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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Bij deze voorzien wij de raad van antwoord op de raadsvragen omtrent criminaliteit, d.d. 8 
augustus 2022. De antwoorden worden hieronder in volgorde weergegeven. 

 
1. Deelt het college onze zorgen over de toename van criminaliteit in Hengelo en 

Twente over de afgelopen jaren? 

a. Is er een duidelijk waterbedeffect zichtbaar? 

In het veiligheidsbeleid 2021-2024 wordt al aangegeven dat er sprake is van een daling van 

traditionele criminaliteit in de gemeente Hengelo. Deze daling wordt ook onderbouwd door cijfers 
uit de Veiligheidsmonitor van het CBS, waarin een daling van 52% in de periode 2012-2022 wordt 

gerapporteerd. In de Veiligheidsmonitor is tevens te lezen dat Twente als regio gunstige scores 
heeft op vlakken als veiligheidsgevoelens, overlast en verloedering, in vergelijking met regio’s uit 

de Randstad. Hoewel in onze regio wel degelijk sprake is van een stijging van de georganiseerde 
criminaliteit, is het erg lastig aan te tonen of deze stijging te verklaren is door een waterbedeffect. 

Het is namelijk niet hét antwoord op een stijging in de cijfers. Ten slotte rapporteert de media, in 
het geval van recente drugszaken, over daders die woonachtig zijn in Hengelo en omstreken, wat 

dus niet direct impliceert dat criminelen uit andere delen van het land in onze gemeente hun 
criminele praktijken voortzetten. 

 
 

Wat betreft de stijging in drugscriminaliteit moeten er ook enkele kritische bedenkingen worden 
gemaakt: 

- Middel: er dient gekeken te worden naar welke verdovende middelen tegenwoordig worden 

opgenomen in criminaliteitscijfers. Denk bijvoorbeeld aan lachgas, een middel dat nog niet 

op de Opiumlijst staat en dus officieel nog legaal is, maar waarvan het gebruik strafbaar is 

gesteld in de APV. Indien cijfers van openlijk gebruik van lachgas ook meegenomen 

worden, kan dit leiden tot een vertekend beeld.  

- Coronacrisis: een belangrijke periode waarvan de effecten niet uit het oog moeten worden 

verloren. Trimbos heeft aangetoond dat men meer toevlucht nam tot verdovende middelen 

tijdens lockdowns, met name cannabis. Ten tweede is de kans aanwezig dat er meer 

verdovende middelen zijn aangetroffen tijdens het handhaven van bijvoorbeeld de 

avondklok, waarbij er sprake is van een verhoogde pakkans indien men zich na een 

bepaald tijdstip buiten op straat bevinden.  

- Geografische ligging: met het oog op drugshandel, heeft Hengelo een ‘gunstige’ ligging. 

Het ligt namelijk niet ver van Duitsland en de stad is goed te bereiken via de snelweg. 

Gezien het feit dat dit een constante factor is, moet de vraag gesteld worden of de stijging 

in Hengelo te wijten is aan een waterbedeffect vanuit de Randstad. 
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- Financiële middelen: daling van drugscriminaliteit in bijvoorbeeld de Randstad kan ook 

verklaard worden door voldoende beschikbaar budget om effectiever op te treden tegen 

deze vorm van criminaliteit. In de Beleidsbegroting van de gemeente Hengelo wordt 

gevraagd om meer budget voor de aanpak van drugscriminaliteit, zodat wij ook in onze 

regio nog effectiever kunnen optreden. 

 
b. Welke projecten zijn er opgezet om deze vormen van criminaliteit tegen te 

gaan? 

De basis van de werkwijze en de prioritering van diverse fenomenen is terug te vinden in het 
veiligheidsbeleid, dat varieert van ondermijning en drugscriminaliteit tot illegale prostitutie en 

criminele motorbendes (OMG's, Outlaw Motorcycle Gangs). Echter kent het team Openbare Orde 
en Veiligheid een sterk dynamisch karakter, dat afhankelijk is van maatschappelijke ontwikkelingen 

die plots een urgenter karakter hebben dan de vaste thema’s in het veiligheidsbeleid. Een 
voorbeeld hiervan is de Oekraïense vluchtelingencrisis. Verder kunnen aan de hand van 

maatschappelijke ontwikkelingen bijpassende projecten opgestart worden, afhankelijk van de 
problematiek passend bij de casus. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een project dat is 

bedoeld om drugsoverlast in de wijk tegen te gaan. Het speerpunt van het project is de aanpak van 
dealers in de wijk, waarbij gemeente en politie nauw met elkaar samenwerken. 

