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Steenbergen, 15 februari 2018

Aan de Raad,

Vrijdag 9 februari 2018 kopte BN/DeStem op de voorpagina ‘Begrip voor roep om extra politie In het 
daarop volgende artikel gaf deze krant aan dat minister Grapperhaus heeft toegezegd dat er dit jaar politie 
bijkomt. Maar het is nog niet duidelijk waar de extra agenten worden ingezet. Intussen is er alle begrip in 
Den Haag voor de West-Brabantse zorg voor de misdaad. De minister snapt de schreeuw om meer 
recherchecapaciteit, aldus BN/DeStem.

Natuurlijk claimen veel politieregio’s extra speurders in het gevecht tegen de georganiseerde (drugs-) 
misdaad, onze drie zuidelijke regio’s voorop. Maar dat betekent niet dat er geen oog zou moeten zijn voor 
het nijpend tekort aan wijkagenten. Ik deel de mening van de minister. Er moet een meer flexibele en 
bereikbare politie zijn. Agenten moeten daar zijn waar burgers hen nodig hebben en dus meer zichtbaar 
zijn, of dat nu op het platteland is of in de stad. In onze gemeente met inmiddels bijna 25.000 inwoners 
ervaren we al járen hoe het is om gebiedsgebonden politiewerk uit te moeten voeren met een minimale 
bezetting van slechts 3 wijkagenten. Dit staat averechts tegenover de druk die wordt gelegd op gewenste, 
en mijns inziens zeker noodzakelijke inzet tegen ondermijning. Ondermijning die niet alleen in de grote 
steden voorkomt maar zich steeds vaker ook manifesteert in gemeenten van onze omvang. De sleutel voor 
een sterke en toekomstbestendige politie ligt bij de wijkzorg, met de wijkagenten als vooruitgeschoven 
post. Zij kennen de wijk en de bewoners door en door en hebben vaak als eerste door dat er iets niet in de 
haak is. In de strijd tegen ondermijning hebben wijkagenten een cruciale functie. Zij zijn het, die netwerken 
bouwen en onderhouden binnen hun wijk om kennis te vergaren over hetgeen er speelt. Juist daarom heb 
ik de basisteamdriehoek voor het politieteam Bergen op Zoom in mijn brief van 10 oktober 2017 
opgeroepen het gesprek aan te gaan over de toedeling van het aantal wijkagenten op basis van de al járen 
binnen de landelijke politie geldende norm van de beschikbaarheid van één wijkagent op elke 5.000 
inwoners. Ik gaf toen al aan dat het naar mijn mening anders moet. Natuurlijk is de politie er als het nodig 
is; daar gaat het niet om. Ik heb juist aandacht gevraagd voor de preventieve werking die uitgaat van een 
genoegzaam aantal wijkagenten die dag-dagelijks vanuit hun wijk kunnen opereren en zichtbaar een 
eenvoudig fysiek bereikbaar zijn voor de inwoners. Alleen als die basis op orde is, kunnen we de strijd aan 
tegen ondermijning en andere vormen van georganiseerde (drugs-)criminaliteit

Ik ben dan ook blij dat mijn initiatief door de basisteamdriehoek is overgenomen en met een positief 
bericht is doorgeleid naar het driehoeksoverleg op districtsniveau. Daar is besloten dat we als district 
De Markiezaten op eenheidsniveau een gezamenlijk en helder standpunt in zullen nemen. Inmiddels is 
door de voorzitter van het districtelijk driehoeksoverleg, namens de burgemeesters van ons district De 
Markiezaten een brief opgesteld. Daarin wordt de capaciteitsverdeling aan de orde gesteld.



Tevens is er een reactie vanuit ons district De Markiezaten gegeven op het rapport van de commissie 
Kuijken (Consultatie evaluatie Politiewet) waarin dit onderwerp ook uitgebreid aan de orde wordt gesteld.

Bij brief van 17 januari jongstleden hebben wij de regioburgemeester Zeeland-West-Brabant aangegeven 
dat er behoefte is aan maatwerk op districtelijk en lokaal niveau waardoor er kansen liggen voor gezag en 
sturing die direct van invloed zijn op de operationele activiteiten van de politie. Hierbij, zo schreven wij, 
bestaat binnen ons district de behoefte aan meer maatwerk voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van 
(wijk-)agenten. De verdeling van politiesterkte zal nadrukkelijker op de agenda gezet moeten worden; de 
sterkteverdeling is niet meer representatief gelet op onze geografische structuur en problematiek, zoals is 
weergegeven in onderstaande tabel.
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10 4 6 3

Aantal inwoners per 30 april 2017 66.092 21.785 49.835 24.295
Gemiddeld aantal inwoners per 
wijkagent 6609 5446 8305 8098

