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De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken
toe. De burgemeester geeft een toelichting op het voorstel. Hij wijst vooral
op de bijlage over ondermijning.
GDP mist de handhaving op verkeershufters en de jeugd zonder verlichting.
50Plus gaat op de GDP in.
D66 vraagt naar het aantal bijlagen en hij gaat in op de ondermijning, is dit
wel zo erg in de regio? En naar de aanpak van de jeugd en de rol van
onderwijs.
CU vraagt naar drugsgeld en naar terrorismedreiging.
HvBNM vraagt naar verwarde personen, wat valt daar onder?
PvdA vraagt naar de doelstelling van 2022, wat zijn de concrete doelen?
VVD vraagt waarom alles terugloopt: wat waren de goede ingrepen? En wat
is heterdaadkracht?
50Plus vraagt naar de wet Bibob en het verlenen van subsidies.
GL vraagt naar de veiligheid van trein, en scheepvaartverkeer: waarom staat
dat niet in het plan.
De burgemeester gaat op de vragen in. Hij is het met D66 eens dat het
onderwijs genoemd had moeten worden bij jeugdaanpak. De burgemeester
gaat na hoe de contacten zijn van scholen met de wijkagenten. Hij gaat na
hoeveel matrixborden er zijn.
Mevr. Lowijs gaat op het aantal bijlagen in. De infografic over de
veiligheidsanalyse wordt nagezonden.
Dhr. Van Dijk gaat in op heterdaadkracht.
Mevr. Nuij vraagt naar het grote aantal afkortingen die niet verklaard zijn.
College kijkt hoe de contacten zijn tussen scholen en wijkagenten.
College kijkt hoeveel matrixborden er zijn.
Unaniem is men voor behandeling in de besluitvormende raad.

