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Ons kenmerk Initiatiefvoorstel fractie EVA m.b.t. 5% beleidsvrije ruimte politie  
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Initiatiefvoorstel fractie EVA m.b.t. 5% beleidsvrije ruimte politie   
Mevrouw Steekers licht het initiatiefvoorstel toe. 
De heer Zevenbergen vraagt aan de portefeuillehouder over hoeveel uur er wordt gesproken. Hij 
vraagt zich af hoe vrij inzetbaar wil ’t effectief zijn.  
De heer Bergmann geeft aan dat het wijkteam 11 fte heeft. Het wijkteam kampt al jaren met 
vacatures. Onze wijkteam bestaat gemiddeld uit en wordt aangevuld met 20 a 30 studenten door het 
hele jaar heen. 1fte werkt ±1400 uur. 5% hiervan is 400 uur. De effectiviteit is vooral af te  meten aan 
uit het feit dat de politie samenwerkt met anderen op een bepaald onderwerp. Hij geeft aan dat voor 
het samenstellen van de Veiligheidsmonitor mensen worden gebeld en meer vragen krijgen dan in 
het onderzoek van de EVA. De politie probeert al meer zichtbaar te zijn en daarbij is ook het kennen 
en gekend worden van belang. 
De heer Zevenbergen vraagt of de EVA zijn conclusies kan beargumenteren, rekening houdend  
aantal uren dat de portefeuillehouder aangeeft van 5 uur per week.   
Mevrouw Steekers geeft aan dat de conclusies niet verder beargumenteerd kunnen worden. Ook al 
is het 5 uur per week, toch kan je die inzetten op kennen en gekend worden. Dit is een aanzet. 
De heer Linssen geeft aan dat de politie dit probeert maar een groot deel van de bevolking zit niet op 
een praatje hierop te wachten. Hij vindt dit initiatief overbodig. Hij vraagt zich af of de enquête in alle 
kernen is gehouden. 
Mevrouw Rombout  geeft aan dat de enquête in alle 3 de kernen is gehouden. In Portland was bij 
winkeliers een grote behoefte aan het kennen en gekend worden van de politie.  
De heer Duurkoop vraagt zich af wat de taak van de politie is als er meer blauw op straat is. 
Mevrouw Steekers geeft aan dat zij hun gewone taken kunnen uitvoeren zoals bekeuren, maar het 
belangrijk dat zij aanwezig zijn. 
De heer Duurkoop geeft aan dat hij moeite heeft met de vraagstelling uit de enquête.   
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Mevrouw Rombout geeft aan dat zij geen volleerd enquêteurs zijn. De vraag is wat doe je met een 
ontvangen signaal, veel mensen hebben behoefte aan iemand om te kunnen aanspreken. 
De heer Duurkoop vindt het niet zo zinvol een agent op straat te laten lopen zonder specifieke taak.  
De heer Bergmann geeft aan dat de buurtagent van Portland avonden heeft gehouden waar niet een   
winkelier afgekomen is, noch een reactie heeft gegeven. Dit is meerdere keren voorgekomen. Hij 
vindt dit erg jammer.  
De heer Zevenbergen onderschrijft de opmerking van de heer Duurkoop m.b.t. enquête.  Hij vraagt 
zich af of voorlichting geen prioriteit heeft.  
Mevrouw Rombout geeft aan dat er een keuze is gemaakt om voor één jaar een accent te leggen.  
De heer Van Engeldorp Gastelaars vindt de enquête sympathiek. Hij onderschrijft de aanbeveling, 
maar de politie doet dit al. Het kopje voorlichting is volgens hem tastbaarder. 
Mevrouw Rombout geeft aan dat buurtpreventie uit de wijk zelf moet komen. Zij wil het accent op 
zichtbaarheid leggen.  
De heer Van Engeldorp Gastelaars vraagt aan de portefeuillehouder of de bezuiniging al bekend is. 
De heer Bergmann geeft aan dat ook in Albrandswaard bezuinigd moet worden. De burgemeesters 
moeten nog met elkaar om tafel hierover.  
De heer Van Engeldorp Gastelaars geeft aan dat er vorige jaar uitdrukkelijk is  gevraagd om de raad 
eerder bij het werkplan te betrekken.  
De heer Bergmann de raad heeft zelf aangegeven hierover in discussie te willen gaan.  Het wijkplan 
komt pas in het najaar november-december. De raad kan wel aangeven welke prioriteiten er zijn. 
Mevrouw Rombout suggereert om het bijv. in september hierover te hebben. 
De Voorzitter geeft aan dat dit op de termijnagenda gezet kan worden. 
De heer Heezen vraagt zich af of de 5% zou kunnen worden ingezet voor de bezuiniging. 
De heer Bergmann geeft aan dat het kan, daar is geen uitsluitsel over. Hij geeft aan dat in de hele 
regio zal de politie meer zichtbaar zijn. Het college komt met een voorstel dat  vooral inzet op 
jeugdoverlast en vernielingen.  
Mevrouw Rombout is benieuwd naar de reactie van de politie op beide voorstellen.  
De heer Bergmann geeft aan dat een voorstel met reactie komt.  
De Voorzitter concludeert dat dit onderwerp als debatpunt op de agenda van raadsvergadering van 
25 januari komt. Het voorstel van het college en het initiatiefvoorstel van EVA worden als één punt 
geagendeerd.  
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering. 


