
Beantwoording raadsvragen 
 
1. Kunt u de omvang van de slechte aanrijtijden kwantificeren? Wat is de gewenste/nagestreefde 

aanrijtijd? Hoeveel keer per jaar (percentage) wordt daarvan afgeweken? En hoe hoog is de 
gemiddelde overschrijding? Is er ook iets bekend over de mate van overschrijding bij urgente 
gevallen? 

De politie is dag en nacht bereikbaar en doet er in noodsituaties alles aan om zo spoedig mogelijk 
(binnen 15 minuten ook wel de reactietijd genoemd) aanwezig te zijn. De politie realiseert zich dat snel 
reageren van groot belang is voor het veiligheidsgevoel. Daarom is het streven om in 90 procent van 
de spoedmeldingen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn. Die streefwaarde heeft de politie zichzelf 
als nationale politie opgelegd en betreft geen wettelijke norm. 

De politie werkt continu aan een verbetering van de dienstverlening en dus ook aan de verbetering van 
de reactietijden. Wat houdt reactietijd precies in? Vanaf het moment dat een melding binnenkomt 
begint de klok te lopen. Als de eenheid gearriveerd is, laten ze dat via de portofoon weten. De snelheid 
van reageren, wordt de reactietijd genoemd.

Veel spoedmeldingen gaan over ongevallen of zijn aan gezondheid gerelateerd. In een groot aantal 
van deze meldingen verleent de politie gezamenlijk hulp met de ambulance en/of de brandweer. In 
een aantal gevallen is de ambulance en/of brandweer er eerder dan de politie en wel binnen de 15 
minuten aanwezig om hulp te verlenen.

In meer landelijke gemeenten bestrijken politie-eenheden grotere uitgestrekte gebieden. Het kan dan 
meer tijd kosten om ter plaatse te komen door een langere reisafstand. Ook komt het voor dat de 
reactietijd langer is omdat de politie pas later kan doorgeven dat ze ter plaatse zijn. ,,Bijvoorbeeld 
omdat ze meteen beginnen met hulpverlenen of met opsporingshandelingen.’’ Op zo'n moment klopt 
de werkelijke reactietijd niet met tijd die genoteerd wordt. In de cijfers is alleen de genoteerde tijd 
opgenomen. De politie blijft haar best doen om zo snel mogelijk en daar waar nodig hulp te verlenen. 
Daarom blijven zij alert op mogelijkheden om de aanrijtijden te verbeteren. Zo investeren ze o.a. in 
een nog betere afstemming tussen de meldkamer en de politie-eenheden op straat.

Gemiddelde reactietijd prio 1-meldingen 2018, jaargemiddelde
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Landelijk 85%
West Betuwe 78,5%
Streefpercentage 90%

2. Onze gemeente heeft recht op 10 wijkagenten (10fte’s). Hoeveel tijd daarvan wordt er feitelijk aan 
wijkwerk besteed?

Inmiddels is ook in de nieuwe Politiewet vastgelegd dat er ten minste één wijkagent is per 5.000 
inwoners (art. 38a.1). De Korpsleiding van de Nationale Politie heeft hierbij als norm gesteld dat 
wijkagenten voor 80% zijn vrijgesteld voor het werken 'in of voor de wijk’.  Deze aanwezigheid in de 
wijk is van belang omdat zij de ogen en oren zijn en verbinding moeten maken met onze inwoners. Zo 
weten ze wat en waar de zorgen zijn en krijgen ze tips mee.

In de dagelijkse praktijk is dit echt anders. De wijkagenten worden ook op andere taken gezet. 'Het 
gaat bijvoorbeeld om inzet bij demonstraties of ondersteuning van een groot onderzoek of gewoon in 
de dagelijks noodhulp (beschikbaarheidsdienst). Daarnaast kent de wijkagent ook vrije dagen en recht 
op verlof. In de praktijk kan de inzet van de wijkagent dus ook wel 50/50 zijn of 70/30. 

Het meerjarenteamplan De Waarden 2019-2022 die op 13 maart aanstaande voorligt ter vaststelling in 
de gezagsdriehoek De Waarden, geeft het volgende aan over o.a. de capaciteit van de wijkagenten. 

Tabel 1: Capaciteitsverdeling 2019-2022 Basisteam De Waarden

Wanneer op bovenstaande tabel 1 een berekening wordt los gelaten, blijkt het volgende:

 Aantal inwoners De Waarden: 222.353 (bron: gemeentefonds 2019).
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 Aantal wijkagenten De Waarden: 44,47 (conform wetgeving 1:5.000 
verplicht).

Conclusie:
Dit is op basis uitgaande van het 80/20 principe 66.598 uren op jaarbasis. In de tabel staan echter 
42.981 uren opgenomen. Kortom: een tekort aan uren wijkagenten in De Waarden van 23.617 uren op 
jaarbasis. Er is dus niet alleen in de gemeente West Betuwe, maar in heel De Waarden een tekort aan 
uren wijkagenten. Het is dus zeer aannemelijk dat dit het 80/20 principe in de weg staat.
 
3. De informatievoorziening dient te worden verbeterd, zegt u. Waarop is die conclusie op 

gebaseerd/ En wat zijn de feitelijke gevolgen daarvan? 

De wijkagent is de meest cruciale speler in de informatievoorziening. Gezien het urentekort onder 
vraag 3, is het logisch dat dat hier op informatievoorziening de grootste gaten vallen. Dit met als 
belangrijkste resultaat: 

 Inwoners die zich niet gehoord voelen.
 Structurele deelname in netwerken die gemist wordt.
 Het tijdig signaleren van zorgelijke ontwikkelingen in de wijk (dus geen preventieve aanpak).

Kortom een daling van het vertrouwen bij de inwoners / ondernemers en dus minder bereidheid tot het 
doen van aangifte / meldingen. In de gezagsdriehoek De Waarden (13 maart) is dit, evenals een 
betere monitoring op het nakomen van gestelde prioriteiten, eveneens onderwerp van gesprek. 

4. De aandacht van de politie voor lokaal toezicht en handhaving is verminderd, constateert u. In 
vergelijking met eerdere jaren? Waaruit blijkt dat dan? En hoe verklaart u de oorzaak? 

Qua politiecapaciteit en bijbehorende voertuigen is het aantal door de jaren heen teruggegaan. Binnen 
de beschikbare capaciteit is dus minder tijd / ruimte vrij voor lokale handhavingstaken (bv. op de 
naleving van de APV). Buiten deze beperktere capaciteit om worden ze hoofdzakelijk ingezet op de 
taken zoals vermeld onder tabel 1. Het zwaartepunt komt dus steeds meer te liggen bij de 
gemeentelijk toezichthouders en Boa’s.  


