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Geachte mevrouw Gaillard, VERZONDEN 2 3 kOV. 2018

Hartelijk dank voor de brief van minister Grapperhaus die u mij namens de 
regioburgemeester per e-mail van 15 november jl. toestuurde. Deze ministeriële 
brief aan de Tweede Kamer geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen over de in die brief vervatte landelijke beleidsdoelstellingen voor de 
járen 2019-2022.

De minister gaf al eerder aan dat de politie in deze kabinetsperiode een nieuwe 
fase in zal gaan; een fase van versterking, vernieuwing en modernisering. Een 
verheugende mededeling. Zeker in het licht van de omschreven mix van 
kwalitatieve en kwantitatieve afspraken die worden opgenomen in de landelijke 
veiligheidsagenda voor de komende vier jaar en die passen bij de 
dóórontwikkeling die de politie in de afgelopen periode heeft gemaakt.

De prioritering van de aanpak van ondermijnende criminaliteit juich ik toe. De effecten 
en risico's van deze criminele activiteiten op de samenleving zijn dermate groot, dat 
intensieve en effectieve maatregelen nodig zijn. Met alle middelen die ons als 
overheid ten dienste staan dienen we ons te verzetten tegen het ontstaan van 
parallelle samenlevingen als gevolg van de drugsindustrie. Ik begrijp de schreeuw van 
medebestuurders en politici uit West-Brabant en Zeeland om meer rechercheurs en 
middelen voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Natuurlijk is het goed te vernemen dat de minister de in het regeerakkoord 
afgesproken sterkte-uitbreiding bij de politie van 171 Fte inzet ter versterking van de 
eenheden ten behoeve van de opsporing van ondermijnende en zware criminaliteit.
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Daarbij kan - en mag naar mijn mening - niet alleen uitbreiding van de 
recherchecapaciteit de oplossing zijn. Zoals de minister zelf al schrijft is het voor een 
effectieve aanpak van belang dat wordt geïnvesteerd in verbetering van de 
informatiepositie aan de voorkant van het proces. En dat sluit naadloos aan bij mijn al 
eerder geuíte pleidooi om ervoor te zorgen dat de basis van onze politieorganisatie op 
orde is.

Juist via de inzet van gebiedsgebonden politiezorg, meer in bijzonder van een 
voldoende aantal wijkagenten kunnen vroegtijdig signalen uit de wijk worden 
opgepakt en doorgezet. Zij zijn de ogen en oren van de politie en vormen een 
vooruitgeschoven post met een groot netwerk dat zich uitstrekt over alle lagen van de 
bevolking in 'hun' wijk. Die spilfunctie kunnen zij alleen uitoefenen als het aantal 
wijkagenten op het peil is van de al lang geleden afgesproken norm van 1 Fte per 
5.000 inwoners. Wijkagenten behoren daarbij mijns inziens minimaal voor 800Zo 
beschikbaar te blijven voor hun werk in de wijk en niet worden te ingezet voor 
noodhulp of - uitzonderingen daargelaten - bij andersoortige calamiteiten. Ze worden 
al te veel belast met administratieve verwerking van de grote hoeveelheid meldingen 
en aangiftes die zij via hun werk als wijkagent genereren. Helaas leert de praktijk in 
mijn gemeente dat de positie van wijkagent door de járen heen steeds verder is 
afgebrokkeld en wellicht door sommigen wordt ondergewaardeerd. Het kan niet zo 
zijn dat in een gemeente van dik 25.000 inwoners en met een oppervlak van 160 km2 
nog niet eens 3 volledige Fte beschikbaar is voor de wijkagententaak. Juist in 
gemeenten met een groot buitengebied lopen de risico's verder op voor wat betreft 
de vestiging van drugsplantages en -laboratoria, of zoals recent in Oost-Brabant 
bleek, voor illegale opslag van asbest.

Ik mag mij gelukkig prijzen met de hoge kwaliteit van de 3 wijkagenten en hun 
bereidheid om 'de eindjes aan elkaar te blijven knopen'. Maar we kunnen niet 
ongebreideld een beroep op hen blijven doen. Een goed functionerend en ook in 
kwantitatief opzicht op peil zijnd netwerk van wijkagenten zal er mijns inziens toe 
bijdragen dat we - meer dan nu het geval is - aan de voorkant van de problematiek 
kunnen komen. Alleen reactief inzetten van de politiecapaciteit is al lang niet meer 
effectief gebleken. Te vaak kunnen we slechts 'kruimels' oppakken en blijven de grote 
spelers buiten schot.

Het wordt op prijs gesteld als u deze reactie door tussenkomst van regioburgemeester 
de heer Th. L. N. Weterings onder de aandacht brengt van minister Grapperhaus. 
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