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Fractie PVV Dordrecht

Het politiek centrum

P/a Voorstraat 367

3311 CT Dordrecht

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

Betreft: artikel 40 vragen over voortvarende aanpak ondermijning

Dordrecht, 12 december 2022

Geacht College,

Uit onderzoek van RTL Nieuws (*) blijkt dat de gemeente Dordrecht van alle 352

Nederlandse gemeenten op plek zestien staat inzake het gevoelig zijn voor ondermijning.

Nog een aantal zorgwekkende bevindingen bij de volgende categorieën:

• Inwoners verdacht van ondermijnend delict: plek 14 (1,64%)

● Huishoudens met problematische schulden: plek 12 (10,7%)

● Hoogrisicojongeren: plek 23 (6,5%)

●Wapenhandel: plek 6 (23,3 zaken per 10.000 inwoners)

● Panden in bezit veroordeelde eigenaar: plek 32 (3,8%)

De PVV maakt zich grote zorgen over deze bevindingen en schaamt zich voor het feit dat

Dordrecht tot de slechtste gemeenten van Nederland behoort.

Iedere Dordtenaar heeft recht heeft op een zo veilig mogelijke leef- en werkomgeving en

daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Bent u bekend met de zorgwekkende bevindingen van het betreffende onderzoek? Zo

nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat iedere Dordtenaar recht heeft op een zo veilig mogelijke leef- en

werkomgeving en dat de bevindingen laten zien dat hier onvoldoende sprake van is?

Zo nee, waarom niet?
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3) Kunt u voor alle vijf genoemde categorieën gedetailleerd aangeven wat de gemeente met

relevante partners de laatste jaren heeft ondernomen om een positieve verandering teweeg

te brengen, wat de resultaten van maatregelen waren en welke wijzigingen o.b.v. behaalde

resultaten zijn doorgevoerd om beleid verder te verbeteren? Graag een gemotiveerd

antwoord.

4) Wat gaat de gemeente met relevante partners per genoemde categorie zo snel mogelijk

ondernemen om broodnodige verbeteringen te verwezenlijken? Graag een gemotiveerd

antwoord.

Met vriendelijke groet,

D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter

PVV Dordrecht

BRON

(*) https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5350780/onderwereldkaart-kwetsbaar-

gemeenten-criminaliteit-georganiseerde-misdaad




