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onderwerp
Beantwoording art. 41 vragen VVD inzake veiligheid en ondermijnende criminaliteit

Geachte raadsleden,
In antwoord op de vragen (kenmerk INT-20-57500) van de fractie VVD Beverwijk
over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord.
1.
Is het college bekend met de “Blijf Alert” campagne?
Antwoord:
Ja, het college is bekend met de “Blijf Alert” sociale mediacampagne die in
samenwerking met Koninklijk Horeca Nederland (KHN), het Nationaal Platform
Criminaliteitsbeheersing (NPC) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (het CCV) tot stand is gekomen.
2.
Is het college het met de VVD eens dat het in deze tijd van belang is om
verenigingen en ondernemers extra op de gevaren van ondermijning te wijzen?
Antwoord:
Ja, het college is het eens met deze stelling.
3.
Is het college voornemens om de ‘Blijf Alert’ campagne actief te verspreiden bij de
Beverwijkse verenigingen en detailhandel (in brede zin), om zo een Beverwijkse
‘week van de veiligheid’ te organiseren?
Antwoord:

De “week van de veiligheid” is een nationale week van de veiligheid die ieder jaar in
week 41 plaatsvindt. Deze was dit jaar van 5 tot 11 oktober jl. In deze week is de
genoemde sociale mediacampagne ingezet binnen het netwerk van
ondernemers(verenigingen) binnen de horeca en detailhandel.
4.
Is voor Beverwijkse verenigingen en ondernemers bekend waar zij verdachte
zaken of benaderingen kunnen melden?
Antwoord:
Ja, dit is hen bekend. Naast de mogelijkheid van het melden bij politie en/of
handhaving, wordt regelmatig de mogelijkheid van melden via Meld Misdaad
Anoniem (MMA) onder de aandacht gebracht. Zowel via periodieke (landelijke)
mediacampagnes, als bij reguliere communicatie vanuit de gemeente bijvoorbeeld
bij aanschrijvingen na een incident. Dan wordt aandacht gevraagd voor deze
mogelijkheid om verdachte situaties te melden.
5.
Indien ja, worden de meldingen die op dit punt binnenkomen gecommuniceerd
met het RIEC, dat een belangrijke rol kan spelen in het bestrijden van
ondermijning?
Antwoord:
Verschillende overheidsinstanties waaronder primair de politie, ontvangen de
meldingen die bij MMA binnenkomen. Hey RIEC ontvangt deze informatie indien
nodig via de politie en de gemeente. Het RIEC-convenant biedt hiertoe de
mogelijkheid.
6.
Indien nee, kan zo’n dergelijk punt opgezet worden of bekend(er) gemaakt
worden?
Antwoord:
Niet van toepassing.
7.
Is het college bekend met de extra beschikbare financiële middelen voor lokale
aanpak?
Antwoord:
Ja, het college is bekend met de extra beschikbare financiële middelen (het
ondermijningsfonds) voor de lokale aanpak.
8.
Gaat het college aanspraak maken op deze extra beschikbare financiële
middelen?
Antwoord:
De gemeente Beverwijk maakt hier reeds aanspraak op en heeft hier ook gebruik
van gemaakt in de vorm van personele bijstand.

Hoogachtend,
UIT-20-51038 / Z-20-72030

Pagina 2

burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen
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