Raadsvergadering 9 oktober 2018
Agendapunt 12 Regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022
Hier kunnen we een aantal zaken herhalen die we eerder hebben
genoemd, maar dan vanuit een ander perspectief. Waar instemming
vereist is op punt 11 van de vergadering, gaat het hier vooral om, zoals
de burgemeester van Eindhoven dat in de brief ook aangeeft, het ‘horen’
van de gemeenteraden.
In het kader van dat ‘horen’, willen we als fractie BALANS het volgende
inbrengen.
Het voorliggende plan ziet er goed uit, het gezamenlijk oppakken van
zaken is altijd effectiever dan afzonderlijk aan de slag aan. We kunnen
ons vinden in de gekozen gezamenlijke thema’s, maar maken ons wel
zorgen over de beperkte personele bezetting in een dergelijke groot
gebied. Zeker in de weekenden zal deze bezetting onder druk staan. We
pleiten dan ook voor het zoeken naar mogelijkheden voor het uitbreiden
van de capaciteit. Dit zal mogelijk al opgepakt gaan worden omdat het
kabinet meer geld beschikbaar stelt, maar een kritische blik op de wijze
waarop de teams georganiseerd zijn, is wat ons betreft noodzakelijk met
als doel de zichtbare inzet te vergroten.
Als we kijken naar de specifieke thema’s en prioriteiten per basisteam dan
vallen er twee zaken op. Ten eerste dat alleen het basisteam De Meierij
gekozen lijkt te hebben voor aanpak mensenhandel en arbeidsuitbuiting.
Is dat omdat we hier veel mensenhandel hebben en er veel
arbeidsuitbuiting plaats vindt? Dat lijkt ons toch niet. Als BALANS zouden
we de portefeuillehouder mee willen geven om alle andere basisteams de
vraag te stellen waarom ze dit niet als prioriteit zien en of ze dit wellicht
toe kunnen voegen aan hun thema’s. Daarbij ook hier weer de
waarschuwing om uit te kijken voor stigmatisering van de
arbeidsmigranten en vluchtelingen.
Het tweede wat opvalt is dat bij het basisteam Meierij drugsgebruik,
drugshandel en drugsoverlast niet zijn opgenomen, terwijl dat naar onze
mening een zeer belangrijk aspect is met directe gevolgen voor de
veiligheid van de inwoners van de Meierij. Dit punt is reeds aan de orde
geweest in het vragenhalfuur en bij het vorige agendapunt en verdient het
om opgenomen te worden als onderdeel van het regionaal veiligheidsplan
bij het basisteam Meierij.

Samengevat: Als fractie BALANS willen we de portefeuillehouder vragen
onze punten mee te nemen richting de andere partijen die betrokken zijn
bij dit regionaal veiligheidsplan.

