
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
Datum: 24 juni 2015 
 
 
Aan de voorzitter van de raad 
 
 
Steller vragen: Mevrouw M. Joziasse (VVD) 
 
 
Onderwerp : Aangiftes verdwijnen in prullenbak 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 
1. Bent u bekend met het bericht “Tienduizenden aangiftes verdwijnen in de prullenbak"*? 
2. Klopt het dat van de 6423  aangiftes van veel voorkomende criminaliteit in de periode 1 april 

2012 tot en met 30 januari 2014 in Almere er 2075 aangiftes niet tot een opsporingsonderzoek 
hebben geleid?  

3. Kunt u verklaren waarom deze aangiftes niet tot een opsporingsonderzoek of nader onderzoek 
door de politie hebben geleid? 

4. Wat betekent het feit dat op 2075 aangiftes geen nadere actie door de politie is ondernomen 
voor de cijfers die u periodiek in de Voortgangsrapportage Actieprogramma Veiligheid aan de 
gemeenteraad stuurt? 

5. Waarom heeft u bij de halfjaarlijkse bespreking van de Voortgangsrapportage Actieprogramma 
Veiligheid met de gemeenteraad geen melding gemaakt van dit grote aantal aangiftes dat zonder 
nader onderzoek in de prullenbak verdwijnt? 

6. Van de genoemde 2075 aangiftes, zien 1555 aangiftes op woninginbraak dan wel diefstal, terwijl 
een van de speerpunten van het veiligheidsbeleid in Almere het terugdringen van 
woninginbraken is. Hoe verklaart u dit? 

7. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat het zeer onwenselijk is dat aangiftes niet leiden tot 
een opsporingsonderzoek of nader onderzoek door de politie en specifiek bij High Impact 
Crimes? 

8. Welke maatregelen gaat u nemen om het aantal aangiftes waar geen opsporingsonderzoek uit 
voort vloeit te verminderen, met name ten aanzien van High Impact Crimes? 

 
Toelichting:  
 
Op 23 juni 2015 bracht RTL Nieuws het bericht naar buiten dat tienduizend aangiftes in de prullenbak 
verdwijnen. Volgens het bericht, gebaseerd op onderzoek aan de hand van openbaar gemaakte 
informatie uit het Programma Betere Opsporing door Sturing op Zaken van het Openbaar Ministerie en 
de (nationale) politie, zijn in Almere in totaal 6423 aangiftes gedaan van veel voorkomende criminaliteit 
in de periode 1 april 2012 tot en met 30 januari 2014. Daarvan blijken 2075 aangiftes niet te hebben 
geleid tot een opsporingsonderzoek of nader onderzoek door de politie.  
 
Voor de VVD staat een veilig Almere centraal. Daarbij speelt het veiligheidsbeleid een cruciale rol. Dat 
veiligheidsbeleid is onder andere gebaseerd op criminaliteitscijfers die periodiek aan de gemeenteraad 
worden gestuurd. De berichtgeving van RTL Nieuws is reden tot zorg omdat nu onduidelijkheid 
ontstaat over de verschillende cijfers die circuleren. Bovendien vindt de VVD het zeer onwenselijk dat 
aangiftes op grote schaal in de prullenbak verdwijnen. Dat geldt temeer voor Hight Impact Crimes 
waarbij de impact van een strafbaar feit op een slachtoffer groot is.  
 
*http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/tienduizenden-aangiftes-verdwijnen-de-prullenbak 
 
 
Ondertekening en naam, 
 
Mevrouw M. Joziasse (VVD) 
 


