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Beste mevrouw Kox, Bredt-Aler, Swerts en heer Toonen, Overbeek en Van Rossum,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld n.a.v. het spoeddebat van 31 augustus 2020.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag1:
In de vergadering gaf u aan dat er informatie voorhanden is over de blijkbaar jarenlange toegenomen
criminaliteit in Maarssenbroek in aanvulling op de aan de raad verstrekte rapportages over Stichtse
vecht dat de criminaliteit de laatste jaren een lichte stijging heeft laten zien welke voornamelijk een
nieuwe vorm betrof zoals Cybercrime en overlast door verwarde personen. Er is nimmer met de raad
gecommuniceerd dat de criminaliteit sterk is toegenomen in andere vormen. Bovendien is er nimmer
specifiek over de ontwikkeling in Maarssenbroek gecommuniceerd en al helemaal niet over een
contraire trend aan het algehele veiligheidsbeeld van de gemeente Stichtse Vecht. Kunt u er voor
zorgen dat de Raad een volledige en actuele rapportage over de veiligheidscijfers ontvangt mbt de
ontwikkeling van de criminaliteit in Maarssenbroek voorafgaand aan de informatieve commissie van
9 september?
Antwoord 1:
In de afgelopen weken zijn wij gestart om met politie een volledige en actuele rapportage op te
stellen. Deze rapportage wordt woensdag 9 september tijdens de informatieve commissie
gepresenteerd. De politie zal tevens een duiding geven van deze cijfers. Ook zal de politie aangeven
indien zij vertrouwelijke informatie (nog) niet mag delen in verband met opsporingsbelangen.
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Wij zien in het eerste half jaar van 2020 een daling van 17% van de totale criminaliteit in Stichtse
Vecht. Voor bepaalde vormen van criminaliteit zien wij echter een lichte stijging. Denk hierbij aan
straatroven, bedreigingen en meldingen van jeugdoverlast. Straatroven en bedreigingen hebben een
grote impact op het onveiligheidsgevoel van de inwoners, maar de absolute aantallen geven een
geringe stijging aan. In Maarssenbroek is dit ook het geval. Wij hebben geen aanleiding om aan te
nemen dat de incidenten deze zomer met elkaar verband houden. De politie onderzoekt nog of er
een verband bestaat tussen de straatroven. U wordt geïnformeerd over de uitkomst van dit
onderzoek.
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Vraag 2:
U geeft aan dat er alweer initiatieven vanuit signaleringsteams komen. Kunt u een concreet
aangeven op welke termijn u contact legt met alle bestaande signaleringsteams om te kijken wat er
speelt en wat er nodig is en de raad hierover te informeren tijdens de informatieve commissie van 9
september?
Antwoord 2:
Met de twee bestaande signaleringsteams uit Duivenkamp en Reigerskamp is, evenals met de
nieuwe initiatiefnemer hiertoe uit Boom- en Bloemstede, maandag 7 september contact gelegd om te
kijken wat er speelt en wat nodig is. Met de nieuwe initiatiefnemer van Zwanenkamp is op 3
september contact geweest. Zij willen graag samenwerken en hebben aangegeven de ‘ogen en oren’
te willen zijn van de gemeente en de politie. Hierover is op dinsdag 8 september een gesprek
ingepland. In de informatieve commissie wordt hiervan een terugkoppeling gegeven.
Vraag 2a:
U heeft concreet gesproken over een schouw met bewoners. Kunt u aangeven wat en op welke
termijn deze zal plaatsvinden?
Antwoord 2a:
Op vrijdag 11 september staat een schouw in de wijk gepland met de wijkagent, gemeente
(waaronder vertegenwoordigers van het college) en bewoners. Deze zal onder andere gericht zijn op
de tunnels en fietspaden in Maarssenbroek met het doel deze overzichtelijker te maken en het
veiligheidsgevoel te verbeteren. Ook de andere locaties, die onder de aandacht worden gebracht
door de aanwezigen, worden meegenomen.
Vraag 3:
U geeft aan al veel aan communicatie te hebben gedaan, maar naar onze mening is communiceren
via (social) media te beperkt. Kunt u voorafgaand aan de informatieve commissie van 9 september
aangeven op welke wijze en wanneer u aanvullend berichtgeving gaat uitdoen om de inwoners te
bereiken en te betrekken?

