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Geachte leden van de raad,
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 ons als 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 onder andere onze gemeente.

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, bewaken synagoge, inzet bij vreemdelingenopvang en RET diensten).
Vooralsnog kan de minimale inzet die reageert op 112 meldingen nog redelijk tot goed
gehandhaafd worden in Albrandswaard. Hoewel het basisteam zijn uiterste best doet om de
inwoners, instellingen en ondernemers te blijven bedienen betekend bovenstaande wel dat op
sommige momenten zaken niet meer uitgevoerd kunnen worden binnen onze gemeente.
Voorbeelden hiervan zijn verkeerscontroles, niet aanwezig kunnen zijn bij vergaderingen met
netwerkpartners, het niet kunnen behandelen of langer blijven liggen van eenvoudige zaken of
vermindering van heling acties. Voor de reeds bekende evenementen in Albrandswaard heeft
bovenstaande nog geen gevolgen.
Daarnaast is een gevolg dat onze drie 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.
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Vanzelfsprekend maak ik mij zorgen over de benoemde ontwikkelingen. De zorgen en maatregelen
zijn een vast onderwerp van gesprek in mijn reguliere overleggen met de teamchef van de politie.
Tevens doe ik samen met mijn collega's een dringend appel op de landelijke overheid zorg te
dragen voor voldoende adequate politie capaciteit.
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 regioburgemeesters aandacht vragen bij de Tweede Kamer en de minister
van Justitie en Veiligheid voor de schaarse politiecapaciteit. Ik houd u op de hoogte van verdere
ontwikkelingen.
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Geachte heer Grapperhaus,
Op 18 september jl. werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten in Amsterdam. Het
schokt ons diep dat een advocaat in uitoefening van zijn functie is geliquideerd. Zijn moord raakt aan
het fundament van onze rechtsstaat en benadrukt het belang van de bestrijding van ondermijnende
criminaliteit. Naar aanleiding van de moord krijgen vele mensen, waaronder advocaten, rechters en
officieren van justitie, extra beveiliging. Wij vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat personen die
hun bijdrage leveren aan de democratische rechtsorde, ongestoord kunnen functioneren.
Tegelijkertijd leggen deze extra beveiligingswerkzaamheden wederom enorme druk op de al
nijpende politiecapaciteit.
De - zeer begrijpelijke - bijzondere extra maatregelen onttrekken momenteel politiecapaciteit uit
basisteams en regionale eenheden. Deze maatregelen lijken echter voor langere duur noodzakelijk
te zijn. De gevolgen zien we direct lokaal, door de afnemende beschikbaarheid van blauw in de
wijken. De behoefte aan alternatieven voor inzet dan wel extra structurele middelen voor het
bewaken en beveiligen van subjecten is groot. Deze capaciteit kan niet blijvend uit de lokale
politiecapaciteit worden onttrokken.
De regioburgemeesters en de burgemeesters in hun regio zijn op dit moment in gesprek met de
politie over hoe te voldoen aan de benodigde inzet voor de beveiligingswerkzaamheden en welke
keuzes dit met zich meebrengt. De teneur van deze gesprekken is constructief en uitermate
welwillend, maar er leven ook grote zorgen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, levert de politie
veel capaciteit uit de basisteams. Hierdoor blijft ander werk langer liggen of wordt noodgedwongen
niet gedaan. Het gaat met andere woorden direct ten koste van ‘blauw op straat’, die de
beschikbaarheid in acute situaties, de aanwezigheid bij demonstraties en evenementen, de
noodhulp en de beschikbaarheid van wijkagenten raakt.
Voor onze zorgen over de beperkte politiecapaciteit vragen wij al langer aandacht. De recente
ontwikkelingen zetten dit nog verder op scherp. Urgente landelijke kwesties krijgen voorrang op
lokale prioriteiten en vooralsnog is onduidelijk hoe lang deze situatie gaat duren. Wij voorzien op
korte termijn en in aanloop naar de jaarwisseling - naast het annuleren van vereiste opleidingen en
het inboeten in lokale aanwezigheid - ook een immense roosterdruk.

Als vertegenwoordigers van het gezag over de politie benadrukken wij dat een landelijke inzet van
politie met betrekking tot bewaken en beveiligen van personen, niet ten koste kan blijven gaan van
de lokale politiecapaciteit. De hierboven geschetste gevolgen daarvan zijn zeer ongewenst. Wij
verzoeken dan ook om een structurele oplossing die de lokaal inzetbare politiecapaciteit zoveel
mogelijk ontlast.
Met elkaar op zeer korte termijn hierover in gesprek gaan is noodzakelijk om ook de lokale
veiligheidsprioriteiten naar behoren te kunnen blijven uitvoeren.
Hoogachtend,
Namens de regioburgemeesters,

Ing. A. Aboutaleb
Voorzitter regioburgemeesters
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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.

