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Op 22 mei 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink 

van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het 

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het 

college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt. 

 

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake 

criminaliteitscijfers asielzoekers Enschede. 

 

 

 

Vraag 1 

Bent u bekend met het feit dat justitie Den Haag criminaliteitscijfers, met zeer ernstige 

vergrijpen, zoals moord en doodslag, verkrachtingen, mishandelingen etc, waarbij 

asielzoekers zijn betrokken, heeft verdoezeld en wat uiteindelijk heeft geresulteerd in dat 

staatssecretaris van Asiel Mark Harbers van de VVD is opgestapt? 

 

Vraag 2 

Bent u het met de PVV eens dat zulks nooit had mogen gebeuren en dat cijfers van een 

dergelijke impact altijd openbaar moeten zijn? 

 

Vraag 3 

Bent u het eens dat de cijfers in de tabel met een totaal van 4600 gevallen een ongelooflijk 

aantal is en dat daardoor aan deze groep extra aandacht en dus ook maatregelen dienen te 

worden verbonden? 

 

Vraag 4 

Bent u het met ons eens dat ook de criminaliteit cijfers veroorzaakt door genoemde groep in 

onze gemeente openbaar moeten worden gemaakt? 

 

Vraag 5 

De Partij voor de Vrijheid roept de burgemeester op om de cijfers van Enschede tav 

criminaliteit waarbij asielzoekers betrokken zijn openbaar maakt, wil de burgemeester deze 

cijfers delen? 

 

Antwoord 

Deze vragen gaan over landelijke misdaadcijfers inzake asielzoekers die in 2018 geheel of 

gedeeltelijk in een COA-opvanglocatie verbleven. In Enschede is daarvan geen sprake omdat 

er geen AZC/COA-locatie is waar asielzoekers verbleven. Het college kan hier dan ook geen 

verantwoording richting de raad over afleggen nu de cijfers bij gebreke van een AZC op geen 

enkele wijze relateren aan de gemeente Enschede. Het is geen aangelegenheid waarover 

het gemeentebestuur een (bestuurlijk) standpunt moet innemen. Verder wordt verwezen naar 

de brieven van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid die hierover aan de Tweede 

Kamer zijn gestuurd (brieven van 14 mei 2019 (Kamerstuk 19637, nr. 2493), 16 mei 2019 

(Kamerstuk 19637/33042, nr. 2498) en 21 mei 2019 (Kamerstuk 19637/33042, nr. 2499)).  

 

 

Enschede, 13 juni 2019 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de loco-Secretaris, de Burgemeester, 

  

  

  

E.A. Smit dr. G.O. van Veldhuizen 

 