In algemene zin communiceren we op diverse manieren met de inwoners van de gemeente Stichtse
Vecht. Soms gebeurt dit in samenwerking met de organisaties met wie wij samenwerken
(jongerenwerk, wijkcommissies).
Daarnaast zetten we bij de communicatie met grotere en bredere doelgroepen verschillende
communicatiemiddelen in. Hieronder een overzicht:
• Social Media: Twitter, Facebook, Instagram
• Brochures, Folders, Posters en Flyers in de gemeentelijke huisstijl
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Antwoord 3:
De acties op korte, middellange en lange termijn uit het pakket aan maatregelen zullen breed en
tijdig worden gecommuniceerd via formele en informele kanalen richting de bewoners. Door hen zo
goed en volledig mogelijk mee te nemen streven wij ernaar de gevoelens van onveiligheid weg te
nemen.
Na de informatieve commissie zal de burgemeester via interviews in de media het pakket aan
maatregelen en de daaruit voortvloeiende acties nader toelichten. De gemeente zal het pakket aan
maatregelen en acties vanaf de week van 14 september ook communiceren via haar eigen kanalen,
zoals wijkberichten in print en online media (website, nieuwsbrief en sociale media).
Verder zullen wij de buurtsignaleringsteams, WhatsAppgroepen, woningcorporaties en stakeholders
in het sociaal-maatschappelijk veld, zoals onderwijs en sportverenigingen, actief meenemen over de
maatregelen.
In hun contacten met bewoners(groepen) zullen de gebiedsregisseurs en handhavers polsen of
onder de bewoners van Maarssenbroek behoefte bestaat aan een informatiebijeenkomst in hun
buurt over de maatregelen. Mocht deze behoefte bestaan, dan kan hiervoor de zogenoemde ‘tent in
de wijk’ worden ingezet.
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• Mailings (Burgernet, Buurtsignaleringsteams, etc.)
• Persberichten (lokale en regionale kranten en lokale en regionale omroep)
• Website gemeente Stichtse Vecht en websites van de wijkcommissies
• Online nieuwsbrief (wekelijks)
• Advertenties/artikelen in huis aan huisblad VARnws
Vraag 3a:
Op welk termijn komt u met de tent in de wijk om met inwoners het gesprek aan te gaan?
Antwoord 3a:
In de week van 21 september gaan wij met de ‘tent in de wijk’ Maarssenbroek in. Deze aanpak geldt
overigens niet alleen voor Maarssenbroek maar voor heel Stichtse Vecht. Iedere twee maanden
bezoeken wij een andere kern of wijk. Welke kern of wijk wordt bezocht, wordt bepaald aan de hand
van de cijfers uit het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS) en de signalen van de inwoners.
Vraag 3b:
Kunt u ons voorzien van een voorstel voor een box in de wijk?
Antwoord 3b:
In de raadsvergadering van 24 september 2019 heeft uw raad besloten om, in verband met
bezuinigingen en de relatief hoge kosten van een box, het raadsvoorstel voor de box in de wijk aan
te houden. Er kan verzocht worden dit voorstel opnieuw te agenderen.
Vraag 3c:
Wanneer krijgen bewoners van de meest onrustige wijken een wijkbericht?
Antwoord 3c:
In de regel worden wijkberichten niet bij elk incident verstuurd, maar op het moment dat de situatie
afwijkt van het gemiddelde beeld in die wijk. Een recent voorbeeld hiervan is het wijkbericht in
Zebraspoor 25-06-2020 met betrekking tot jongerenoverlast. Zowel voor als na dit wijkbericht is met
inwoners gesproken over de situatie. Wanneer nodig informeren we de bewoners via onze online
kanalen (website, nieuwsbrief en sociale media) en eventueel via een advertentie in VARnieuws of
een bewonersbijeenkomst. Ook zetten wij wijkcommissies, de buurtsignaleringsteams,
WhatsAppgroepen en Burgernet in als kanalen om bewoners te informeren.
Vraag 4. Kunt u voor de informatieve commissie van 9 september aangeven wat de stand van zaken
is met de door de raad aangenomen VVD motie mbt de verlichting in de tunnels, waarbij niet
gewacht wordt totdat de raad geïnformeerd wordt over het verlichtingsplan?