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
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Geachte heer Aboutaleb,
Met deze brief reageer ik graag op uw brief inzake bewaken en beveiligen d.d. 11
oktober 2019 (kenmerk: 2019003). In mijn reactie heb ik ook de brief inzake de
politiecapaciteit betrokken die u op 29 oktober jl. aan de Tweede Kamer heeft
gestuurd. Ik heb onderstaande reactie ook naar de Tweede Kamer gestuurd.
In uw brieven meldt u dat de Regioburgemeesters verhoogde druk op de
beschikbare politiecapaciteit ervaren als gevolg van toenemende landelijke
prioriteiten, die volgens hen voorrang krijgen op lokale prioriteiten. U vraagt de
Kamer te waken voor een verdere toename van prioriteiten die extra
politiecapaciteit vragen. Ook roept u op tot structurele maatregelen om de
politiecapaciteit te laten stijgen.
Ik herken het beeld dat in uw brieven wordt geschetst ten aanzien van de druk op
het operationele politiepersoneel. Sinds het aantreden van dit kabinet heb ik
consequent gemeld dat de politiecapaciteit onder druk staat. Mede daarom is in
het Regeerakkoord ook besloten tot de uitbreiding van de operationele formatie
met ruim 1.100 fte. Tegelijkertijd staat de politie voor een aanzienlijk
vervangingsvraagstuk, omdat de komende jaren relatief veel politiemedewerkers
met pensioen gaan. In mijn brief van 3 september 2019 heb ik u nader ingelicht
over de ontwikkeling van de bezetting van operationele functies 1.
Ik heb bij meerdere gelegenheden niet onder stoelen of banken gestoken dat het
realiseren van de vervanging en uitbreiding van de operationele bezetting een
stevige uitdaging vormt, mede vanwege de verschillende ontwikkelingen op de
(toekomstige) arbeidsmarkt. Daarnaast heb ik eerder gemeld dat het effect van
de verhoogde instroom pas in de komende jaren voelbaar wordt, omdat nieuwe
operationele medewerkers eerst moeten worden op geleid en zij gedurende hun
opleiding niet volledig inzetbaar zijn. Er is daarmee, weliswaar tijdelijk maar toch,
sprake van extra druk op de inzetbaarheid. Zoals ik uw Kamer heb gemeld in mijn
brief van 12 november 2018, heb ik daarom voor de jaren 2019-2021 €91 miljoen
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beschikbaar gesteld aan de eenheden om de inzetbaarheid van de politiecapaciteit
zoveel mogelijk op niveau te houden 2.
Naast de voorziene effecten op het gebied van in-, door- en uitstroom, is er nu
ook sprake van een uitzonderlijke situatie na de moord op de advocaat Wiersum.
De getroffen maatregelen vragen veel van de betrokken organisaties en van de
basisteams die toch al zwaar waren belast. Daarnaast maken de recent
aangenomen moties op het terrein van ondermijning, zeden en
AVIM/mensenhandel een verdere uitbreiding van de politiecapaciteit noodzakelijk.
Daar kijk ik op dit moment ook naar. Extra capaciteit is evenwel niet van vandaag
op morgen geregeld. In verband met de reeds geplande vervanging en uitbreiding
zal het realiseren van extra capaciteit eenvoudigweg meer tijd dan normaal
kosten.
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Er zullen de komende jaren daarom ongemakkelijke keuzes moeten worden
gemaakt ten aanzien van de veiligheidsambities, zoals ik eerder ook al
aankondigde in mijn brief inzake de verdeling van de Regeerakkoordgelden van
15 juni 2018 3. Dat geldt voor mij en voor de gezagen. In het licht van de eerder
genoemde moties heeft de korpschef recentelijk naar mij toe, nogmaals de
noodzaak hiertoe aangegeven.
Ik benadruk dat de huidige situatie niet lang mag voortduren. Omdat extra
capaciteit niet van vandaag op morgen is geregeld, werkt de korpschef aan het
beter in balans brengen van de operationele bezetting en formatie. De korpschef
heeft daartoe een landelijke taskforce Operationele Sterkte en Capaciteit
ingesteld. Deze taskforce zal de komende tijd maatregelen voorstellen gericht op
het vergroten van mogelijkheden om sterkte uit te breiden, (nieuwe)
medewerkers sneller in te kunnen zetten, optimaal benutten van bestaande HRM
wet- en regelgeving, het ontwikkelen van specifiekere en snellere opleidingen en
o.a. de inzet van technologie en innovatie. De voorstellen van de taskforce zal ik
bespreken met de korpschef, de Politieacademie en de gezagen. Vervolgens zal ik
de Tweede Kamer hierover informeren.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
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