Oppervlakte gemeente 93,1 knť 91,91 km2 413,1 krrť 159,1 km'
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Zoals uw raad naar ik aanneem bekend is, is in het regeerakkoord structureel 6 267 miljoen uitgetrokken 
voor, onder andere, meer agenten in de wijk en meer rechercheurs. Hoewel deze ontwikkeling op zich 
positief valt te duiden, is de realiteit dat de komende járen de instroom van nieuwe agenten bij de politie 
achter zal blijven bij de verwachte uitstroom. Dit betekent dan ook dat krimp van de sterkte meer voor de 
hand ligt dan de gewenste groei. In het overleg dat de regioburgemeesters hebben met de minister, is van 
de zijde van de regioburgemeesters dan ook aangegeven dat het ambitieniveau op de te realiseren 
instroom onhoog zal moeten. In het regeerakkoord is verder opgenomen dat de verdeling van de inzet van 
de politie over de regio’s moet worden geactualiseerd. Daarbij zal meer aandacht moeten zijn voor de 
effecten van de aanpak van ondermijning op de capaciteit van de politie (maar ook van OM en de 
rechtbank). Regioburgemeester Weterings gaf daarbij aan dat met name ingezet zal moeten worden op 
een meer transparante en objectieve verdeelsleutel voor de nieuw te verkrijgen capaciteit. De bestaande 
capaciteit opnieuw verdelen volgens een nieuwe verdeelsleutel is daarbij niet zinvol; de focus moet gericht 
worden op versterking en niet op verdeling van schaarste. Ik onderschrijf dit van harte!

Vanuit de politieregio Zeeland-West-Brabant is recent (29 januari 2018) nog gereageerd op een consultatie 
over de evaluatie van de Politiewet 2012. Daarin is nog eens nadrukkelijk het belang aangeduid van de 
aanbeveling van de Commissie Kuijken, waarin wordt gepleit om de korpschef meer ruimte te geven om 
beleids- en beheersmatig sturing te geven aan de politie. Vanuit onze eenheid is aangegeven dat als 
nadrukkelijke voorwaarde daaraan verbonden zou moeten worden dat de korpschef deze verruiming van 
zijn bevoegdheden niet aan zich dient te houden, maar door-mandateert naar de politiechef en deze 
vervolgens weer naar de teamchefs. Alleen dan kan daadwerkelijk invulling worden gegeven aan lokale 
ruimte. En dus ook aan lokale afweging met betrekking tot de capaciteit en taakinvulling van de wijkagent.
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Die is nog altijd niet overal op orde, waarbij de wijkagent nog teveel wordt ingezet voor andere taken, aldus 
regioburgemeester Weterings. Een gegeven dat zeker ook opgaat voor onze gemeente. De burgemeesters 
van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant hebben een belangrijke kanttekening geplaatst bij de 
conclusies en aanbevelingen van de commissie Kuijken. Die conclusies en aanbevelingen kunnen niet los 
gezien worden van het capaciteitsvraagstuk. Voor ieder politiebestel geldt, dat dit slechts slagvaardig en 
geloofwaardig kan opereren wanneer voldoende capaciteit aanwezig is om de wettelijke taken van 
opsporing, handhaving en hulpverlening daadwerkelijk te kunnen verrichten. Dit is thans (nog) onvoldoende 
het geval. Deze boodschap zal nog meer moeten doorklinken in Den Haag.

Door deze ontwikkelingen voel ik mij gesterkt in mijn beleid gericht op versterking van het aantal 
wijkagenten in onze gemeente Steenbergen. Daarbij komt dat dit jaar het Regionaal Beleidsplan voor de 
járen 2019-2022 in ontwikkeling zal worden genomen. Het vast te stellen beleidsplan omvat in ieder geval 
de verdeling van de beschikbare politiesterkte, waaronder beschikbare wijkagenten over de onderdelen 
van de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant. Daarbij moet rekening worden gehouden met het belang 
van een goede taakvervulling van de politietaak in alle betrokken gemeenten en de doelen uit de 
gemeentelijke integrale veiligheidplannen. Voor onze gemeente zijn die vastgelegd in het door uw raad op 
26 november 2015 vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 2016-2020 ‘Samen 
werken aan veiligheid’.

Ik voel mij gesteund door mijn collega-burgemeesters om samen in het Veiligheidscollege van de eenheid 
Zeeland-West-Brabant ons te blijven inzetten voor versterking van de politiecapaciteit en daarmee op 
uitbreiding van het aantal wijkagenten voor onze gemeente, ons team en ons district, op basis van de 
huidige norm van 1 wijkagent op iedere 5.000 inwoners die ieder voor zich minimaal 8007o van hun werktijd
in de wijk aanwezig zijn.

Hpogachtend
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