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Onderwerp Openbare orde en veiligheid

Datum 6 mei 2020 Nummer RV-2012

Steller vraag Tom Oomen Fractie VVD

Portefeuillehouder Hilko Mak Steller
 

Datum afdoening

Over de OROO-taken die worden beschreven in het VTH-verslag 2019 heeft onze fractie 
de volgende vragen.

Vragen
1. In de Begroting 2020 werd gemeld dat het college verwachtte met minder budget voor 

de openbare orde en veiligheid uit de voeten te kunnen. Wij vonden dit opmerkelijk. 
Nu blijkt dat op meerdere punten de doelstellingen op dit domein in 2019 niet zijn 
gehaald. Volstaat het budget dat begroot is voor 2020 om de doelstellingen wel te 
halen?

2. Voorkomen is beter dan genezen. Genoemd wordt echter dat in 2019 OROO-taken 
over het algemeen niet preventief zijn uitgevoerd. Hoe gaat men in 2020 met minder 
budget naast repressief ook preventief OROO-taken uitvoeren?

3. Is bij nader inzien toch meer budget voor openbare orde en veiligheid nodig?

In de toelichtingen op blz. 21 en 22 wordt veel genoemd: “Door organisatieverandering 
gemeente Helmond wordt niet meer tijd geschreven specifiek op een taak.”. Tevens 
wordt op blz. 12 het volgende aangegeven: “In 2019 is de inzet van de Boa’s kleiner dan 
de uren die voor deze taken waren geprogrammeerd. De belangrijkste reden is dat er te 
weinig capaciteit voor handen was waardoor Helmond niet in staat was om BOA’s voor de 
geplande uren beschikbaar te stellen”.

4. Hoe stuurt het college op zaken die zij belangrijk vinden, wanneer niet inzichtelijk is 
hoeveel tijd aan bepaalde taken besteed wordt?

5. Voldoet de samenwerking met Helmond nog wanneer het gaat om de inhuur van 
boa’s? 

6. Hoe zorgt de gemeente Helmond ervoor dat er in 2020 wel genoeg boa’s  beschikbaar 
zijn voor Deurne en hoe ziet de gemeente Deurne daarop toe?

7. Wat zijn de voors en tegens om boa’s in te blijven huren tegenover het zelf in dienst 
nemen?

Bij 4.4 klachten en meldingen valt op dat veruit het merendeel bestaat uit meldingen van 
illegale vuilstort. In de afgelopen periode, zeker sinds de coronaperiode is aangebroken, 
ziet men steeds meer illegale vuilstort in de gemeente. 

8. Welk aandeel heeft het gebrek aan preventieve acties hierin?
9. Wat is het effect van de tijdelijke prijsverlaging van de stort in dit kader?
10. Hoe gaat op korte termijn ervoor gezorgd worden dat illegale vuilstort verminderd 

wordt?


