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Steenbergen, 16 juni 2015 

Geachte gemeenteraad, 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Wie is of zijn verantwoordelijk voor het besluit om de politiebegeleiding te laten 
vervallen?; 

2. Wat is de motivatie achter dit besluit, in afwijking van alle 45 eerdere jaren?; 
3. Wat is de visie hierop van het college? Denkt het college dat de veiligheid van de 

deelnemers en organisatie van de Kleine Tour gegarandeerd is zonder begeleiding 
van de politie?; 

4. Wat kan en wil het college doen om dit besluit (gedeeltelijk) terug te (laten) draaien?; 
5. Zijn er in Steenbergen nog andere organisaties dan de Kleine Tour, en/of zijn er nog 

meer in Steenbergen te organiseren evenementen die te maken kunnen krijgen met de 
genoemde gewijzigde richtlijnen van de politie? Zo ja, welke?; 

6. De gewijzigde richtlijnen van de (landelijke) politie en de mogelijke gevolgen daarvan, 
lijken binnen onze gemeente niet of niet optimaal gecommuniceerd naar de 
desbetreffende (vrijwilligers) organisaties. Is over deze 'koerswijziging' van de politie 
gecommuniceerd, en zo nee is het te overwegen om dat alsnog te doen?. 
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Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. De teamleiding van de politie heeft besloten om geen politiebegeleiding 

beschikbaar te stellen; 
2. De politie houdt zich enkel bezig met haar primaire taken. Begeleiding van een 

wielerevenement behoort niet tot de primaire taak van de politie; 
3. In de vergunningvoorwaarden hebben wij opgenomen dat de organisatie zelf 

verantwoordelijk is voor de veiligheid van de deelnemers, begeleiding en overige 
weggebruikers. Hiertoe kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van 
verkeersregelaars; 

4. Er heeft ondertussen een gesprek plaatsgevonden tussen politie, burgemeester 
en organisatie. Uitkomst van dit overleg is dat de verwachting er is dat partijen er 
onderling uit gaan komen; 

5. Het ingezette beleid leidt ertoe dat er geen enkel evenement nog 
politiebegeleiding krijgt; 

6. Wij hebben de politie verzocht om de koerswijziging uitdrukkelijk te communiceren 
met de organisaties. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
dej0cosejcrfetaris, de burgemeester, 
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