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Onderwerp Zienswijze op de Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 en het Ontwerp 
Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022.

Geachte heer Bruls,

BEZOEKADRES Kuipershof 2 - 4191 KH Geldermalsen   POSTADRES Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen
T (0345) 72 88 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl

Naar aanleiding van uw brief d.d. 7 februari 2019 hebt u mij verzocht om, voorafgaande aan de vaststelling van 
de Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland, beide beleidsstukken 
met mijn gemeenteraad te bespreken. Om vervolgens na consultatie u een zienswijze te geven. Deze brief bevat 
de zienswijze van de gemeenteraad West Betuwe, op de Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 en het Ontwerp 
Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022.

Voorafgaand aan enkele inhoudelijke overwegingen, merkt mijn gemeenteraad op dat de beide 
beleidsdocumenten, zowel procesmatig als inhoudelijk recht doen aan de verhoudingen tussen de betrokken 
partners. Onze waardering hiervoor. De gemeenteraad onderschrijft de gekozen prioriteiten, maar behoudt zich 
het recht voor om u enkele overwegingen mee te geven die betrokken dienen te worden bij de verdere uitwerking 
van de documenten. Onderstaand treft u deze overwegingen aan.

Aanrijtijden en huisvesting
De geografische indeling en omvang van onze gemeente en het basisteam De Waarden leidt onvermijdelijk tot 
een grote mate van inefficiëntie in de reisbewegingen van de repressieve dienst en de beschikbaarheidsdienst. De 
politie (en schaarse voertuigen) zijn veel tijd kwijt aan het overbruggen van afstanden. Extra aandacht wordt 
gevraagd voor de aanrijdtijden (zie tabel 1) die in West Betuwe onder de norm zijn1 en de heterdaadkracht 
nadelig kunnen beïnvloeden. Daarnaast is het aantal politiebureaus in De Waarden afgenomen. De Waarden kent 
alleen nog politiebureaus in Tiel, Culemborg en Zaltbommel en voor het overige steunpunten met een minimale 
bezetting en geen vaste openstelling voor de inwoners. Daar komt bij dat tijdens de Vierdaagse in Nijmegen de 
politiebureaus in Culemborg en Zaltbommel gesloten zijn om voldoende inzet elders te kunnen genereren. Dit is 
geen service naar onze inwoners. 

Tabel 1: Reactietijd Prio 1-meldingen 2018  in % gemeente, regionale eenheid
Perioden Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Heel 

2018
Nederland 85,8 86,3 86,2 85,6 84,7 85 84 85,5 84,6 84,2 84,4 84,5 84
West Betuwe 89.5 78,1 79,7 86,6 77,6 78 69 75 71,4 77,6 76,5 75,9 78,5

Bron: Opendata publicatie cijfers 2018

Lokale uitvoering leidend

1 De nationale politie streeft er naar in 90 procent van de gevallen binnen 15 minuten aanwezig te zijn.
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De beschreven uitwerkingen van de aangehaalde prioriteiten zijn ambitieus. Een hoog ambitieniveau nastreven is 
prijzenswaardig, maar evengoed dient er rekening gehouden te worden met de prioriteitendruk op de 
verschillende niveaus. Dit maakt dat de landelijke en regionale prioriteiten niet ten koste mogen gaan van de 
lokale uitvoering, prioriteiten en maatwerk. De wens tot flexibele inzet is binnen het team De Waarden 
aanwezig, maar blijkt in de praktijk door capaciteitsproblemen minimaal beschikbaar. 

Wijkagenten
De basis van het politiewerk ligt binnen de gemeente op wijk- en/of buurtniveau. De wijkagent heeft een 
belangrijke (sleutel)positie als het gaat om het signaleren van zorgelijke ontwikkelingen. Door vroegtijdige 
signalering van deze ontwikkelingen, maakt dit de kans op preventief handelen en het voorkomen van escalatie 
groter. Een stevige lokale verankering van de wijkagent (1 op 5.000 inwoners) is voor het lokale 
veiligheidsbeleid cruciaal. 

