
 
Voorzitter, 

Het integraal veiligheidsplan is een voorbeeld van een mooi, duidelijk en 
informatieverstrekkend stuk, waarbij verschillende partijen betrokken zijn en ook wij als raad 
tijdig zijn meegenomen. Dank hiervoor. 

We mogen trots zijn op de veiligheid in Borne. Onze inwoners voelen zich veilig en er zijn 
geen veelvuldig zware incidenten als het op veiligheid aan komt.  

Met de overkoepelende speerpunten Leefbaarheid in de wijk, zorg en veiligheid en 
ondermijning lijkt alles gedekt te zijn.  Mooie speerpunten. Het zal u niet verbazen dat ook de 
CDA fractie graag wat specifieker aandacht wenst op het gebied jeugd.  
Door jeugd voorop te stellen, voorkomen we later ellende. Jeugd past niet alleen binnen zorg 
en veiligheid. Voor onze jeugd moet een actieplan zijn op álle onderwerpen. 
 
Het is voor ons een feit dat jeugd met de wereld mee veranderd, tegenwoordig treft men 
elkaar veelvuldig binnen de digitale wereld, in plaats van alleen op scholen, sport en op 
straat. Men ontmoet binnen games- en op bijvoorbeeld TikTok en Snapchat. Hoe is het zicht 
op het deze online platforms en is hier ook toezicht, of bijvoorbeeld jongerenwerk op 
aanwezig? 
 
En voorzitter, áls er dan in Borne een melding komt van bijvoorbeeld overlast, is het dan zo 
dat bij een melding van overlast – maar ook andere meldingen – vaak jeugd bij betrokken is?  

De CDA fractie is van mening dat, aansluitend bij het integraal veiligheidsplan waarin 
preventie en voorlichting is opgenomen, dat inzetten op preventie overlast voorkomt. Hier is 
voorlichting en informeren een belangrijke, al dan niet, de belangrijkste stap. De 
burgeraanpak en de reacties, ook terug te zien in het burgerpanel, gaan vaak over jeugd, 
verkeer en criminaliteit. We zien niet van elkaar wat een effect is op iemand die in een 
Whatsapp fraude trapt van €19.000 of hoeveel bankrekeningen er worden geplunderd door 
andere oplichtingsmethodieken. Wij hopen dat er binnen de aanpak in het integraal 
veiligheidsplan ook ingezet wordt – met name door informeren en communiceren - op de 
impact op de samenleving die niet direct zichtbaar is voor individuen. 

Aansluitend hier op kunnen wij niet vaak genoeg benoemen wat eventuele gevolgen kunnen 
zijn op sociale media als het bijvoorbeeld gaat om o.a. sexting, uitbuiting en pesterijen.  
Overigens zijn er meer dan voldoende kennisinstituten en instanties die ingezet kunnen 
worden om onze doelgroepen van kennis te voorzien. Wij verwachten van u een actieve 
houding en het vinden van samenwerking in deze.  
 
Dan voorzitter, Het CDA staat bekend als de partij van normen en waarden. Dat klinkt 
misschien een beetje ouderwets, maar niets is minder nodig op dit moment. We leven in een 
tijd waarin oude waarden beginnen te vervagen. Mensen worden ruwer en onverschilliger in 
de omgang met elkaar; ze worden meer individualistisch; minder bereid rekening om te 
houden  met anderen, en minder bereid zich in te zetten voor het algemeen belang. Het CDA 
probeert een tegenwicht te vormen tegen deze tendensen die onze maatschappij dreigen te 



ondermijnen. De grootschalige protesten en demonstraties die we steeds vaker tegenkom in 
ons land, slokken enorm veel tijd en capaciteit op van de hulpdiensten als de politie, die niet 
meer aan lokale problematiek besteed kan worden. Wij hopen dat wij met onze lokale -en 
regionale aanpak mensen in verbinding te kunnen houden en dat onze dieners fatsoenlijk het 
gesprek aan gaan met onze burgers.  
 
Voorzitter, voor wat betreft de cijfers. Cijfers valt altijd mee te goochelen, maar misschien 
voor de jaren ’20, ’21 en ’22 nog wel een beetje meer. We kunnen er niet omheen dat dit 
onze corona jaren waren, waarbij onze maatschappij in periodes soms letterlijk gesloten is 
geweest. Ongetwijfeld heeft dit ook effect gehad op de cijfers en bijvoorbeeld een dip in 
misdrijven of winkeldiefstallen. Wij zien de cijfers in context en zijn benieuwd naar het 
verschil in cijfers vanaf ’23 en ook in een vergelijk met bijvoorbeeld ’19. 
 
Voor wat betreft onze lokale inzet hebben we het al eerder gehad over het zogenoemde 
waterbedeffect. Als onze omliggende Gemeenten alles goed op orde hebben, dan kan het zo 
maar zijn dat er in Borne meer criminaliteit plaats gaat vinden. Hierom is het volgens de CDA 
fractie van essentieel belang om de bestuurlijke maatregelingen op orde te hebben en te 
houden. Als er dan bijvoorbeeld een hennepkwekerij wordt ontdekt, dan waarschuwt deze 
de volgende. Met de vraag aan de portefeuillehouder, hoe ziet het met de interregionale 
samenwerking als het gaat om bestuurlijke maatregelingen? Hoe verloop dit kwa 
kennisdeling? 
 
Tot slot voorzitter, nu het gaat om onze veiligheid. Wilt u alert blijven en aandacht blijven 
houden op “overlast” rondom het arrestantencentrum. Eerder hebben wij met u hierover 
gesproken en er zijn verschillende acties ondernomen. Wij willen u vragen aandacht te 
blijven houden op en in dit gebied. 

Tot zover, in eerste termijn. 

 
 

 


