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Onderwerp Open discussie invulling 5% beleidsvrije ruimte politie 2011 
 
 

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

 
2. Open discussie invulling 5% beleidsvrije ruimte politie 2011  

De heer Bergmann schetst de historie van de 5% vrije beleidsruimte en het opstellen van een 
veiligheidsplan. Hij geeft aan dat het integraal veiligheidsbeleid wordt betrokken in het wijkplan en het 
jaarwerkplan en dat daarmee de 5% discussie overbodig wordt.   
De heer Van Meijbeek geeft aan dat het integraal veiligheidsplan wordt vastgesteld door de raad. Hij 
vraagt zich af wat voor invloed/sturing de raad nog heeft. Ook zou hij willen weten hoe het college 
omgaat met de wens van de raad om tussentijds te kunnen bijsturen. Hij vraagt zich af of dit in de 
lokale driehoek mogelijk is. Ook wil hij  weten hoe het gaat als de politie tussentijds wil bijsturen. Hij 
vraagt zich af of we nu als gemeente meer grip op politie inzet krijgen dan bij de 5%-regeling. Heeft hij 
het goed begrepen dat de wijkagent van Portland vertrekt en er een stagiaire voor in de plaats komt?  
De heer Littel sluit zich volledig aan bij de woorden van de vorige spreker. Hij zou graag willen weten 
wat de 5% in tijd/uren betekent. Hij heeft het gevoel dat de raad helemaal niet kan sturen. Hij heeft de 
plannen gelezen en mist hierin de koppeling tussen het wijkwerkplan en de regie op veiligheid.  Hij 
geeft aan dat hij de brief heeft gelezen van de heer Egels en zegt niet onder de indruk te zijn van het 
feit dat Albrandswaard als enige nog de 5% beleidsvrije ruimte hanteert. Vervolgens vraagt hij uitleg 
over de kadernota. Tot slot geeft aan dat er in de kranten veel over drugs heeft gestaan en leest in het 
stuk dat de drugsoverlast is toegenomen. Hij vraagt of deze passage is toegevoegd naar aanleiding 
van de situatie rond Delta en of daar ook een blowverbod kan worden ingesteld.  
De heer Van der Graaff geeft aan dat het om veel meer gaat dan alleen de 5%. De gemeente is 
verplicht is om een veiligheidplan te maken.  tenminste 1 keer per vier jaar, dus kan ook meer! Een 
veiligheidsplan behelst meer is dan de politie alleen. Hij neemt aan dat we bezig zijn om daar vorm 
aan  te geven. Hij is reuze benieuwd wat de gemeente wil met haar veiligheidsbeleid en wacht met 
spanning de notitie af.  
De heer Roest meldt dat hij het stuk met enige verbazing heeft gelezen. Voor hem is het een én-én-
verhaal . Heb je een integraal veiligheidsplan dan houdt dat in dat de 5% daar in verdisconteerd zit.  
Hij vraagt hoe daarop gestuurd wordt en hoe je daar grip op houdt. Hij is erg geïnteresseerd in de 
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verhouding tussen het integraal veiligheidsplan en het wijk veiligheidsplan. Hij wil de discussie veel 
meer naar de politie verleggen dan naar de ketenpartners in het algemeen.  
De heer Littel heeft vernomen dat inzet bij buurtpreventie is weggevallen.   
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat er een integraal veiligheidplan opgesteld moet worden. Hij 
vraagt zich af wat de gemeente wil gaan bereiken. Er wordt een koppeling gemaakt met buurtpreventie 
en de politie. En de koppeling BOA’s en de politie. Hij heeft gesproken met de politie en de BOA’s en  
is daarmee opstap geweest. Er is kennelijk geen aansluiting tussen de BOA’S en de politie.  Hij ziet 
weinig terug van de koppeling tussen de politie, BOA’s , GOZA -inspecteurs en buurtpreventie.   
De heer Roest merkt op dat de discussie niet moet gaan over de politie, maar over de integrale 
aanpak.   