In het verlengde hiervan heeft de politie in een eerder stadium aangegeven dat de wijkagenten voor 80% van de 
netto uren, binnen de gemeente werkzaam is. Echter door het bestaande capaciteitstekort worden de wijkagenten 
veelvuldig ingezet voor de beschikbaarheidsdienst en wordt de verdeelsleutel van 1:5.000 wijkagenten niet 
volledig nagekomen. Onze gemeente heeft momenteel 9 wijkagenten in plaats van de beloofde 10.  Daarnaast 
moet er ruimte te zijn om de wijkagent daar te laten zijn waar nodig. Dit is situatie afhankelijk (vraag – aanbod 
en in sommige gevallen op verzoek van). 

Informatievoorziening
Een belangrijke voorwaarde voor de burgemeester om gezag over de politie te kunnen uitoefenen, is het 
beschikken over voldoende en adequate informatie. Informatievoorziening en informatie gestuurd werken 
(beginnende bij een goede registratie aan de voorkant) op alle niveaus is cruciaal bij de bewaking / monitoring 
van de voortgang op gestelde prioriteiten en de doelstellingen. Daar is een zekere verbeterslag wenselijk. 
Uniforme afspraken over de wijze van informeren op onder andere de voortgang van de gestelde prioriteiten, de 
cijfers en een verdiepende analyse hiervan, kunnen hier een cruciale bijdrage aan leveren. 

Bestuurlijke rapportages met een strafrechtelijke component die het OM niet altijd bereiken. Aangiften gedaan 
door onze inwoners / ondernemers die, tenzij deze via internet gedaan worden, niet altijd schriftelijk door de 
politie worden afgehandeld. Dit roept onvrede op en doet geen goed aan het vertrouwen in de politie en/of de 
aangifte- en meldingsbereidheid. 
Het tekort aan informatiedeling gaat daarnaast mede ten koste van de gedrevenheid en motivatie van onze 
vrijwilligers / inwoners die als beheerders in WhatsApp groepen, in het kader van buurtpreventie of anderszins 
hun nek uitsteken in het belang van de veiligheid in de gemeente. Zij voelen zich niet altijd gehoord. Tot slot 
begint het versterken van de zorg- en veiligheidsketen met het delen van informatie en signalen. Hier dient in 
meegedacht te worden met de gemeente en de het sociale wijkteam. 

Toename inzet Boa’s 
Eén van de grootste veranderingen die de komst van de Nationale Politie met zich mee heeft gebracht, is de 
verminderde aandacht van de politie voor lokaal toezicht en handhaving (een ontwikkeling die al langer gaande 
is). In toenemende mate lijkt de politie zich verder van deze taak terug te trekken. Veel gemeenten proberen het 
ontstane gat op te vullen door meer eigen toezichthouders en handhavers in de publieke ruimte aan te stellen. 
Handhaving mist bijval omdat politie alleen waarschuwend optreedt wanneer ze al ter plaatse komen. Ook wordt 
er niet altijd handhavend opgetreden op basis van de APV, waardoor er geen sprake is van flankerend beleid. Dit 
is in veel gevallen wel noodzakelijk en wenselijk om daadkrachtig bestuursrechtelijk te kunnen optreden. 

Recherchecapaciteit
Binnen met name het basisteam De Waarden en eveneens binnen het district Gelderland-Zuid is een groot tekort 
aan recherchecapaciteit. Hierdoor worden diverse onderzoeken niet opgepakt. Dit heeft een grote negatieve 
impact op onze geïntensiveerde aanpak van de georganiseerde misdaad (ondermijning), de openbare orde en de 
veiligheid binnen de samenleving.
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Voorgenoemde ontwikkelingen doen serieus afbreuk aan de robuustheid van het basisteam De Waarden. Door 
middel van deze zienswijze doet mijn gemeenteraad een dringend beroep op de eenheidsleiding Oost-Nederland 
om met deze overwegingen aan de slag te gaan. 

Ik ga er vanuit u, namens de gemeenteraad van West Betuwe, voldoende geïnformeerd te hebben. Uw reactie zie 
ik met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Ing. H.W.C.G. Keereweer
Burgemeester 


