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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 40) over situatie Oudelandsweg

Geachte heer Rijsdijk,
Op 15 april jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld, naar aanleiding van e-mails die u heeft ontvangen van
een bewoner van het doodlopende gedeelte van de Oudelandseweg. Onderstaand treft u de antwoorden

aan op de door u gestelde vragen

Vraag 1
Hoe verklaart u dat de politie na een melding via 112 pas na 19 minuten ter plaatse was? Binnen welke

tijd hoort de politie na zo’n meldingter plaatsete zijn?
Antwoord

Voor de politie zijn doelstellingen bepaald ten aanzien van de reactietijd na spoedmeldingen, De
reactietijd betreft de tijd tussen het moment dat de politie de melding binnen krijgt tot aan het moment dat
het eerste politievoertuig ter plaatse is. Voor de doelstellingen voor de reactietijden geldt dat:
Bij prio 1-meldingen (met de hoogste prioriteit, veelal levensbedreigend) de politie in 82% van de
gevallen binnen 15 minuten ter plaatse is.
Bij prio 2-meldingen de politie in 77% van de gevallen binnen 30 minuten ter plaatse is.

Vraag 2
Kunt u aangeven of hier sprake is van een incident of een structurele situatie? Kunt u aangeven in
hoeveel gevallen de politie binnen de norm ter plaatse is?

Antwoord

Voor Ridderkerk geldt dat de politie in 2021 in 81,3% van de prio 1-meldingen binnen 15 minuten ter
plaatse was. In 2022 (tot en met 19 april 2022) is dit 79,34%. Voor de prio 2-meldingen was de politie
vorig jaar in 79,81% van de gevallen binnen 30 minuten ter plaatse. Dit jaar is dit in 81,57% van de
gevallen. Het komt voor dat de doelstelling niet altijd wordt gehaald. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld
de drukte van diensten of (grotere) incidenten die gelijktijdig plaatsvinden

Vraag 3
Wat zijn de mogelijkheden om de politie extra te laten surveilleren? Bent u bereid om zich hier hard voor
te maken?
Antwoord :
Er wordt naar aanleiding van de meldingen extra gesurveilleerd door de politie. Daarnaast hebben de
gemeente en de politie goed contact met de melders
Vraag 4
Wat zijn de mogelijkheden om de mobiele camera te plaatsen? Bent u voornemens om dit te gaan doen?
Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet en wat is er voor nodig om u de mobiele camera te laten
inzetten?
Antwoord

Op 14 april 2022 is de mobiele camera unit geplaatst voor een periode van twee weken
Vraag 5
Bent u bereid om op het doodlopende gedeelte van de straat extra (openbare) verlichting aan te
brengen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord :
In de eerste week van april is extra openbare verlichting aangebracht. Op korte termijn zal daar nog extra
openbare verlichting worden bijgeplaatst.

Vraag 6
Bent u bereid om in de straat een of meerdere borden te plaatsen waarop wordt vermeld dat deze straat
WhatsApp buurtpreventie heeft? Dit kan bijvoorbeeld aan het begin en het eind. Zo ja, op welke termijn?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord :
Ja, de borden zijn vorige week geplaatst op de drie plekken die met de omwonenden zijn afgestemd
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