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Breda, 16 juli 2019 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

  

Onderwerp: Maatregelen naar aanleiding van geweldsincidenten  

 

Geachte burgemeester, 

 

Afgelopen weekend werd Breda opgeschrikt door een aantal ernstige 

geweldsincidenten, waarbij twee gewonden vielen en zelfs een 28-jarige Bredanaar 

kwam te overlijden. Dit is vreselijk voor de slachtoffers en nabestaanden en we 

moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de daders gestraft worden en dit 

soort geweld in de toekomst wordt voorkomen. 

 

Alhoewel SP Breda uw zorgen deelt, zijn er wel vragen over het binnen een dag een 

veelheid aan maatregelen de media in slingeren waaronder inleverdagen voor 

wapens, preventief fouilleren, gebiedsverboden, verlichting, particuliere beveiligers 

en uiteraard meer camera’s. Waarom is niet in eerste instantie volstaan met een 

stevige veroordeling van het geweld om vervolgens op een later moment met een 

weldoordacht, samenhangend, gedragen pakket aan maatregelen te komen? 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Gaat u de Gemeenteraad nog informeren over de voorgenomen maatregelen 

die wij tot nu toe alleen via de media hebben vernomen? 

2. Krijgt ook de Gemeenteraad nog inspraak of beroept u zich (andermaal) op uw 

eigenstandige bevoegdheid als bestuursorgaan burgemeester? 

3. Waarom heeft u ervoor gekozen om binnen een dag een groot aantal 

maatregelen te presenteren en het niet bij een stevige veroordeling gelaten? 

4. Kunt u zich voorstellen dat dit overkomt als “paniekvoetbal”, zeker gelet op het 

feit dat het Meerjarenprogramma Veiligheid pas begin dit jaar is vastgesteld? 

5. Kunt u per maatregel aangeven welke analyse er aan ten grondslag ligt en 

hoe de betreffende maatregel daadwerkelijk gaat bijdragen aan de veiligheid? 

6. Welke maatregelen heeft u nog meer overwogen en wat was de overweging 

die niet te treffen?  

7. Hoe heeft het aantal geweldsincidenten zich de afgelopen jaren ontwikkelt, 

uitgesplitst naar uitgaansgeweld en overige categorieën? Is dit toegenomen? 



8. Hoe heeft het wapenbezit zich de afgelopen jaren ontwikkelt, uitgesplitst naar 

uitgaanspubliek en in het algemeen? Is dit toegenomen? 

9. Hoe heeft de politie-inzet zich de afgelopen jaren ontwikkelt, uitgesplitst naar 

stapavonden en in het algemeen? Is dit toe- of juist afgenomen? 

10. Gaat er ook politiecapaciteit ten koste van het explosief toegenomen aantal 

evenementen van de afgelopen jaren? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bas Maes    

Fractievoorzitter SP Breda  

 

  

 


