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Vraag Antwoord

P 34: Wat zijn de kosten, opbrengsten en ervaringen tot nu toe met MobEye? De kosten voor twee Mobeyes was de aanschafwaarde en twee SIM-kaarten. Helaas 
heeft het tot op heden nog niet geleid tot een aanhouding. De ervaringen zijn daarin 
tegen wel positief. Het geeft een gevoel van veiligheid en het idee dat je waardevolle 
spullen op deze manier worden bewaakt geeft eveneens een positief gevoel.

P 34: Hoeveel MobEyes zijn er gedurende welke periode in Woudenberg 
geïnstalleerd? 

Wij beschikken in totaal over 2 mobeyes. Deze zijn in beheer van de politie. Zij 
bepalen op basis van de aanvragen waar deze geplaatst gaan worden. Voor de 
zomerperiode was er sprake van een stijging van (poging) tot woninginbraken in een 
buurt in Woudenberg. Toen is er ook gebruik gemaakt van mobeyes van andere 
gemeenten. 

P 35: We willen minder ondermijnende criminaliteit in en rondom Woudenberg. 
Welke beleidsinstrumenten heeft de portefeuillehouder tot haar beschikking en in 
hoeverre zijn die beleidsinstrumenten in 2020 concreet ingezet? 

De portefeuillehouder heeft diverse juridische instrumenten tot haar beschikking. 
Deze staan beschreven in de bijlage van het actieplan bewustwording en aanpak 
ondermijning 2019-2022. Tot op heden is er gebruik gemaakt van strafrechtelijke 
instrumenten. Dit jaar zijn er op twee locaties hennepplantages aangetroffen.

P 35: In het verlengde daarvan: zijn de ingezette beleidsinstrumenten 
daadwerkelijk effectief gebleken?

Voorgaande jaren hebben wij gebruik gemaakt van o.a. een spoedsluiting van een 
pand. Dit is een vergaande maatregel, maar zeer effectief. 

P 35: “Ons optreden tegen ondermijnende criminaliteit kan alleen succesvol zijn als 
onze inwoners zich duidelijk afzetten tegen ondermijnende activiteiten.” Hoe denkt 
het College die houding bij inwoners te bereiken?

Het is van groot belang dat er bewustwording wordt gecreëerd onder de inwoners. De 
afgelopen jaren en ook de komende periode tijdens de week van de veiligheid richten 
wij ons op bewustwording onder onze inwoners.

P 36: bij de tabel Indicatoren: bij hoeveel van de 323 geregistreerde misdrijven uit 
2018 was er aantoonbaar sprake van ondermijnende criminaliteit?

Wij beschikken niet over deze informatie. Daarnaast vallen onder het begrip 
ondermijning diverse onderwerpen, zoals mensenhandel, witwaspraktijken en 
hennephandel. Ook is het vaak een combinatie van strafbare feiten. 


