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Geachte mevrouw Tempels, 
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Dank voor uw schriftelijke vragen. In deze brief vindt u de beantwoording van de door u gestelde 
vragen.  
 
Wat vindt de portefeuillehouder; 
 

1. 
inzet/ van de politie in de VVC-zaken, die inwoners kunnen raken en waarvan het OM en de Politie 
Oost Nederland heeft geconcludeerd dat hun bepalen welk feit wel of geen impact heeft op onze 
inwoners. Ook als daarin wordt verzocht in de lokale Driehoek (Burgemeester/ Politie/ OM)?  

Alhoewel wij begrip hebben voor de capaciteitskeuzes die gemaakt moeten worden, vinden wij de 
manier waarop het bericht naar buiten is 
tijdens de regionale driehoek en het districtelijk veiligheidsoverleg laten weten aan de politie en het 
OM. Het selectiviteitskader is niet voorafgaand besproken met burgemeesters. Het beeld mag 

bovendien nooit ontstaan dat mensen met lichtere vergrijpen weg kunnen komen. Ook ogenschijnlijk 
minder zware delicten kunnen immers een grote impact hebben op slachtoffers. Daarnaast helpt het in 

ft iets niet meer te doen. Juist 

gemeentelijke handhavers en de zorg) is samenwerking en afstemming cruciaal. Dat wordt nu ook 
verder opgepakt. Indien we daarnaast van mening zijn dat iets echt prioriteit moet krijgen, maken we 

dat ook bespreekbaar in het overleg met de teamchef en de burgemeester.
 
2. Nu er mogelijk geen recht kan worden gedaan aan slachtoffers/ benadeelden/ aangevers die 
mogelijk fysiek of materieel gedupeerd worden door de VVC. En de kans op eigen rechter spelen kan 

gaan toenemen?  
 
Deze mogelijkheid bestaat. We zullen dit goed moeten monitoren door in nauw contact te blijven met 
de Operationeel Expert van de politie. Wanneer deze trend herkent wordt, moeten we hier actief op 
inzetten.  
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3. Hoe zich dit selectiviteitskader, met het eerder door de raad ingestemde, integraal veiligheidsbeleid 
2023- 2026 gaat verhouden?  
 
Het selectiviteitskader is doorgenomen. Hier halen wij niet uit dat het effect zal hebben op de 

vastgestelde prioriteiten uit het veiligheidsbeleid.  
 
4. Van de mogelijke toenemende druk, die door deze keuzes, op het vlak van zorg en veiligheid en het 
sociaal domein ongetwijfeld zal gaan toenemen, daar het OM van mening is dat er meer oplossing in 
deze sectoren moet worden gezocht?  

 
Juist door het intensiveren van de samenwerking tussen zorg en veiligheid, wordt er gewerkt aan het 
afvangen van casussen richting OM/politie door een structurele oplossing te zoeken binnen het 
sociaal domein.  

 
5. Van het voornemen om samen met de andere Achterhoeks/ regionale burgemeesters zich 
hiertegen te verzetten, om de veiligheid van meer dan 400.000 inwoners (CBS 2019) in de Achterhoek 
beter te kunnen waarborgen voor nu en de toekomst? 
 
Dit vinden wij een goed initiatief en dit ondersteunen wij volledig.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben  

Burgemeester en wethouders, 
 
 

 
Ron Frerix       Otwin van Dijk 
Gemeentesecretaris      Burgemeester 
 

 
 
Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet ondertekend 

 

 


