GEMEENTERAAD

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
Geachte Burgemeester,
In diverse media werd op 4 en 5 november dezes bericht dat een winkelier in het centrum van
Stadskanaal een winkeldief op heterdaad had betrapt, had aangehouden en onverwijld wilde
overdragen aan de politie. Vanuit de politie zou deze winkelier alstoen te horen hebben gekregen dat
het ontbreken van de mogelijkheid tot vervoer het maakte dat de politie niet zou komen opdagen
om de aangehouden verdachte over te brengen naar het bureau van politie ter voorgeleiding aan
een Hulp-Officier van Justitie vanwege het ontbreken van transportmogelijkheden. De politie zou
deze gang van zaken hebben bevestigd en zou daarbij hebben erkend dat deze gang van zaken niet
aldus hebben mogen plaatsvinden. Voorts werd in de media de eigenaar van de winkel geciteerd,
stellende dat de aangehoudene een AZC bewoner uit Ter Apel zou zijn geweest en dat hij tevens een
bekende van de politie zou zijn geweest die binnenkort voor de rechter zou moeten verschijnen.
De VVD fractie heeft over bovenstaande de navolgende vragen en zou het zeer op prijs stellen deze
beantwoord te zien:
1. Is de hiervoor geschetste gang van zaken een juiste beschrijving van de feiten en
omstandigheden en, zo niet, wat is in dat geval de daadwerkelijke gang van zaken geweest?
2. Welke maatregelen heeft u genomen en/of heeft de politie u toegezegd te nemen om
bovenstaande gang van zaken dan wel de door u nader beschreven gang van zaken, zo deze zich
laten vergelijken met bovenstaande, in de toekomst te voorkomen?
3. Gaat u of ging u hierover, al dan niet samen met de politie met de winkeliers(vereniging) in
gesprek teneinde eventueel ontstane onrust te beproeven en, zo deze aanwezig is, hoe denkt u
deze weg te nemen?
Gelet op de stelling van de winkelier in de media als zou de aangehouden verdachte een AZC
bewoner uit Ter Apel betreffen welke bekendheid bij de politie geniet en die binnenkort zou moeten
voorkomen, zou de VVD graag ook de navolgende vragen beantwoord zien:
4. Is voorgaande stelling omtrent de achtergrond van deze verdachte juist?
5. Of dit nu al dan niet een juiste stelling van de winkelier is, is er bij u en/of de politie
bekendheid met enige overlast in onze gemeente of bij onze middenstanders van AZC
bewoners vanuit Ter Apel of elders op een wijze die ook maar enigszins vergelijkbaar is met
die, welke in de gemeente Westerwolde en/of meer specifiek Ter Apel aan de orde is?

6. Zo ja, welke soorten overlast betreft dit dan, wat is daarvan de omvang en op welke locaties
wordt deze overlast ervaren?
7. Zo ja, welke gesprekken hierover voert u met wie, welke maatregelen worden daarbij
besproken en eventueel genomen, hebben genomen maatregelen enig effect gesorteerd en,
zo ja, welk effect is dat geweest?
8. Zijn er nog andere feiten of omstandigheden in het ligt van voorgaande welke u aan de Raad
zou willen meedelen en, zo ja, welke betreft dit?
U dank zeggend voor de te nemen moeite,
Ingediend op 5 november 2019 door
Hans Klopstra,
voorzitter VVD fractie
gemeenteraad Stadskanaal.

2

