Corsanummer: 2000057294
Op 5 juni 2020 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
levensgevaarlijke straatraces.
Vraag 1
Bent u op de hoogte van bovengenoemd artikel en onze genoemde correspondentie in een
eerder stadium over deze gevaarlijke straatraces
Antwoord:
Ja
Vraag 2:
Bent u het met ons eens dat deze daders bijna uitsluitend jongeren zijn van allochtone
afkomst, zo niet waarom niet?
Antwoord:
Cijfers hierover hebben wij niet, het verband tussen criminaliteitsvormen en afkomst maakt
de politie niet. Dit staat ook in artikel 5 Wet Politiegegevens:
“De verwerking van politiegegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakbond blijkt,
en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de
unieke identificatie van een natuurlijke persoon, of gegevens over gezondheid, seksuele
leven en seksuele gerichtheid vindt slechts plaats wanneer dit onvermijdelijk is voor het doel
van de verwerking, in aanvulling op de verwerking van andere politiegegevens betreffende de
persoon en de gegevens afdoende zijn beveiligd.”

Vraag 3:
Is het een feit dat deze zelfde groepen jongeren nogal uitdagend en intimiderend zijn
tegenover onze Enschedese wethandhavers. Vind u dat normaal en gaat u daar wat aan
doen?
Antwoord:
Jongeren zijn over het algemeen niet uitdagend of intimiderend, uitzonderingen daargelaten.
Het is aan de Buitengewoon Opsporingsambtenaren om daar op een professionele manier
mee om te gaan, hiertoe zijn zij ook opgeleid en getraind.
Vraag 4:
Hoeveel aanhoudingen is er inmiddels verricht tussen onze eerste berichtgeving van 9 april
en het bericht in de Tubantia van vandaag.
Antwoord:
Tot op heden zijn er geen auto’s in beslag genomen, en is er 1 rijbewijs in beslag genomen.
Overigens vindt in beslag name niet altijd direct na een incident plaats, maar soms ook
achteraf na overleg met het Openbaar Ministerie. Het geven van boetes is niet het enige dat
deze overlast kan doen stoppen. Straffen is onderdeel van een integrale handhavingsaanpak.
Daar horen ook controles en acties bij, zoals recentelijk in TC Tubantia dit persbericht is
verspreid:

https://www.tubantia.nl/enschede/driftende-jongeren-bij-grolsch-veste-zorgen-voor-ergernisin-enschede-politie-schrijft-41-boetes-uit~a77e4791/?referrer=https://www.google.nl/
Op eerdere raadsvragen van DPE heeft de politie al reageert op de aantallen boetes die
ondertussen zijn geschreven in Enschede rondom deze problematiek. De tekst op deze
vragen staat hieronder:
In 2020 zijn er tot aan begin juni 31 individuele snelheidsboetes uitgeschreven. Daarnaast is
er ook geschreven voor andere verkeersovertredingen, die te maken hebben met deze
problematiek. Denk bijvoorbeeld aan de Wegenverkeerswet, de Wet Aansprakelijkheid
Motorrijtuigen, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, fout parkeren, het niet
dragen van autogordels en het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden. Voor
ieder van deze regelgevingen zijn minimaal 20 boetes geschreven.
Het beboeten maakt deel uit van een bredere aanpak, ook (preventieve) controles horen
hierbij. Daar waar mogelijk, wordt ook het instrument Educatieve Maatregel Gedrag en
Verkeer ingezet en opgelegd.

Vraag 5:
Kunt u ons de opgelegde strafmaat meedelen, blijft het alleen bij een proces verbaaltje of
worden er rijbewijzen en of auto’s in beslag genomen.
Antwoord:
Zie antwoorden op vraag 3 en 4
Vraag 6:
Heeft u de indruk dat ondanks de door u genomen (onvoldoende) maatregelen dit fenomeen
onverminderd doorgaat?
Antwoord:
Het probleem is ondanks de acties vanuit politie en handhaving nog niet opgelost, hoewel er
wel degelijk werd en wordt opgetreden door politie en handhaving. Op dit moment wordt
gewerkt aan een stadsbreed plan om dit hardnekkige probleem het hoofd te bieden.
Vraag 7:
Heeft u inzichtelijk om hoeveel allochtone jongeren het gaat en wordt het niet eens tijd om
juist deze groep te benaderen met het feit dat wij hier in Enschede ons moeten houden aan
de wet en dat ze respect moeten hebben voor onze inwoners en onze wetsdienaars?
Antwoord:
De groepen zijn wisselend van samenstelling en in grootte. Het is daarom moeilijk om aan te
geven om wie het precies gaat. Het beeld is dat het om tientallen personen gaat. Voor wat
betreft de afkomst van jongeren : zie het antwoord op vraag 2.
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