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Antwoord 4:
In RIB 66 (17-10-2019) bent u geïnformeerd over de wijze waarop opvolging gegeven wordt aan
motie 57 ‘nieuwe verlichting in (fiets)tunnels’. Naast de in deze RIB gemelde aanpassing bij de tunnel
in de Westkanaaldijk brandt nu ook de verlichting in acht van de negen tunnels in Maarssenbroek
continue. In de andere tien tunnels in Stichtse Vecht loopt nog het onderzoek hoe continue stroom te
realiseren is. Bij de tunnel bij de Tuinbouwweg is aanvullend op de uitgevoerde werkzaamheden in
juni een extra lichtmast geplaatst. De problemen met de gelijkmatigheid en het te grote verschil in de
lichtsterkte in en buiten de tunnels zouden worden meegenomen met het uitvoeringsplan, dat na het
vaststellen van het beleidsplan openbare verlichting door uw raad in september, wordt opgesteld. In
voorbereiding op het uitvoeringsplan is er een lichtscan gereden in de gehele gemeente waar
momenteel de laatste hand aan wordt gelegd. De vervolgacties die uit de lichtscan komen kunnen wij
combineren met het uitvoeringsplan. Vooruitlopend op het uitvoeringsplan worden er nu mbt de
situatie rondom de tunnels in Maarssenbroek diverse lichtplannen opgesteld, die naar verwachting
vóór 1 oktober gereed zijn. Aansluitend kunnen we tot uitvoering overgaan, waarvoor ook ca 4-6
weken nodig zijn. Wij zijn hierbij afhankelijk van leverantie en de medewerking van Stedin.
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Vraag 5:
Kunt u de raad voor de informatieve commissie van 9 september concreet voorzien van antwoorden
op de niet beantwoorde vragen tijdens het spoeddebat, al dan niet voorzien van een plan van
aanpak om tot beantwoording te komen?
Antwoord 5:
Tijdens het spoeddebat is een aantal vervolgacties aan bod gekomen. Teneinde volledig te zijn, volgt
hieronder een overzicht van de concrete vervolgacties die nader toegelicht zullen worden tijdens de
informatieve commissie. De vervolgacties zien op de korte, middellange en lange termijn. In
onderstaande beantwoording zijn ook uw onbeantwoorde vragen meegenomen.
Korte termijn
Surveillances van boa’s, politie en jongerenwerk zijn geïntensiveerd. Zij staan in nauw contact met
elkaar via een Whatsappgroep onder andere over de drukte op overlastlocaties. Door onderling
informatie te delen zijn de betrokken boa’s, politieagenten en medewerkers van jongerenwerk, snel
op de hoogte van een situatie en kunnen door hen tegelijkertijd verschillende locaties bezocht
worden. Waar jongeren zich niet aan de coronaregels houden, overlast veroorzaken of andere
strafbare feiten plegen, wordt gehandhaafd. Met politie, gemeente en vertegenwoordigers uit de wijk
wordt een schouw georganiseerd op vrijdag 11 september. Het aantal signaleringsteams wordt
uitgebreid indien hier voldoende animo voor is. Bestaande signaleringsteams zijn op 7 september
benaderd voor hun constateringen en ervaringen in de wijk. Overlastcasussen worden besproken in
het Jongeren in Beeld overleg (JIB) dat maandelijks plaatsvindt of, indien daar aanleiding voor is,
frequenter. Overlastgevende jeugdgroepen worden besproken in een groepsscanoverleg. Deze
groepsscan is gericht op het domein, de groep en het individu. De individuele personen die voor
overlast zorgen worden besproken in de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Tijdens deze overleggen
worden de maatregelen en aanpak besproken met verschillende zorg- en veiligheidspartners. Denk
hierbij aan de politie, jongerenwerk, leerplicht, sociaal wijkteam en Samen Veilig (SAVE) / Veilig
Thuis (hulpverleningsinstanties).
Middellange termijn
Op de middellange termijn blijven wij inzetten op de overleggen van het JIB, de groepsscan en de
PGA. Dit zijn doorlopende trajecten met maandelijkse overleggen. Daarnaast gaan wij in de week
van 21 september met de ‘tent de wijk’ Maarssenbroek in. De plek van de tent in de wijk wordt
bepaald door signalen vanuit de wijk en gegevens uit het Veiligheid Informatiesysteem. Er wordt
verder gewerkt aan een plan om samen met politie, Halt en jongerenwerk langs scholen te gaan om
voorlichting te geven en jongeren bewust te maken van de gevolgen van drugsgebruik, drugs dealen,
lachgas en het dragen van wapens. In goed overleg met de scholen en politie kunnen ook op
scholen kluisjescontroles worden verricht en onderdeel zijn van dit plan. Door middel van
preventiecampagnes informeren wij inwoners over veiligheidsonderwerpen, zoals inbraak en
jongerenoverlast. Dit gebeurt ook voor inwoners van de wijk Maarssenbroek.
