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Aanleiding:
Aanleiding voor de raadsmededeling is de toezegging die is gedaan tijdens de RTG B&F, Ruimte en
Samenleving d.d. 4 december 2018 om nader antwoord te geven op een aantal vragen. In deze
mededeling wordt antwoord gegeven op deze vragen over het voorstel tot het vaststellen van het
Integraal Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2019-2022. De antwoorden op deze vragen staan
hieronder weergegeven.
Inhoud Mededeling:
Vraag: Kunt u huiselijk geweld binnen onze gemeente in kaart brengen?
Antwoord:
Huiselijk geweld dat heeft geleid tot een tijdelijk huisverbod is bij de gemeente goed in beeld. Dit komt
doordat de burgemeester besluit tot het afgeven van een tijdelijk huisverbod, en het praktische vervolg
daarop wordt afgehandeld door een medewerker van de gemeente en Veilig Thuis. Huiselijk geweld
dat niet heeft geleid tot een tijdelijk huisverbod is nagevraagd bij de politie en bij Veilig Thuis.
Hieronder staat weergegeven hoeveel meldingen gedaan zijn op het gebied van huiselijk geweld.
Gemeente:
In 2017 zijn er twee huisverboden afgegeven. Eén hiervan is afgegeven in Bredevoort en één in
Dinxperlo.
In 2018 zijn er drie huisverboden afgegeven (t/m 13 december). Twee hiervan zijn afgegeven in
Dinxperlo en één in Aalten.
Politie:
In 2017 heeft de politie in totaal 16 meldingen binnen gekregen die gerelateerd zijn aan huiselijk
geweld. 10 meldingen zijn afkomstig uit Aalten, 1 uit Bredevoort en 5 uit Dinxperlo.
In 2018 heeft de politie 20 meldingen binnen gekregen (t/m november) die gerelateerd zijn aan
huiselijk geweld. 9 meldingen afkomstig uit Aalten, 1 uit Bredevoort en 10 uit Dinxperlo.
Voor 2018 geldt dat er een duidelijke concentratie van meldingen te zien is in de maand juli. De politie
heeft verschillende codes die gelinkt zijn aan huiselijk geweld. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan
bedreiging, stalking, mishandeling, vernielingen objecten en zedenmisdrijven.
Veilig Thuis:
De gegevens voor 2018 worden begin 2019 bekend gemaakt.
In 2017 zijn er 112 meldingen met betrekking tot huiselijk geweld gedaan bij Veilig Thuis. De
aanleidingen voor deze meldingen zijn bij uitstek ‘kindermishandeling’ en ‘partnergeweld’ geweest.
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Vraag: Er zit verschil tussen de boa’s. De ene boa kan wel een afdoening uitvoeren en de ander niet.
Hoe is dit in Aalten geregeld?
Antwoord:
Het betreft hier een Halt-verwijzing. Onze boa’s zijn niet bevoegd om zelfstandig een Halt-verwijzing te
maken. Van situaties waarin een jongere naar Halt wordt verwezen en waarbij de boa betrokken is, is
slechts sporadisch sprake. Mocht een boa betrokken zijn in een situatie waarin een Halt-verwijzing
gewenst is, dan is er nauw contact met de politie en zet de politie de verwijzing door.
De boa’s in de gemeente Aalten zijn aangesteld voor domein 1, de openbare ruimte. Dit domein heeft
zijn eigen specifieke opleidingseisen en een zogenoemd maximaal opsporingspakket. Voor elk
domein, in totaal zijn er zes, is aangegeven wat de bevoegdheden van de boa’s in dat domein zijn.
Tevens zijn de boa’s aangewezen als gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet.

Vraag: Zijn er wettelijke regels voor ‘borden’?
Antwoord:
Ja, bebording moet voldoen aan het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), de
uitvoeringsvoorschriften, die zijn vastgelegd in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer (BABW) en de NEN 3381. Bij een portaal welke de bebouwde kom aangeeft, bepaald de
lengte van de plaatsnaam de uiteindelijke breedte van het portaal.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
--
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