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Samenvatting
In 2011 is gestart met de inzet van de mobiele toezichtpost. De toezichtpost wordt
ingezet om een preventieve bijdrage te leveren aan de bestrijding van overlast.
Het OCD heeft onlangs onderzoek gedaan naar de bekendheid van de post en de
bijdrage die deze levert aan de vermindering van overlast. In de bijgaande
factsheet van het OCD leest u de resultaten van dit onderzoek.
1. Wat is de aanleiding?
Bij de besluitvorming m.b.t. de mobiele toezichtpost is aangegeven dat de mobiele
toezichtpost geëvalueerd zou worden. Dit onderzoek is daarvoor bedoeld.
2. Wat willen we bereiken?
Kennis nemen van de onderzoeksresultaten en de conclusies.
Een aanzienlijk deel van bewoners van de aandachtsgebieden in het Centrum vindt
de mobiele toezichtpost een goed initiatief. Zeven op de tien burgers vinden de
mobiele toezichtpost een goed idee. Zes op de tien bewoners zijn er bekend mee,
dit is dus nog lang niet iedereen.
De ervaren sociale overlast is in de aandachtsgebieden afgenomen ten opzichte
van een jaar eerder. In de overige delen van de Binnenstad is dat niet het geval.
Dit is waarschijnlijk (mede) toe te schrijven aan de verschillende maatregelen die
Taskforce Overlast genomen heeft. De precieze bijdrage van de Mobiele
Toezichtpost hierin is niet aan te geven. Wel weten we dat vier op de tien
bewoners vinden dat de mobiele toezichtpost de overlast vermindert. Een kleiner
deel (twee op de tien) denkt van niet.
Aandachtspunt is dat vier op de tien bewoners nog niet bekend zijn met de mobiele
toezichtpost. Daarbij kan een aanzienlijk deel van de bewoners die er wel bekend
mee zijn, geen oordeel vormen over het effect van de toezichtpost op de
hoeveelheid overlast en over de behulpzaamheid en adequaatheid waarmee de
toezichthouders optreden.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
N.v.t.
a. Inspraak en communicatie
In overleg met het OCD zal extern aandacht worden besteed aan dit onderzoek.
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b. Vervolgtraject besluitvorming
Geen.
4. Wat mag het kosten?
N.v.t.
5. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
OCD factsheet mobiele toezichtpost.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wet ouders
de secretaris
de burgei leester

M.M. van der Kraan
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