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Beste heer Van der Kallen,

In uw brief van 18 oktober 2018 vraagt u aan het college om via een raadsmededeling een reactie te geven op de cijfers 
over het aantal opgelegde bekeuringen voor foutief geparkeerde voertuigen in 2017 door de politie binnen het politie- 
eenheid Zeeland West-Brabant. En het verschil van prioritering die daaruit blijkt binnen de gemeenten. Graag 
beantwoord ik hieronder uw vraag als volgt.

In uw WOB-verzoek aan de politie vraagt u nadrukkelijk om alleen de cijfers te verstrekken van de bekeuringen welke zijn 
uitgeschreven door de politie en niet die van de gemeentelijke Boa’s of parkeerbeheer. Deze cijfers vraagt u, omdat 
tijdens de regelmatig terugkerende discussie over dit onderwerp blijkt dat de politie hiervoor zichzelf geen taak meer ziet. 
Op 11 oktober jl. heeft u de gevraagde informatie verkregen en heeft u de conclusie getrokken dat er binnen de 
verschillende politieteams van de politie-eenheid Zeeland West-Brabant aan deze vorm van bekeuren verschillende 
prioriteringen wordt gegeven.

Deze conclusie trekt u op basis van de percentages die worden verkregen door het aantal bekeuringen af te zetten tegen 
het aantal inwoners van een gemeente. Hierdoor zou een burger van de gemeente Breda een kans van 1,81 Vo hebben 
om te worden bekeurd door de politie, ten/vijl deze in Bergen op Zoom slechts 0,41 “/o is en in de gemeente Terneuzen 
zelfs maar een kans van 0,09oZo. In de basis kan deze vergelijking op deze manier niet worden gemaakt Er zijn namelijk 
nog andere factoren welke van invloed zijn op het aantal bekeuringen (Bijvoorbeeld de capaciteit van de politie en de 
grootte van het gebied, etc.) en deze zijn niet meegenomen in uw berekening. Tevens wordt er in de gemeente Breda 
één systeem gebruikt door de politie en de Boa's.

Wat in deze discussie ook een rol speelt is dat binnen de gemeente juist wel steeds meer aandacht komt voor deze vorm 
van overlast en dus een prioriteit wordt voor de gemeentelijke boa’s of parkeerdiensten. Alleen al in het centrum van de 
kern Bergen op Zoom zijn erin 2017 al 1217 bekeuringen door de gemeentelijke boa’s en parkeerbeheer uitgeschreven 
voor foutief parkeren.

Het is dus zo dat deze discussie met de gemeenteraad zich niet alleen zou moeten te richten op de politie prioritering 
maar ook op de prioritering binnen de gemeente. Om het structureel te regelen heeft het college de opdracht gegeven 
een projectplan op te stellen waarin de prioritering wordt beschreven en wordt vastgelegd inclusief activiteiten gericht op 
preventie. Dit projectplan zal via een raadsbrief in het eerste kwartaal 2019 met de gemeenteraad worden gedeeld.
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Trimbos - 
Klijs, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277391.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Drs. A.J.A.M. Stinenbosch - Kools