Lange termijn
Op de lange termijn wordt gekeken wat mogelijk is om de veiligheidsmonitor op wijkniveau te kunnen
presenteren en wat hiervan de eventuele extra kosten zijn. In de informatieve commissie van 9
september wordt hier een terugkoppeling van gegeven. Verder wordt gekeken naar de taakstellingen
van het jongerenwerk en of deze toereikend zijn. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan komen
wij met een separaat voorstel. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid voor (tijdelijk) extra
cameratoezicht. Dit wordt verder uitgewerkt in de beantwoording van vraag 9.
Bij de maatregelen die genomen worden, gaan veiligheid en leefbaarheid hand in hand. Samen met
o.a. Team Buiten, het Sociaal Domein en Ruimtelijke ontwikkeling wordt dit najaar een plan gemaakt
waarin specifiek wordt gekeken naar de leefbaarheid in Maarssenbroek.
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Naar aanleiding van de door u gestelde vraag of de incidenten corona gerelateerd zijn, kan
aangegeven worden dat in lijn met het landelijk beeld de incidenten gedeeltelijk te verklaren zijn door
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COVID 19. Voornamelijk de meldingen jongerenoverlast zijn daardoor te verklaren. Jongeren
mochten niet meer naar school in verband met het coronavirus en hingen daardoor meer op straat
rond.
Vraag 6:
U heeft aangegeven dat er 4 vacatures zijn voor boa’s. Kunt u concreet aangeven hoe deze zo
spoedig mogelijk ingevuld kunnen worden? En kunt u voor de informatieve commissie van 9
september aangeven op welke wijze het tot aan werving niet gebruikte en te gebruiken budget kan
worden aangewend voor extra inzet van bijvoorbeeld inhuur van
boa’s/buurtcoaches/jongerenwerk/straathoekwerk op korte termijn om nog meer aandacht te geven
voor de ontstane situatie en om hier meer prioriteit aan te kunnen geven? Hoeveel FTE aan
jongerenwerk is op dit moment beschikbaar voor Maarssenbroek? En is dit toereikend, en zo niet wat
is nodig?
Antwoord 6:
Ten aanzien van de capaciteit is er regelmatig verloop bij de boa’s. Daarnaast is het aanbod op de
markt schaars. Op dit moment zijn er 4 fte aan boa’s waarvan 1fte coördinator werkzaam in Stichtse
Vecht. Desalniettemin hebben wij de gemiddelde capaciteit de afgelopen twee jaar op 6 fte weten te
houden. Zeer recent is gebleken dat wij tegen de algemene grenzen van de
aanbestedingsregelgeving aanlopen. Er is echter een aanbestedingsprocedure opgestart en getracht
wordt om, binnen daarvoor geldende wettelijke termijnen, zo spoedig mogelijk nog meer boa’s in te
huren en zo de begrote capaciteit ( 8 fte en 1 fte coördinator) te kunnen benutten. Wij verwachten
vanaf januari 2021 volgens de norm boa’s in te kunnen huren. In de tussentijd is de aanvraag intern
neergelegd om van de aanbestedingsregels in deze specifieke situatie te mogen afwijken.
Er wordt gekeken of er extra inzet nodig is van buurtcoaches, jongerenwerk en straathoekwerk.
Indien daarvoor extra budget nodig is, volgt hiervoor een separaat voorstel.
Het jongerenwerk heeft 3,5fte (5860 uur) in heel Stichtse Vecht. Gemiddeld is er 1,75 fte beschikbaar
voor Maarssenbroek. Samen met politie, boa’s en jongerenwerk worden de locaties van
overlastgevende jeugd onderling gedeeld. Onderling wordt afgesproken wie het snelste en beste ter
plaatse kan gaan. Het afgelopen jaar is gebleken dat deze uren niet toereikend zijn wegens de vele
werkzaamheden die erbij kwamen in verband met corona. Dit zorgde ervoor dat jongerenwerk in het
begin vooral bezig is geweest jongeren te wijzen op de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus en het belang daarvan. De jongeren hadden geen dagbesteding meer en waren veel op
straat.