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de politie bereid moet zijn om zijn bevoegdheden te delen met 
anderen. Hij merkt op dat de politie het niet alleen kan.  
De heer Bergmann geeft aan dat integraal beleid bijzonder iets is omdat je partners erbij zoekt die 
specifiek nodig zijn voor bepaalde onderdelen. Aanpak van overlast en opvang van jeugd is nog niet 
goed uit de verf is gekomen. Dat betekent niet dat er helemaal niets wordt gedaan. De vorige 
wethouder heeft wel een aanzet gegeven. Er is overleg geweest met partners maar ondertussen zijn 
er ook partners gewisseld en partners bijgekomen die ook hun inbreng willen hebben om te zorgen dat 
het de goede kant op blijft gaan rond om de jeugd. Hij meldt dat daarom dat alle informatie 
uitgewisseld moet worden. De politie kan en mag echter niet alle informatie delen tenzij daar hele 
speciale overeenkomsten.. Daar wringt soms de schoen. Ook bij de BOA’s zitten grenzen. Zij  zijn 
geen politiepersoneel maar in dienst van de gemeente. Hij meldt dat er gekeken wordt of de BOA’s 
ook inzetbaar zijn bij buurtbemiddeling. Hij zegt dat de gemeenteraad de rol gaat spelen die ze al 
speelde bij het integraal veiligheidsbeleid 2008 naar 2009. Het periodiek bespreken van het beleid per 
jaar moet hij nog oppakken. Hij geeft aan dat het integraal veiligheidsbeleid meer is dan de politie 
alleen.  
De heer Van Meijbeek meent dat er niet als raad wordt gestuurd. Het is wel van belang  dat de raad 
kijkt welke beleidskaders zij belangrijk vindt. Hij merkt op dat de raad geen burgemeester is en ook 
geen OM.  
De heer Bergmann geeft aan dat in de begroting van 2012 al is aangegeven wat het gaat kosten om 
het een en ander op de rails te zetten.  
De heer Wolfswinkel vraagt of de raad nog een wijk werkplan krijgt over 2011. 
De heer Bergmann antwoordt dat er elk jaar een wijk werkplan komt.  
De heer Wolfswinkel hoopt in het wijk werkplan terug te vinden hoe de samenwerking geregeld is met 
de buurpreventie en hoe er wordt omgegaan met de BOA’s. Hij vindt het heel belangrijk om de 
opmerkingen  die zijn  gemaakt zijn over het Delta ziekenhuis te verwerken in het wijk werkplan. 
De Voorzitter vraagt zich af hoe het  met dit agendapunt verder gaat.  
De heer Littel houdt zich vast aan de 5%.  
De heer Van Meijbeek geeft aan vertrouwen te hebben in de nieuwe aanpak. 
De heer Roest sluit zich aan bij de heer Van Meijbeek.  
De heer Van der Graaff sluit zich ook aan bij de heer Van Meijbeek. 
De heer Van Wolfswinkel sluit zich ook aan bij de heer Van Meijbeek. 
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De heer Van Meijbeek geeft aan dat er nog een stuk moet komen van de portefeuillehouder om verder 
te gaan. 
De heer Bergmann gaat hier akkoord mee.  
De heer Van der Graaff merkt op dat de VNG en de B&G een handreiking hebben gemaakt. Met 
daarin een stappenplan hoe te komen tot een veiligheidsplan. Hij zou het fijn vinden om dit in te zien. . 
De heer Bergmann geeft aan dat het veiligheidsplan volgens het model van de VNG is gemaakt. En 
zegt toe dat de raad de handreiking krijgt. 
De Voorzitter concludeert dat dit agenda punt in december 2010 opnieuw wordt geagendeerd.  
Vervolgens geeft hij het woord aan de portefeuillehouder voor beantwoording van de overige vragen.  
De heer Bergmann antwoordt op de vraag over de wijkagent in Porland. Het is lastig is om hiervoor 
een ervaren kracht terug te krijgen. Hij geeft aan dat het daarom als leer/stageplaats wordt ingevuld.  
Nagegaan wordt of een blowverbod rond Delta mogelijk is. Ook de ondersteuning buurtpreventie 
Portland-Noord wordt nagevraagd.  
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit hierbij de vergadering. 


