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Gemeente Amersfoort 
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 

Reglement van orde van de raad (artikel 43) 
      Docs.nr  5934543 

Nr. 2019 – 005 
Vragen van raadslid Hans van Wegen (BPA), over “Schietincidenten op eetgelegenheden op De Kamp 
”,  
conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 14 januari 2019. 

ANTWOORD van het college dd. 12 februari 2019. 

TOELICHTING door fractie  
Op donderdag 3 januari 2019 werd snackbar het Poortje beschoten. Hierop heeft de burgemeester op 9 januari 
besloten dat deze snackbar minstens 3 maanden gesloten blijft. 

Binnen 24 uur, op donderdag 10 januari, deed zich een tweede schietincident voor, maar ditmaal op eethuis 
Smulpoort, eveneens gevestigd in De Kamp. Ten tijde van schrijven is het sporenonderzoek nog in volle gang. 

De Burger Partij Amersfoort (BPA) maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Net nu het weer een 
tijd wat rustiger was in de wijk lijkt het geweld nu weer in volle hevigheid op te laaien. 

De BPA constateert dat er naar aanleiding van het toenemende geweld in Amersfoort geen voorstellen zijn 
gedaan tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

Bovendien vindt de Burgemeester het nog steeds niet nodig vindt om de gemeenteraad in een commissie 
stiekem of tijdens het fractievoorzittersoverleg regelmatig en discreet te informeren over geweldsincidenten 
en dreigingen. 

Terwijl wij, volgens de Gemeentewet, als gemeenteraad worden geacht het College en de Burgemeester te 
controleren ! 

Daarom stuurde de BPA vorige week het volgende verzoek aan het College: 
-----------------------------------------------------------------------------------  

Geachte Burgemeester van Amersfoort,  Beste Lucas Bolsius, 

De BPA vraagt U op korte termijn de Fractievoorzitters (evt. onder Geheimhouding zoals bij de Commissie 
“Stiekem” in de Tweede Kamer )  ( en uiteraard op maandelijkse basis ) ons te informeren over al de 
“criminele activiteiten” in onze stad. 

Motivatie: 

1. De recente, 2-de ( of inmiddels derde ? ) beschietingen op De Kamp
(die eerder plaats vonden in De Krommestraat enz. - U kent zelf alle incidenten beter!) 

2. Volgens de Gemeentewet worden wij als gemeenteraad geacht het College en U te controleren !

Graag vernemen wij op korte termijn uw standpunt, 

Mede namens Ralph Langendam, met goede groet, 

Ondertekening 

Hans van Wegen,  
fractievoorzitter  
van de Burger Partij Amersfoort (BPA) 
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VRAGEN AAN  &  ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE 
Afgestemd portefeuillehouder(s): Bolsius 
 
Vraag 1: 
Zijn het huidige College en onze Burgemeester op de hoogte van de toelichting? 
 
Antwoord 1: 
We hebben uw toelichting gelezen. 
 
Vraag 2: 
Zijn het huidige College en onze Burgemeester ervan op de hoogte dat de hoeveelheid geweldsincidenten in 
Amersfoort steeds maar weer blijft toenemen? 

a. Hoe duidt het College deze zorgelijke toename? 
b. Welke maatregelen zijn het College en de Burgemeester voornemens om het toenemende 

geweld in te dammen? 
 
Antwoord 2: 
Het college vindt het een zeer ernstige zaak dat er in de eerste week van 2019 is geschoten op twee 
horecabedrijven. Dat het college deze incidenten zeer serieus neemt, blijkt uit het feit dat de burgemeester 
beide zaken tijdelijk gesloten heeft, onder meer om het politieonderzoek af te wachten. 
 
Het college weerspreekt echter dat er sprake is van een blijvende toename van de hoeveelheid 
geweldsdelicten. Uit de recente veiligheidscijfers, die vorige week naar de raad gestuurd zijn, blijkt dat het 
totaal aantal geweldsmisdrijven in 2018 is gedaald met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit past in de 
trend dat vanaf 2015 het aantal geweldsmisdrijven aanhoudend daalt: 
 

Veiligheid - Amersfoort 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Totaal misdrijven 9.141 8.459 8.330 7.491 7.347 
Totaal geweldsmisdrijven 875 827 756 725 688 
Openlijke geweldpleging 45 60 52 56 51 
 
Bron: Politie (bewerking O&S) 

 
Vraag 3: 
Is er naar aanleiding hiervan overleg geweest met de Politie en / of Veiligheidsdiensten? 

a. Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 3: 
Over ernstige misdrijven zoals schietincidenten heeft de burgemeester altijd overleg met de politie en het 
openbaar ministerie. 
 
Vraag 4: 
Is het College voornemens de APV aan te passen naar aanleiding van de recente geweldsincidenten? 

a. Zo ja, op welke onderdelen? 
b. Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord 4: 
Het College is van mening dat de huidige APV voldoende instrumenten bevat.  
Te denken valt aan instrumenten om maatregelen te kunnen nemen als een (gewelds)incident heeft 
plaatsgevonden in een pand en of (horeca)bedrijf. Zo kan op grond van de APV – zoals in het geval van de 
beschietingen op de Kamp ook is gebeurd - een (horeca)pand (tijdelijk) gesloten worden. 
De APV (en aanvullende regelgeving zoals de wet BIBOB en de Opiumwet) biedt daarnaast ook handvatten om 
bijvoorbeeld onderzoek naar horecaondernemers te doen bij vergunningaanvragen of handhavend op te treden 
als drugs verhandeld wordt vanuit een pand of er sprake is van overlast.   
Zoals het college in december in een raadsinformatiebrief heeft aangegeven, is het inzetten van (onder meer) 
deze bevoegdheden ook in het kader van het voorkomen en tegengaan van ondermijning van groot belang. 
 
Vraag 5: 
Is de Burgemeester voornemens om de gemeenteraad regelmatig en discreet te informeren over 
geweldsincidenten en dreigingen? 

a. Zo ja, op welke termijn en in welke vorm? 
b. Zo nee, waarom niet? 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/7182458/1/Raadsinformatiebrief%202018-115%20Aanpak%20ondermijning
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Antwoord 5: 
De burgemeester is bereid om informatie met de (fractievoorzitters of woordvoerders Veiligheid van de) raad 
te delen over bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen of ernstige bedreigingen die veel impact (kunnen) hebben. 
Als hier sprake van is, dan doet hij dit – zoals in het verleden ook wel gebeurd is – op het moment dat hij 
beschikt over relevante informatie die van belang is om te delen en niet op een reguliere basis.  
 
Ook is de burgemeester bereid, zoals aangegeven in de raadsvergadering van 29 januari jl, in De Ronde meer 
inzicht te verschaffen in de afwegingen en dilemma’s die aan de orde zijn bij openbare orde maatregelen zoals 
het (tijdelijk) sluiten van openbare gelegenheden bij geweldsincidenten. 
 
Inlichtingen:   
Afd. Bestuur, Strategie en Veiligheid, S.J. Leloux, tel 033-469 4237 en Afd. Vergunningen, Handhaving en 
Toezicht, M.H. Visée, tel 033-469 4974
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