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Schriftelijke vragen statenfractie PW inzake 'Lelystad meest criminele 
stad' 

Geachte voorzitter, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de Partij Voor de Vrijheid per e-mail d.d. 26 mei 2011 een aantal aan het college 
van Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake 'Lelystad meest 
criminele stad'. De betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantwoordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

HoogachjEeisd, 

' Stadhouders 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN ARTIKEL 84 REGLEMENT VAN ORDE 
PROVINCIALE STATEN 2011 

DATUM: 26 mei 2011 

AAN: De voorzitter van het college van 
Gedeputeerde Staten Flevoland 

STELLER VAN DE VRAGEN: PW-fractie Provinciale Staten Flevoland 

Overeenkomstig artikel 84 van het reglement van orde stelt de PVV-fractie de onderstaande 
schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de criminaliteitscijfers 
genoemd in het artikel in De Stentor van 26 mei 2011, met als onderwerp: 'Lelystad meest 
criminele stad'. 

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

Vraag 1: Bent u bekend met het artikel 'Lelystad meest criminele stad' in De Stentor 
van 26 mei 2011? 

Vraag 2: Hoe duidt het college het gegeven dat in de top drie van de relatief meest 
criminele steden van Nederland twee Flevolandse steden staan? 

Vraag 3: Op welke wijze wordt in het nieuwe coalitieakkoord werk gemaakt van het 
terugdringen van criminaliteit in het kader van de verbetering van de leefbaarheid? 

Vraag 4: Deelt het college de visie van de PVV dat, met het oog op de verontrustende 
inhoud van het artikel, vanuit het provinciebestuur overleg moet worden gevoerd met 
de burgemeesters van Almere (tevens korpsbeheerder) en Lelystad? Zo neen, waarom 
niet? Zo ja, worden Provinciale Staten geïnformeerd over deze gesprekken? 

Namens de PW-fractie Provinciale Staten Flevoland 
Joram van Klaveren 


