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Projecten I

themabijeenkomst Veiligheid 25
juni 2014

Geachte mevrouw, meneer,
Op 25 juni 2014 is er een goed bezochte themabijeenkomst over Veiligheid geweest. Hartelijk dank voor uw deelname en
interesse. Wat ons betreft was dit een informatieve en constructieve bijeenkomst. Tijdens deze themabijeenkomst is een
aantal moties en openstaande vragen beantwoord. Met deze bevestigingsbrief ronden we deze af.
»

"

"

Is de APV voldoende toegerust om op het gebied van Openbare Orde en veiligheid te kunnen
handelen?
Deze vraag is gesteld bij de vorige themabijeenkomst veiligheid van oktober 2013. Het antwoord is "ja". Juridisch
gezien is de APV afgedekt zodat alle instrumenten zoals gebiedsverboden, alcoholverbod, samenscholingsverboden
en cameratoezicht kunnen worden toegepast. Dit blijft dynamisch, altijd zijn er weer actualiteiten waardoor deze
opnieuw bekeken zal worden.
Initiatiefvoorstel
Lijst Linssen, 'Woorden en daden: Strijdplan Drugs en Overlast'.
In de commissievergadering van 20 februari 2014 is dit initiatiefvoorstel besproken, toen is aangegeven dat we hier
op een later moment op terug zouden komen. Het voorstel sluit goed aan bij de ontwikkelingen vanuit de uitvoering
van de kademota. Tijdens de themabijeenkomst is inhoudelijk aan de orde geweest op welke manier gemeente
Bergen op Zoom nu uitvoering geeft aan de aanpak georganiseerde criminaliteit en hoe dat dit tegemoet komt aan
het voorstel van Lijst Linssen.
gebieds-, subject-, en fenomeengerichte
aanpak wordt uitgevoerd, weliswaar onder andere
noemers;
top X wordt vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis
opgepakt met Persoonsgebonden
Aanpak methodiek en breder
dan alleen drugs
gerelateerd;
met de Taskforce BZ worden contacten
onderhouden.
Vanuit Lijst Linssen is aangegeven dat hiermee op dit moment het initiatiefvoorstel voldoende is beantwoord.
De motie behoud Couragegelden,
7/13 november
2013.
Tijdens de themabijeenkomst is inhoudelijk aan de orde geweest op welke manier de gemeente Bergen op Zoom de
gelden besteedt voor 2014. Tevens is aangeven dat de meerjaren doorkijk meegenomen wordt bij de volgende
behandeling van de meerjarenbegroting. Bij de uitnodiging is deze motie schriftelijk beantwoord (U14-008016). Deze
brief is tevens tijdens de commissievergadering Burger en Bestuur van 3 juli j.l. besproken.
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