 
 

2. Hoe beoordeelt de politie zelf de toename van criminaliteit in Twente? 

Het perspectief van de politie volgt het algemene landelijke beeld. Enerzijds dalen de cijfers van 

traditionele (geregistreerde) criminaliteit al jaren, anderzijds is er een stijging merkbaar in cijfers 

omtrent overlast en digitale criminaliteit, ook in Hengelo. Echter is de verharding van criminaliteit 

en heftige incidenten een landelijke trend. Hoewel de criminaliteitscijfers in een dalende lijn zitten, 

neemt het algemene onveiligheidsgevoel in de wijken wel toe. De gemeente Hengelo laat 

tweejaarlijks een veiligheidsmonitor op lokaal niveau uitvoeren, waarbij het meest recente rapport 

dateert uit december 2019. Zo gaf 18% van de Hengeloërs aan zich weleens onveilig te voelen in 

de eigen wijk, tegenover 13% in 2017. Gemiddeld geven Hengeloërs een 7,5 voor de algemene 

veiligheidsbeleving in de buurt. Deze cijfers zijn tevens verwerkt in het Veiligheidsbeleid 2021-

2024. 

 

a. Hebben wij voldoende politie in Hengelo/Twente? 

i. Zo ja, hoe wordt de verdeelsleutel rondom capaciteit beoordeeld? 

ii. Zo nee, wat wordt hieraan gedaan? 

In algemene zin geldt voor de politie dat zij een landelijk georganiseerd instituut is, te verdelen in 

eenheden, districten en basisteams. Sinds de vorming van de Nationale Politie is het veel 
makkelijker om samen te werken, over grenzen heen. In onze regio is Basisteam Twente Midden 

actief, deze werkt in de gemeenten Hengelo, Borne, Haaksbergen en Hof van Twente. Het 
basisteam is onderdeel van district Twente en bestaat hoofdzakelijk uit (wijk)agenten en 

rechercheurs. Het basisteam voert de dagelijkse politietaak uit, conform de basispolitiezorg, en 
doet dit samen met agenten, rechercheurs en specialisten uit andere basisteams binnen het 

district, de eenheid en/of het land. Een voorbeeld hiervan is samenwerking bij grote en/of heftige 
incidenten, rechercheonderzoeken, projecten en programma’s en de inzet van ME. 

Voor Hengelo specifiek kan niet worden aangegeven hoe veel capaciteit exact wordt ingezet in deze 
gemeente. Bij de informatiebijeenkomst, die de politie binnenkort zal verzorgen ten behoeve van 

de raad, wordt nader ingegaan op (vragen over) de capaciteit. 
 

b. Welke vormen van criminaliteit hebben op dit moment prioriteit bij de 

politie? 

De politie werkt volgens de prioriteiten die jaarlijks in de jaarschijf worden vastgesteld in de 

Driehoek. Voor 2022 zijn dat ondermijning, digitale criminaliteit en kwetsbare personen. Keuzes 
over “blauwe” inzet en opsporingsinzet is een constante en dagelijkse afweging van allerlei 
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belangen. Dat kan maatschappelijke onrust zijn, daderindicatie, ernst/impact, specifieke afspraken 
in de driehoek, et cetera. In opsporingszaken beslist het OM als bevoegd gezag.  

 

c. Welke vormen van criminaliteit hebben op dit moment daardoor minder 

prioriteit? 

Over zaken die niet of later worden opgepakt is altijd afstemming met het OM. De politie bepaalt 

dat niet zelfstandig. Afhankelijk van de impact en omvang van een betreffend delict zal de politie, 
gekoppeld aan de capaciteit, bij ernstige zaken altijd optreden. Ook op de prioritering zal nader 

worden ingegaan bij de beoogde informatiebijeenkomst. 

 
3. Ter afsluiting 

Om de werkwijze van het team Openbare Orde en Veiligheid in relatie tot criminaliteit op een 

heldere wijze beter te kunnen toelichten, verzoekt het college de gemeenteraad om dit onderwerp 

te agenderen voor een politieke markt. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


