
Brunssum 19-6-2020 – Artikel 43 vragen

Geacht college,

Het PAK constateert dat veel mensen zich de 
afgelopen tijd bijzonder hebben ingezet voor de 
gemeente Brunssum om zo goed mogelijk de corona 
pandemie te beteugelen en spreekt haar dank 
daarvoor uit.

Er zijn veel burgerinitiatieven geboren en er was veel solidariteit, echter er is ook een 
keerzijde variërend van grensoverschrijdend gedrag, toename van zwerfafval en 
groepen jongeren met overlast.

De burger stelt in deze terecht dat regels leuk  zijn, maar dat slechts handhaving bij 
draagt aan naleving.

Vandaar dat we het college enige vragen willen stellen:

- Van burgers vernemen wij dat de politie veelal negatief reageert bij oproepen 
voor handhaving als het gaat om verkeersoverlast, jongerenoverlast, hinderlijk 
parkeren en geluidsoverlast. Als het geloof in de politie weg valt dan is de 
burger natuurlijk ook niet meer bereid een handje te helpen als het gaat om 
veiligheid en leefbaarheid. Zijn u deze signalen ook bekend en wat doet u 
ermee? 

- De oude korpschef stelde vorig jaar in de bijeenkomst over veiligheid en 
wijken dat er af september 2019 een ander beter beleid gevoerd zou worden 
in het kader van de afdoening meldingen waardoor er meer blauw op straat 
zichtbaar zou zijn. Helaas we merken er niets van en dus luidt de vraag 
waarom worden beloftes niet nagekomen?

- Hoeveel wijkagenten zijn er nog in Brunssum actief en benaderbaar voor de 
burger en hoeveel uren hebben deze agenten voor hun wijk? Klachten van 
burgers luiden steeds dat de wijkagent niet voorradig is en zich niet mengt in 
veel zaken die betrekking hebben op veiligheid in relatie tot leefbaarheid. 
Anders is dit in Kerkrade en Sittard dus hoe verklaart u deze werkwijze die als 
negatief ervaren wordt?

- Hoe zit het met de capaciteit van het corps?

- Dat brengt ons bij handhaving, wat is er nu precies gebeurt met de extra 
60.000 euro door de raad voor handhaving en wat heeft de burger daarvan 
gemerkt?



- Zijn onze handhavers en BOA’ s ook voldoende beveiligd gezien de landelijke 
berichtgeving in deze, na ernstige incidenten waarbij handhavers in de knel 
kwamen?

- Is het niet dweilen met de kraan open als de gemeente de gaten van de politie 
moet invullen?

- Is er nu in elke wijk een route voor handhavers en BOA’s en hoe wordt de 
burger daarvan op de hoogte gehouden?

- Veiligheid is een mensenrecht en dient door de landelijke overheid 
gegarandeerd te worden maar hoe is nu de werkdruk van de agent die dit 
werk in Brunssum moet doen?  

Nu is er komende dinsdag 23 juni een info-avond voor de Raad over het 
uitvoeringsplan veiligheid. Deze vragen mogen daarbij al gezien worden als 
onderlegger maar wij verwachten ook een schriftelijk antwoord in het kader van 
artikel 43 

Met vriendelijke groet

Jos H.J.Janssen
Raadslid Progressief AKkoord Brunssum (PAK)


