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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020;
constaterende dat:
a. in de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer (2018) over het sluiten van politiebureaus
de minister schrijft dat de beweging om meer aanwezig te zijn in de wijken en minder op bureaus
niet ten koste van de kwaliteit van dienstverlening gaat;
b. in dezelfde beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer gesteld wordt dat de politie meer op
straat aanwezig zal zijn en via andere modernere wegen dan traditionele, bereikbaar zijn voor de
burger, zoals steunpunten in gemeentekantoren en pop-up politiebureaus;
c. het werk van de wijkagent met de jaren complexer geworden is;
d. inwoners hoge eisen stellen aan de manier waarop de politie hen tegemoet treedt;
e. in de op 5 maart 2019 door de politie gepubliceerde ‘Vertrouwen- en reputatiemonitor’ als een van
de verbeterpunten is opgenomen de zichtbaarheid in de wijk;
f. in dit zelfde onderzoek naar voren is gekomen dat medewerkers van de politie vinden dat de
politie kritiek serieus zou moeten nemen, opener zou moeten zijn voor vragen en zichtbaarder zou
moeten zijn in de wijken;
is van mening dat:
1. met name pop-up politiebureaus het gevoel van veiligheid kunnen vergroten;
2. een pop-up politiebureau een tijdelijk karakter heeft;
3. bij calamiteiten een pop-up bureau een laagdrempelige wijze is om meldingen en/of aangifte te
doen, dan wel om informatie te ontvangen;
4. een pop-up bureau de zichtbaarheid van de politie in de wijk bevordert;
5. de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol op zich zou moeten nemen bij het
opzetten van een pop-up politiebureau;
verzoekt de burgemeester en het college:
a. in de overleggen met basisteam Oude Maas, het belang van zichtbaarheid in de wijk door middel
van pop-up politiebureaus onder de aandacht te brengen;
b. bij calamiteiten de politie te faciliteren om de pop-up politiebureaus mogelijk te maken;
c. daar waar nodig een tijdelijk steunpunt aan de vullen met de aanwezigheid van BOA’s;
en gaat over tot de orde van de dag.
Het raadslid,
Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk
Aangenomen
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