RAADSVRAGEN EX. ARTIKEL 19 RVO

In het Algemeen Dagblad van 15 december 2018 is een uitgebreid artikel verschenen over het grote aantal
autobranden dat dit jaar in Woerden heeft plaatsgevonden: op het moment van publicatie zijn 18 voertuigen
uitgebrand. Bij het uitbranden van een vrachtwagen in de nacht van 14 op 15 december werd zelfs het woord
‘oorlog’ op de weg gekalkt.
De Woerdense VVD maakt zich – zonder twijfel samen met het college, de gehele raad en de inwoners van Woerden
– steeds grotere zorgen over het aantal autobranden. Iedere keer wanneer je hoopt niet nog een ochtend wakker
te worden met het nieuws dat er een auto is uitgebrand, blijkt het toch wéér te zijn gebeurd. Woerdenaren voelen
zich op deze manier steeds minder veilig. Het feit dat de jaarwisseling eraan komt, is voor inwoners een extra
reden tot zorg. Het is onverteerbaar dat onze gemeente door deze laffe daden wordt geteisterd. Het is dan ook
duidelijk dat deze autobranden moeten stoppen.
In de raadsvergadering van 14 juni 2018 heeft de Woerdense VVD reeds vragen gesteld over dit onderwerp.
Uiteraard kan niet onvermeld blijven dat de VVD zeer dankbaar is voor de inzet van politie, brandweer en het
college tot nu toe. De verdere toename van het aantal uitgebrande voertuigen sinds juni en de ophanden zijnde
jaarwisseling is echter aanleiding voor aanvullende vragen aan het college:
1.

a. Welke stappen zijn er sinds juni door het college, politie en brandweer genomen om de autobranden te
bestrijden? Hoe verhouden deze maatregelen zich tot het verder groeiende aantal autobranden in de
afgelopen maanden?
b. Worden tijdens de jaarwisseling naar aanleiding van het aantal recente autobranden extra stappen
ondernomen, zoals verhoogde inzet (en zichtbaarheid) van politie, brandweer of handhavers? Zo nee,
waarom niet?

2.

Zijn er, in navolging op de raadsvragen van de VVD d.d. 14 juni, nu (andere) tijdelijke of
beleidsmaatregelen denkbaar om de politie, brandweer, het Openbaar Ministerie en de gemeente beter te
ondersteunen bij de bestrijding van autobranden?

3.

Worden inwoners actief op de hoogte gebracht van het verzoek van de politie om alert te zijn op
autobranden en ongeregeldheden, met name tijdens de jaarwisseling? Zo ja, hoe?

4.

In het artikel in het Algemeen Dagblad wordt door de politie en de burgemeester aangegeven dat de
recente autobranden los moeten worden gezien van de jaarwisseling. Daarnaast wordt gesteld dat er
geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van een hoger risico op autobranden tijdens
oudjaarsnacht. Kan het college, zo nodig besloten, deze uitspraak op korte termijn onderbouwen?
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