
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Kamerleden, 
 
De afgelopen periode hebben wij meerdere brandbrieven geschreven met daarin onze grote zorgen 
over de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit in Nederland en wat dat voor beslag legt op de 
schaarse politiecapaciteit. Wij stuurden u brieven naar aanleiding van het rapport ‘De achterkant 
van Amsterdam’, maar ook recentelijk een brief over wat de intensivering van bewaken en 
beveiligen betekent voor onze politie-eenheden. Bijgevoegd vindt u onze recente brief aan de 
minister met onze reactie op de plannen van dit kabinet ten aanzien van het ‘breed offensief tegen 
ondermijnende criminaliteit’.  
 
Toenemende prioriteiten, dalende sterkte 
De gemeenschappelijke deler van deze brieven is dat wij in toenemende mate extra landelijke 
prioriteiten zien ontstaan, dan wel intensiveringen van bestaande landelijke prioriteiten die allemaal 
ten koste gaan van dezelfde schaarse politiecapaciteit. Deze beleidskeuzes hebben gevolgen. De 
politiecapaciteit wordt namelijk niet groter, ondanks onze oproep om echt wezenlijk meer te 
investeren in de politie. Sterker nog: de bezetting van de operationele sterkte lijkt komend jaar zelfs 
verder te dalen in plaats van te stijgen. Het lokale gezag is permanent genoodzaakt de tekorten in de 
eenheden onderling met elkaar te verplaatsen, wat niet leidt tot het vergroten van de veiligheid of 
het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd blijven wij geconfronteerd worden met de ene na de andere 
intensivering van landelijk beleid. 
 
Lokale en nationale prioriteiten onder druk 
De effecten daarvan zijn voelbaar en vinden wij onacceptabel. Enerzijds komen de landelijke 
beleidsdoelstellingen zoals benoemd in de veiligheidsagenda onder druk te staan. Denk aan de inzet 
op mensenhandel, executie, ondermijning en cybercrime. Anderzijds kunnen wij niet langer onze 
lokale veiligheidsprioriteiten waarborgen.  
 
Enkele voorbeelden:  

- de roosterdruk in de basisteams neemt toe, waardoor wijkagenten niet meer in de wijk 
actief zijn, maar noodhulp rijden; 

- het moeten sluiten van politiebureaus door onderbezetting;  
- de aanrijtijden in het buitengebied staan onder druk en worden niet meer gehaald;  
- het aantal roofovervallen is aan het toenemen, terwijl we de afgelopen jaren met elkaar 

deze zogenaamde high impact crimes succesvol aan het tegengaan waren. 
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Wij vinden dit niet uit te leggen aan onze inwoners. Wij vragen u te waken voor een verdere 
toename van prioriteiten die extra politiecapaciteit vragen. Ook vragen wij u met klem om snel met 
structurele maatregelen te komen om de politiesterkte te laten stijgen. Het water staat ons en onze 
politie reeds tot aan de lippen. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
ing. A. Aboutaleb     
 
Voorzitter regioburgemeesters    
 
 


