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Zero tolerance
NUMMER

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over:
Gemeentebegroting 2021 –2024
Constaterende dat:
 Dat de stad inmiddels eigendom van dealers, dronkelappen en ruziezoekers is;
 Inwoners en bezoekers van de stad worden geïntimideerd, bedreigd en niet zelden wordt daadwerkelijk
geweld gebruikt;
 Dat nu zelfs overdag gewelds- en drugsdelicten plaatsvinden;
 In de directe omgeving waar deze delicten plaatsvinden een opvanghuis is voor kwetsbare jongeren;
 De maatschappij in Nederland en dus ook in Enschede verhardt;
 ‘Normen en waarden’ slechts nog woorden zonder werking zijn. Voor bepaalde groepen mensen hebben
deze woorden geen verdere betekenis meer;
 De overlast zich niet alleen in het centrum plaatsvindt, maar stadsbreed toeneemt;
 De tot nu toe genomen maatregelen slechts kort en amper effect hebben;
 Burgers zich steeds onveiliger voelen en bepaalde locaties in Enschede zijn gaan mijden.
Overwegende dat:






Er alles aan gedaan wordt om de stad voor iedereen zo aantrekkelijk te houden;
We niet moeten willen dat inwoners of bezoekers van Enschede de stad gaan mijden;
Een ‘aai over de bol-methodiek’ voor beginnende en/of hardnekkige criminelen duidelijk niet werkt;
Bij een lokale aanpak van criminaliteit deze activiteiten zich alleen maar tijdelijk verplaatsen.
De Verbindingsambtenaar hier een rol kan vervullen.

Draagt het college op:
 Met een zero tolerance ‘lik op stuk beleid’ te komen waarna direct kan worden opgetreden tegen de
criminele ‘jongeren’ en hen direct voor de rechter te brengen;
 Een artikel in de APV van onze gemeente op te nemen waarin dit ‘lik op stuk beleid’ wordt opgenomen en
hierop actief te gaan handhaven.
 Een bewustwordingscampagne te starten waarbij wordt samengewerkt met jongerenwerk,
sportverenigingen en horeca hierbij eventueel ondersteund door rolmodellen uit de sport of social media;
 Te onderzoeken waar straatintimidatie vooral voorkomt en daar het toezicht te intensiveren, indien mogelijk
met behulp van flexibele camera’s.
 Een voorstel uiterlijk voor de Zomernota 2021 aan de raad voor te leggen
En gaat over tot de orde van de dag.
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