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Veenendaal, 03-06-2018  
Betreft: schriftelijke vragen aan het college betreffende stijging van Veenendaal op de 

misdaadmeter 

 
Geacht College, 

  
Naar aanleiding van een artikel in het AD van 26 mei over criminaliteitscijfers over alle gemeentes in 
Nederland hebben wij als VVD Veenendaal een aantal zorgen. Zo is de gemeente Veenendaal 
gestegen naar plek 75 van onveiligste gemeentes, terwijl in 2016 de gemeente Veenendaal nog op 
plek 114 stond. Daarnaast zijn er een aantal zorgelijke ontwikkelingen, zoals een verhoging van het 
aantal mishandelingen, woninginbraken en vernielingen, van respectievelijk 23,8%, 5,9% en 23,6%. 
Als gevolg van deze verontrustende ontwikkelingen zien wij als VVD Veenendaal graag de volgende 
vragen beantwoord:  
  
1). Is het college op de hoogte dat het aantal woninginbraken in 2017 met 5,9% gestegen is ten 
opzichte van 2016, terwijl dit een prioritering is in het integraal veiligheidsplan 2015-2018.  
a. Zo ja, is dit incidenteel of zit er een patroon in het stijgende aantal woninginbraken? 
b. Wat gaat het college aan maatregelen nemen om dit percentage in 2018 naar beneden te krijgen? 
  
2). Is het college op de hoogte van de oorzaken van het toegenomen aantal mishandelingen?  
a. Zo ja, kunt u aangeven of dit bijvoorbeeld door huishoudelijk geweld, hangjongeren of iets 
dergelijks komt? 
b. Welke maatregelen gaat het college nemen om het aantal mishandelingen te verminderen? 
  
3). Dit jaar komt een update van het integrale veiligheidsplan aan de orde. Denkt het college al na 
over eventuele aangepaste prioritering binnen het nieuwe integrale veiligheidsplan? 
 
4). Heeft het college voor dit jaar (2018) plannen om de veiligheid in Veenendaal te verbeteren, 
zodat wij niet nog verder omhoogschuiven op de lijst. 
  
Tot zover mijn vragen en wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de VVD Veenendaal 
  
  
Ruben Schoeman 
Raadslid  
  
 


