
wbs: 0007 TOURNOYSVELD

38

DK: 2013
50

DK: 2014
5

DK: 2015
4

42

DK: 2016
62

DK: 2017
37

Naar aan leidin g van de hierboven beschreven meldin gen is er politie in zet geweest. Deze in zet heeft geleid tot
zicht op een groep jeugd van cica 10 tot 15 jongeren. De politie heeft mede tot taak: het opsporen van strafbare
feiten en het han dhaven van de rechtsorde. Hierop is de in zet van de politie dan ook gericht, bij het behan delen
van een meldin g van overlast jeugd. Er wordt beoordeeld door de politie of er sprake is van strafbare feiten
waartegen kan worden opgetreden . Wanneer er geen sprake is van strafbare feiten dan beperkt de taak van de

politie zicht tot het noteren van de gegevens van de jeugdigen en worden deze verwezen naar de gemeente voor
de inzet van jongerenwerk. Jongerenwerk kan werken aan het verminderen van de jeugdoverlast door te
investeren op relaties, scholing, werk en vrijetijdsbesteding. Dit is iets wat niet past binnen de taakstelling van de
politie.
Vernielingen
Er zijn in 2017 tot en met 24 augustus 2017 in totaal 13 misdrijven vernieling. 9x vernieling van overige objecten
en 4x vernieling van/aan auto. Geen van deze overige vernielingen betrof de vernieling van een winkelruit. Wel
werd er bij een kantoor niet zijnde een winkel een ruit vernield en werd er in een winkel tijdens de in maart 2017
gepleegde plofkraak daarmee goederen vernield.

Gehele gemeente Woerden
Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal geregistreerde drugsgerelateerde incidenten binnen de gehele
gemeente Woerden in de afgelopen drie jaar.
Incidenten
F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE)

F47 OVERIGE DRUGSDELICTEN

F40 BEZIT HARDDRUGS (LIJST I)

F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST II)

F42 HANDEL E.D. HARDDRUGS (LIJST I)

DK: 2015
wbs: HARMELEN

F44 VERVAARDIGEN HARDDRUGS (LIJST I)
F45 VERVAARDIGEN SOFTDRUGS (LIJST II)

5

0

4

3

wbs: WOERDEN

22

26

17

wbs: WOERDEN

23

32

25

wbs: HARMELEN

1

2

1

wbs: KAMERIK

1

1

1

wbs: WOERDEN

10

3

8

wbs: ZEGVELD

1

0

0

wbs: WOERDEN

13

6

10

wbs: HARMELEN

0

1

0

wbs: KAMERIK

0

0

0

wbs: WOERDEN

9

7

2

wbs: WOERDEN

9

8

2

wbs: HARMELEN

2

0

2

wbs: WOERDEN

3

7

4

wbs: WOERDEN

5

7

6

wbs: HARMELEN

1

0

0

wbs: KAMERIK

0

1

0

wbs: ONBEKEND

0

0

0

wbs: WOERDEN

52

50

19

2

0

0

wbs: WOERDEN

55

51

19

wbs: HARMELEN

0

0

0

wbs: WOERDEN

6

5

1

wbs: ZEGVELD

0

0

0

wbs: WOERDEN

6

5

1

wbs: WOERDEN

2

2

0

wbs: WOERDEN

2

2

0

wbs: HARMELEN

3

3

8

wbs: KAMERIK

2

4

1

wbs: WOERDEN

34

9

6

wbs: ZEGVELD
wbs: WOERDEN
Totaal

DK: 2017
2

wbs: KAMERIK

wbs: ZEGVELD
F43 HANDEL E.D. SOFTDRUGS (LIJST II)

DK: 2016
1

wbs: HARMELEN

4

2

1

43

18

16

8

8

16

wbs: KAMERIK
wbs: ONBEKEND
wbs: WOERDEN
wbs: ZEGVELD
wbs: WOERDEN

3

10

5

0

0

0

138

109

57

7

2

156

129

Voor 2017 betreft dit dus voor de gehele gemeente Woerden 79 geregistreerde incidenten. Hieronder een
geografische weergave van de locaties en hotspots van deze incidenten.
Door inwonersbelangen werd de volgende vraag gesteld:" Klopt het dat veel meldingen bij de Nationale Politie
niet heeft geleid tot het poolshoogte nemen van de situatie? Kan inzicht gegeven worden in aangiftes, meldingen
bij de Nationale Politie en gemeente en welke vervolgactie zijn ondernomen?"
Zonder concreet voorbeeld of casus is het lastig deze vraag te beantwoorden. Er zijn dit jaar al 590 registraties, in
de wijk Tournoysveld, met zeer uiteenlopende thema's en maatschappelijke klassen in het politiesysteem
bekend. Binnen deze 590 registraties zijn 107 misdrijven geregistreerd. Het is ondoenlijk en te arbeidsintensief
om in het kader van deze vraag een weergave te geven van het procesverloop van alle registraties. Daarnaast
heeft te politie te maken met de bepalingen uit de privacywetgeving en de Wet Politieregisters, waar op basis van
zaken niet zondermeer openbaar mogen worden gemaakt. Het komt voor dat de burger een melding doet bij de
politie met de verwachting dat de politie dit behandeld terwijl dit niet past binnen de taakstelling van de politie.
Door de dienstdoende centralist wordt altijd eerst beoordeeld of de melding past binnen de taakstelling van de
politie. Wanneer dit niet past binnen de taakstelling van de politie, zal de burger worden verwezen naar de juiste
instantie en wordt de melding door de politie niet in behandeling genomen. Helaas blijkt nog steeds vaak dat de
burger een verwachting heeft die niet in overeenstemming is met de taakstelling van de politie en dat de burger
onvoldoende op de hoogte is over deze taakstelling.

1
79

tì met incidentsoort F40. F41. F42. F43. F44. F45. F46 of F47 gepleegd in gemeente Woerden waarvan kennisgenomen van 1 jan t/m 25 aug 2017
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Kanis
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Legenda
9 F40: Bezit Harddrugs (Lijst I)
ļ F41 Bezit Softdrugs (Lijst
ŶF42 Handel E.D Harddrugs (Lijst I)
VF43 Handel E.D. Softdrugs (Ujst II)
ŶF45 Vervaardigen Softdrugs (Lijst II)
F46 Aantreffen Drugs (Geen Verdachte)
Fíľ Ovenge Drugsdelicten
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