MOTIE VAN HET RAADSLID VICTOR MIJNDERS (CDA), INZAKE MELD MISDAAD ANONIEM
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 - 42
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020;
overwegende dat:
a. de gemeente de taak heeft om de veiligheid van de Ridderkerkers te waarborgen;
b. het anoniem melden van misdaden een groot en belangrijk recht is voor onze inwoners;
c. Stichting NL Confidential hiervoor de meldlijn Meld Misdaad Anoniem aanbiedt;
d. het mogelijk is als gemeente Ridderkerk met Meld Misdaad Anoniem samen te werken als
partner;
e. verschillende Nederlandse gemeenten al een convenant hebben gesloten met Meld Misdaad
Anoniem;
is van mening dat:
1. burgers altijd anoniem misdaden moeten kunnen melden;
2. het melden van misdaad, al dan niet anoniem, gestimuleerd moet worden;
3. een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem ons als gemeente inzicht geeft in de anoniem in
Ridderkerk gedane meldingen;
4. dit inzicht ons een beter beeld geeft in de criminaliteit in onze gemeente;
5. wij ons beleid en acties daardoor beter kunnen afstemmen;
6. deze samenwerking zo kan bijdragen aan de openbare orde en veiligheid binnen onze lokale
samenleving en waardevol kan zijn voor de aanpak en bestrijding van criminaliteit;
verzoekt het college om:
a. in gesprek te gaan met Stichting NL Confidential over de mogelijkheden voor een samenwerking
ten aanzien van Meld Misdaad Anoniem, mogelijk leidend tot een convenant;
b. na te gaan hoe de gemeente de mogelijkheid tot het anoniem melden van misdaad publiekelijk
onder de aandacht kan brengen;
c. de raad over a. en b. in het eerste kwartaal 2020 met een raadsinformatiebrief op de hoogte te
stellen;
d. als hiermee kosten zijn gemoeid, waarvoor binnen de begroting geen dekking is, de raad in het
eerste kwartaal 2020 een voorstel te doen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het raadslid,

Victor Mijnders, CDA
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