Afgelopen zomer is binnen de reguliere budgetten extra geld ingezet voor extra uren jongerenwerk,
zodat er meerdere activiteiten georganiseerd konden worden voor jongeren. Dit bedroeg 25.000 euro
waarvan 12.500 betaald is vanuit het Integraal Veiligheidsbudget. De verwachting is dat in 2021 er
20% minder budget beschikbaar is het voor veld waaronder jongerenwerk valt. Waar precies in het
zogenoemde ‘voorveld’ vanaf 2021 minder budget beschikbaar is, wordt nog nader uitgewerkt. Dit
kan wel gevolgen hebben voor de uren van het vindplaatsgericht werken vanaf 2021.
Vraag 7:
Kunt u concreet aangeven welke acties u opzet in samenwerking met scholen, zorg en
sportverenigingen? Kunt u de raad voor de informatieve commissie van 9 september voorzien van
een plan van aanpak ter zake?
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Antwoord 7:
Er wordt gewerkt aan een plan om samen met politie, Halt en jongerenwerk langs scholen te gaan
om voorlichting te geven en jongeren bewust maken van de gevolgen van drugsgebruik, drugs
dealen, lachgas en het dragen van wapens. In goed overleg met de scholen en politie kunnen ook op
scholen kluisjescontroles worden verricht en onderdeel zijn van dit plan. Naast het reguliere contact
met de Sportraad, gaan wij in overleg met sportverenigingen indien er signalen zijn of zich incidenten
voordoen en kijken wij naar maatregelen die genomen kunnen worden.
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Zoals aangegeven worden de zorgpartners in veel overleggen, zoals JIB, PGA en Zorg en
Overlastoverleg, meegenomen in de aanpak.
Vraag 8:
U geeft aan dat u gesproken heeft met de OVV ambtenaren over kentekenregistratie/ANPR. Kunt u
de raad voorzien van een concreet voorstel terzake en ons voorafgaand aan de informatieve
commissie kunnen aangeven wanneer wij dit kunnen verwachten?
Antwoord 8:
Gezien de huidige situatie wordt voor Maarssenbroek in het najaar een voorstel gedaan ten aanzien
van het al dan niet inzetten van (vaste) ANPR-camera’s. Voordat een voorstel kan worden gedaan,
dienen wij de randvoorwaarden, de effectiviteit en de efficiëntie met de veiligheidspartners vast te
stellen.
Vraag 9:
U heeft in het spoeddebat gerefereerd aan de obstakels die er zijn om (tijdelijk) mobiel camera
toezicht mogelijk te maken. We begrijpen dat hiervoor stappen moeten worden gezet om hier op
termijn mogelijk toe over te kunnen gaan. Kunt u aangeven of u al heeft onderzocht wanneer
camera’s mogen? En zo ja, kunt u aangeven welke stappen al zijn gezet ter voorbereiding hierop?
Antwoord 9:
Ja, wij hebben scherp wanneer het plaatsen van een camera is toegestaan. Het plaatsen van een
camera is het sluitstuk van een pakket aan maatregelen. Hier gaat een zorgvuldig proces aan vooraf,
waarbij rekening moet worden gehouden met de regels van privacy, effectiviteit, proportionaliteit en
subsidiariteit. Bovendien moet er sprake zijn van structurele openbare orde problemen. Tenslotte
wordt altijd bekeken of de inzet van een camera het probleem niet verplaatst.
De situatie in Maarssenbroek heeft onze volle aandacht en de mogelijkheden voor (tijdelijk) extra
cameratoezicht worden in het maatregelenpakket en de schouw meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Marc Zondag
Programmamanager Veiligheid

1-9-2020: Schriftelijke vragen coalitie n.a.v. spoeddebat 31 august 2020

Spoeddebat over de onrust Maarssenbroek is niet zomaar op de agenda gezet. Onveilige situaties
vereisen directe concrete maatregelen.
Aangezien de portefeuillehouder naar onze mening onvoldoende concreet is geweest, vragen we de
volgende toezeggingen. Oplossingen moeten er komen, de criminaliteit moet omlaag om de onrust
weg te nemen. Hiervoor zijn ons inziens meer concrete acties nodig op korte en lange termijn in
aanvulling op de algemene boodschap dat BOA’s en politie meer aandacht geven aan de ontstane
situatie. We hopen dat met onderstaande vragen beter inzichtelijk wordt welke acties genomen
worden dan wel nog in gang gezet moeten of kunnen worden.
