
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 
• Vragensteller: Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

• Onderwerp/vergaderstuk: Zienswijze ‘Strategisch Beleidsplan 2023-2027 Politie eenheid 

Rotterdam’ 

• Vergaderdatum: 10 november 2022 

• Portefeuillehouder: A. Attema 

• Datum indiening vraag: 9 november 2022 

• Datum ontvangst antwoord: 10 november 2022 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Het politiebureau gaat verdwijnen uit Ridderkerk. U maakt zich er hard voor dat er een politiepost 

komt in Ridderkerk.  

Kunt u aangeven van welke factoren het afhangt of die politiepost er komt en op welke termijn u 

daarover meer duidelijkheid verwacht?  

Antwoord 1 

De nationale politie moet eerst nog een besluit nemen. Zie ook onze RIB van 2 september 2022. 

Naar verwachting zal de realisatie van het nieuwe politiebureau drie jaar in beslag nemen.  

Parallel aan het project van de realisatie van het nieuwe teambureau, zal gestart worden met het 

realiseren van een politiepost in de gemeente. Op deze wijze zal de politie in onze gemeente recht 

doen aan het door het Regionaal Veiligheidsoverleg geformuleerde uitgangspunt dat elke burger 

in zijn of haar gemeente persoonlijk met de politie in contact moet kunnen treden. 

Vraag 2 

Als de politiepost er komt, kunnen inwoners daar dan fysiek aangifte doen?   

Zo nee, is het toekomstige politiebureau in Barendrecht dan de dichtstbijzijnde plek waar inwoners 

fysiek aangifte kunnen doen? Graag uw antwoord toelichten.  

Antwoord 2 



Zie antwoord vraag 1. 

Vraag 3 

Blijkens het coalitieakkoord en het collegeprogramma zet u in op extra wijkagenten.  

Hoe verhoudt dit zich tot de passage in de zienswijze dat het basisteam Oude Maas, wijkteam 

Ridderkerk op sterkte blijft? Dit lijkt uit te gaan van een continuering van de huidige situatie.  

Antwoord 3 

Als gevolg van de motie Hermans c.s. zal er nog capaciteit over de eenheden verdeeld worden. 

De verwachting is dat in het najaar van 2022 bekend zal worden hoeveel extra formatie aan de 

eenheid Rotterdam wordt toebedeeld. Over de verdere invulling van de extra capaciteit binnen de 

eenheid zal de politiechef vervolgens adviseren en vindt besluitvorming plaats in het Regionaal 

Veiligheidsoverleg. Tevens staat in het collegeprogramma aangegeven dat we een lobby richting 

het Rijk om het aantal wijkagenten per aantal inwoners te vergroten gaan inzetten. Ook aandacht 

voor de werving van vrijwillige politieagenten staat als actiepunt in het collegeprogramma. 

Vraag 4 

In de Strategische agenda staat dat de capaciteit van de gebiedsgebonden politie in de eenheid 

Rotterdam vanaf 2024 weer meer op sterkte komt.  

Welke kansen biedt dit voor Ridderkerk om het aantal wijkagenten uit te breiden en hoe vindt die 

lobby plaats? De gemeente gaat immers niet zelf over de verdeling/uitbreiding van 

politiecapaciteit. 

Antwoord 4 

Zie antwoord vraag 3. 

Vraag 5 

In tegenstelling tot de politiecapaciteit gaat u wel zelf over de boa-capaciteit. U bent voornemens 

om het aantal boa’s uit te breiden van 7 naar 9 fte. Dit project wordt gestart in 2023.  

Wanneer verwacht u dat deze uitbreiding (structureel) gerealiseerd is? 

Antwoord 5 

Er wordt een campagne opgestart, gezamenlijk met HRM, voor het werven van de BOA’s. Op dit 

moment is er een krapte op de arbeidsmarkt, ook voor BOA’s. We hopen uiteraard dat de 

vacatures zo snel mogelijk gevuld zullen worden. Extra marketingcampagne daarop zal ingezet 

gaan worden. 
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