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 RAAD 2015 
 
 
 Datum: 28 september 2015 
 
 
 Aan de voorzitter van de raad 
 
 
 Steller vragen: PVV 
 
 
 Onderwerp: Aanranding Almere 
 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
1. Heeft u kennis genomen van het artikel “18-jarige Almeerse aangerand door 3 

asielzoekers in Almere Centrum” ? 
2.   Is het juist dat het om bewoners van het AZC gaat? De politie geeft aan dat het 

niet relevant is dat het asielzoekers zijn, voor de PVV is dit voor onze Almeerse 
samenleving wel relevant. In verband met de maatschappelijke relevantie van het 
onderwerp wordt niet geaccepteerd dat u hier ontwijkend op antwoord. 

3. In het bevestigend geval: bent u het met de PVV eens dat het volstrekt 
onverantwoord is meer van deze criminelen in Almere te huisvesten en rond te 
laten lopen in onze stad? Zo nee, waarom niet? 

4. 4. Bent u bereid een avondklok in te stellen voor bewoners van het AZC zodat 
deze tikkende tijdbommen niet meer in de avond en nacht vrij in onze stad 
kunnen rondlopen? Zo nee, waarom niet? 

5. Dringt u er bij het kabinet op aan dat de daders onmiddellijk het land uit gezet 
worden? Zo nee, waarom niet? 

 
 
 
* http://www.almere-nieuws.nl/10859/18-jarige-almeerse-aangerand-3-
asielzoekers-almere-centrum/ 
Inmiddels is bekend geworden dat dit niet een alleen staand vergrijp is geweest, 
maar dat in totaal 5 vrouwen zich hebben gemeld die in diezelfde avond op die plek 
zijn aangevallen. 
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Geachte heer Van Dijk,  
 
Op 28 september jl. heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld inzake 
Aanranding Almere. Hieronder treft u de antwoorden aan.  

 
1. Heeft u kennis genomen van het artikel “18-jarige Almeerse aangerand 

door 3 asielzoekers in Almere Centrum” ? 
Ja. Wij betreuren het voorval ten zeerste en leven mee met de slachtoffers.  
 
2. Is het juist dat het om bewoners van het AZC gaat? De politie geeft aan 

dat het niet relevant is dat het asielzoekers zijn, voor de PVV is dit voor 
onze Almeerse samenleving wel relevant. In verband met de 
maatschappelijke relevantie van het onderwerp wordt niet geaccepteerd 
dat u hier ontwijkend op antwoord. 

Dat is juist.  
 
3. In het bevestigend geval: bent u het met de PVV eens dat het volstrekt 

onverantwoord is meer van deze criminelen in Almere te huisvesten en 
rond te laten lopen in onze stad? Zo nee, waarom niet? 

Wij zijn het in zoverre met u eens dat een ieder die in Nederland asiel aanvraagt zich 
dient te gedragen naar de hier geldende wet- en regelgeving. Wij verwerpen echter 
de suggestie dat iedere asielzoeker crimineel zou zijn.  
 
4. Bent u bereid een avondklok in te stellen voor bewoners van het AZC 

zodat deze tikkende tijdbommen niet meer in de avond en nacht vrij in 
onze stad kunnen rondlopen? Zo nee, waarom niet? 

Nee. Weliswaar biedt de Gemeentewet de mogelijkheid voor de burgemeester om 
via een noodbevel een ‘avondklok’ in te stellen, maar het uitvaardigen van een 
dergelijke noodmaatregel achten wij buitenproportioneel. Deze zou dan gelden voor 
alle bewoners van het AZC, dus ook zij die niets met het genoemde voorval te 
maken hebben. Bovendien ontbreekt de wettelijke grondslag. Er is namelijk geen 
sprake van een noodsituatie, zoals bij rampen of crisis of een ernstige verstoring van 
de openbare orde, die de inzet van deze zwaarwegende noodoplossing, die overigens 
alleen van tijdelijke aard kan zijn, rechtvaardigt.  
 
5. Dringt u er bij het kabinet op aan dat de daders onmiddellijk het land 

uit gezet worden? Zo nee, waarom niet? 
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 29 september jl. in antwoord 
op mondelinge kamervragen reeds aangegeven dat het mogelijk is om bij 
misdragingen een verblijfsvergunning te weigeren of in te trekken. Ook heeft de 
staatssecretaris toegezegd te kijken naar verdergaande wettelijke mogelijkheden om 
bij misdragingen de uitsluitingsgronden voor asiel aan te scherpen.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Almere, 
 
 
de secretaris,       de burgemeester, 
A.J. Grootoonk    F.M. Weerwind 
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