1. In de vergadering gaf u aan dat er informatie voorhanden is over de blijkbaar jarenlange
toegenomen criminaliteit in Maarssenbroek in aanvulling op de aan de raad verstrekte rapportages
over Stichtse vecht dat de criminaliteit de laatste jaren een lichte stijging heeft laten zien welke
voornamelijk een nieuwe vorm betrof zoals Cybercrime en overlast door verwarde personen. Er is
nimmer met de raad gecommuniceerd dat de criminalliteit sterk is toegenomen in andere vormen.
Bovendien is er nimmer specifiek over de ontwikkeling in Maarssenbroek gecommuniceerd en al
helemaal niet over een contraire trend aan het algehele veiligheidsbeeld van de gemeente Stichtse
Vecht.
Kunt u er voor zorgen dat de Raad een volledige en actuele rapportage over de veiligheidscijfers
ontvangt mbt de ontwikkeling van de criminaliteit in Maarssenbroek voorafgaand aan de
informatieve commissie van 9 september?
2. U geeft aan dat er alweer initiatieven vanuit signaleringsteams komen. Kunt u een concreet
aangeven op welke termijn u contact legt met alle bestaande signaleringsteams om te kijken wat er
speelt en wat er nodig is en de raad hierover te informeren tijdens de informatieve commissie van 9
september?
2a. U heeft concreet gesproken over een schouw met bewoners. Kunt u aangeven wat en op welke
termijn deze zal plaatsvinden?
3. U geeft aan al veel aan communicatie te hebben gedaan, maar naar onze mening is
communiceren via (social) media te beperkt. Kunt u voorafgaand aan de informatieve commissie van
9 september aangeven op welke wijze en wanneer u aanvullend berichtgeving gaat uitdoen om de
inwoners te bereiken en te betrekken?
Op welk termijn komt u met de tent in de wijk om met inwoners het gesprek aan te gaan?
Kunt u ons voorzien van een voorstel voor een box in de wijk?
Wanneer krijgen bewoners van de meest onrustige wijken een wijkbericht?
4. Kunt u voor de informatieve commissie van 9 september aangeven wat de stand van zaken is met
de door de raad aangenomen VVD motie mbt de verlichting in de tunnels, waarbij niet gewacht
wordt totdat de raad geïnformeerd wordt over het verlichtingsplan?
5. Kunt u de raad voor de informatieve commissie van 9 september concreet voorzien van
antwoorden op de niet beantwoorde vragen tijdens het spoeddebat, al dan niet voorzien van een
plan van aanpak om tot beantwoording te komen?

6. U heeft aangegeven dat er 4 vacatures zijn voor boa’s. Kunt u concreet aangeven hoe deze zo
spoedig mogelijk ingevuld kunnen worden? En kunt u voor de informatieve commissie van 9
september aangeven op welke wijze het tot aan werving niet gebruikte en te gebruiken budget kan
worden aangewend voor extra inzet van bijvoorbeeld inhuur van
boa’s/buurtcoaches/jongerenwerk/straathoekwerk op korte termijn om nog meer aandacht te
geven voor de ontstane situatie en om hier meer prioriteit aan te kunnen geven? Hoeveel FTE aan
jongerenwerk is op dit moment beschikbaar voor Maarssenbroek? En is dit toereikend, en zo niet
wat is nodig?
7. Kunt u concreet aangeven welke acties u opzet in samenwerking met scholen, zorg en
sportverenigingen? Kunt u de raad voor de informatieve commissie van 9 september voorzien van
een plan van aanpak ter zake?
8. U geeft aan dat u gesproken heeft met de OVV ambtenaren over kentekenregistratie/ANPR. Kunt
u de raad voorzien van een concreet voorstel terzake en ons voorafgaand aan de informatieve
commissie kunnen aangeven wanneer wij dit kunnen verwachten?
9. U heeft in het spoeddebat gerefereerd aan de obstakels die er zijn om (tijdelijk) mobiel camera
toezicht mogelijk te maken. We begrijpen dat hiervoor stappen moeten worden gezet om hier op
termijn mogelijk toe over te kunnen gaan. Kunt u aangeven of u al heeft onderzocht wanneer
camera’s mogen? En zo ja, kunt u aangeven welke stappen al zijn gezet ter voorbereiding hierop?

