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Betreft: Politiecapaciteit basisteam Oude Maas 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de media is momenteel veel aandacht voor de politiecapaciteit op landelijk, regionaal en lokaal niveau. 
De toch al hoge werkdruk bij de politie neemt over de hele linie steeds meer toe, onder andere door de 
toenemende vraag naar inzet van politiemensen voor landelijke prioriteiten. Daarnaast vragen ook 
recente gebeurtenissen, zoals de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum, om meer en 
waarschijnlijke langdurige beveiligingsmaatregelen. Omtrent deze verhoogde werkdruk bij de politie zijn 
door burgemeesters diverse acties ondernomen om dit bij de landelijke overheid bekend te maken. 

In deze brief informeer ik u over de stand van zaken in de regio en de gemeente Ridderkerk. 

Stand van zaken 
Vanuit de eenheid Rotterdam wordt momenteel ongeveer 50 fte landelijk ingezet voor bewaken en 
beveiligen. De levering voor bewaken en beveiligen komt bovenop de reeds ervaren krapte in het 
basisteam én de levering die ons basisteam dient te verrichten aan evenementen (voetbalwedstrijden, 
ME-inzet) en andere regionale inzet (onder andere bezetten zorg- en veiligheidshuis, inzet bij 
vreemdelingenopvang en RET diensten). 

Vooralsnog kan de minimale inzet die reageert op 112 meldingen nog redelijk tot goed gehandhaafd 
worden in Ridderkerk. Hoewel het basisteam zijn uiterste best doet om de inwoners, instellingen en 
ondernemers te blijven bedienen betekent bovenstaande wel dat op sommige momenten zaken niet meer 
uitgevoerd kunnen worden of langer blijven liggen binnen onze gemeente. Voorbeelden hiervan zijn 
verkeerscontroles, niet aanwezig kunnen zijn bij vergaderingen met netwerkpartners, het niet kunnen 
behandelen van eenvoudige zaken, afwezigheid bij ondermijningsacties of vermindering van heling 
controles. 

Daarnaast is een gevolg dat onze wijkagenten en medewerkers van de afdeling veel voorkomende 
criminaliteit (WC) meer diensten (per periode van vier weken) op de OC gelabelde voertuigen (rijden van 
de 112 meldingen) gepland worden. 

Vanzelfsprekend maak ik mij zorgen over de benoemde ontwikkelingen. Samen met mijn collega's doe ik 
een dringend appel op de landelijke overheid zorg te dragen voor voldoende adequate politie capaciteit. 
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Landelijke prioriteiten ten koste van lokale inzet 
Al langere tijd vragen de regioburgemeesters aandacht voor voldoende politiecapaciteit op zowel landelijk 
als regionaal niveau. In het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) is dit onderwerp recent besproken en is 
geconstateerd dat hier extra aandacht voor gevraagd moet worden bij de minister van Justitie en 
Veiligheid. 

De regioburgemeesters hebben in meerdere brandbrieven aan de minister en aan de leden van de vaste 
Tweede Kamercommissie aangegeven dat er structurele financiering moet komen voor extra capaciteit. 
Ook hebben zij er nadrukkelijk op gewezen dat de inzet van politie voor landelijke prioriteiten zoals meer 
bewaking van personen niet ten koste kan en mag gaan van de lokale capaciteit. 

De minister heeft hierop in een reactie laten weten dat hij de druk ten aanzien van het operationele 
politiepersoneel herkent, maar dat extra capaciteit niet van vandaag op morgen is geregeld. Ook liet hij 
weten dat dit ertoe leidt dat er ongemakkelijke keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de 
veiligheidsambities. 

Uiteraard blijven ook de regioburgemeesters aandacht vragen bij de Tweede Kamer en de minister van 
Justitie en Veiligheid voor de schaarse politiecapaciteit. 

Mw. A. Attema 
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