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2. Met betrekking tot punt 7 van de vergadering van het politiek forum: Veiligheidsanalyse etc
Op bladzijde 40 lezen wij een opzienbarende toename in het aantal brandstichtingen.
- Valt er iets te zeggen over de oorzaak van deze toename?
- Hoe is het college van plan deze toename te stuiten?
Brandstichting is moeilijk op te sporen omdat je nooit weet waar of wanneer en door wie een
volgende brand zal worden gesticht. Er kan met de huidige informatie over de aanleiding van het
aantal brandstichtingen nog geen conclusies worden getrokken.
Op meerdere plekken in het stuk lezen wij dat de BIBOB klaar is, maar nog niet
geimplementeerd is.
- Wanneer staat implementatie van BIBOB bij alle relevante gemeentelijke procedures op de
planning?
Er is beleid en we zijn als gemeente aangesloten bij het RIEC. Toepassing van de wet BIBOB is
echter een zwaar middel. Indien de situatie dat vereist zal met behulp van het Regionaal
Informatie en Expertise Centrum gezamenlijk worden opgetrokken om de wet toe te passen.
Gezien de frequentie en bijkomende kosten wordt de ad hoc aanpak voorlopig aangehouden.
Vooruitlopend op de beraadslaging kan de GroenLinks fractie reeds te kennen geven dat wij niet
in kunnen stemmen met het raadsvoorstel, tenzij aanpak van de risico's van vervoer van
gevaarlijke stoffen door de tunnelbak in de A4 als veiligheidsprioriteit worden aangemerkt.
Onderdeel daarvan moet in ieder geval zijn:
- permanent camera toezicht
- toegang voor hulpdiensten tot de tunnelbak aan beide zijden en in beide rijrichtingen
- een uitgewerkt calamiteitenplan met evacuatieplannen voor omliggende publieke gebouwen en
Scholen
Het is aan de gemeenteraadsleden om de kaders (prioriteiten) van het veiligheidsbeleid aan te
geven. De uitvoering ligt bij het college. Vanuit de veiligheidsanalyse (objectieve en subjectieve
cijfers), bijeenkomsten en gesprekken met partners, inwoners, het college en uw
raadsklankbordgroep IVB is gekozen voor 3 prioriteiten. Mede zodat er gedurende komende
beleidsperiode (4 jaar) per jaar voldoende kan worden ingezet op deze 3 prioriteiten. Indien er
meer prioriteiten bij komen, komt het prioritaire karakter in gevaar. Het is aan uw raad om hier
een keuze in te maken (geen technische vraag).
De genoemde onderdelen vragen om specificering van de vraag. Ervan uitgaande dat het om
cameratoezicht in de verdiepte ligging gaat:
- de gemeente heeft hier geen zeggenschap over. Rijkswaterstaat wel.. Omdat het hier
technisch gezien niet om een tunnel gaat is cameratoezicht niet verplicht gesteld. De vraag tot
een dergelijke investering ligt daarom bij Rijkswaterstaat.
- vanuit de veiligheidsregio wordt de druk opgevoerd om hieraan te voldoen.

- calamiteitenplannen worden gebaseerd op specifieke scenario’s en locaties. Welke scenario’s
van toepassing (kunnen) zijn hangt af van een aantal factoren en moet per locatie nader worden
bekeken. Dit kan uiteraard worden gerealiseerd maar kost ook extra capaciteit.

