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Aan de Raad,

Meermalen heb ik u geïnformeerd over mijn inzet om te komen tot het op sterkte brengen van het 
aantal wijkagenten voor onze gemeente. Recent nog heb ik u een afschrift gestuurd van mijn, door 
tussenkomst van de regioburgemeester, op 22 november jl. ingebrachte reactie op de concept 
veiligheidsagenda zoals deze door minister Grapperhaus werd voorgelegd.

Het doet mij goed dat als reactie daarop regioburgemeester Weterings in een brief van 7 december 
2018 concreet meldt (ik citeer): "U krijgt de beschikking over 4 wijkagenten, zoals eerder aan u 
toegezegd. Dit naast de thematische wijkagenten die zich bezighouden met Jeugd, Ondermijning, 
Burgerparticipatie, Evenementen en Social Media". Duidelijk is nu dat het aantal wijkagenten voor het 
gehele district De Markiezaten omhoog gaat van 23 naar 28 wijkagenten.

Op 7 december heeft regioburgemeester Weterings inmiddels het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 
van de politie-eenheid Zeeland-West- aan de minister van Justitie en Veiligheid Brabant aangeboden. 
In zijn brief wijst de regioburgemeester de minister erop dat nagenoeg in alle gemeenteraden, ook 
in uw raad, zorgen zijn uitgesproken over het gebrek aan capaciteit bij de politie om daadwerkelijk 
invulling te geven aan de regionale en lokale veiligheidsthema's. De raden - zo schrijft 
regioburgemeester Weterings aan de minister - lijken zich er ten volle van bewust dat de aanpak 
van ondermijning een zware wissel trekt op de capaciteit van de politie maar geven daarbij wel aan 
dat de zichtbaarheid van de politie in de wijken en kernen gewaarborgd dient te blijven en dat de 
wijkagenten daadwerkelijk voor taken in de wijk ingezet moeten blijven worden. Dit laatste is in de 
praktijk nog steeds niet gewaarborgd.

Wijkagenten komen door de capacitaire beperkingen in hun team vaak onvoldoende toe aan hun 
werk in de wijk door de inzet voor incidentafhandeling, evenementen, voetbal een dergelijke. De 
regioburgemeester heeft minister Grapperhaus nu concreet gevraagd om voldoende ruimte voor de 
wijkagenten om in hun wijk bezig te zijn, zichtbaar te zijn en een goede informatiepositie op te 
bouwen. Dat komt ook het veiligheidsgevoel van de burger ten goede.

Juist vandaag spreekt de Tweede Kamer over wijkagenten die te veel taken hebben en worden 
overvráágd. In dat kader publiceerde NRC Handelsblad gisteren (11 december) een rapportage 
gebaseerd op een dag op pad met een wijkagent op de Veluwe. Het beeld dat in die rapportage 
wordt geschetst bevestigd de situatie zoals die in onze gemeente wordt ervaren.
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Wijkagenten die dagen niet in hun 'eigen' wijk kunnen zijn omdat er verplichte cursussen moesten 
worden gevolgd of omdat er diensten van zieke of met verlof zijnde collega's moesten worden 
overgenomen. En natuurlijk de respons op 112 meldingen; ook daar moeten wijkagenten soms ook 
op reageren. NRC Handelsblad wijst nog eens heel duidelijk op de belofte bij de invoering van de 
Nationale Politie in 2012. Elke wijk krijgt per 5.000 inwoners een wijkagent, die dan 800Zo van de tijd in 
zijn of haar wijk zou moeten zijn. Terwijl de politieorganisatie landelijker werd, zouden (wijk-) 
agenten lokaler gaan werken. Dichtbij, als aanspreekpunt voor burgers, om eer vroeg bij te zijn als 
er problemen spelen in de wijk. Dat is niet goed gelukt, zag de commissie die vorig jaar de invoering 
van de Nationale Politie doorlichtte. Wijkagenten "krijgen te veel taken en worden overvráágd", 
schreven de onderzoekers. De Tweede Kamer debatteert - zoals eerder gememoreerd - dus 
vandaag met minister Grapperhaus over het rapport.

U begrijpt dat ik de uitkomsten van dat debat met grote belangstelling tegemoet zie. Temeer in het
licht van de groei vàrn onze gemeente tot boven de 25.000 inwoners.

Hoogachtend,
de burgemeester van Steenbergen,
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Geachte heer van den Belt,

Dank voor uw reactie naar aanleiding van de consultatieronde met betrekkínn mt
M«ScPlV“"fh.e'd8a9enda'lnuwbrtefboudtueennadnjkkelijkpleidooionľde 
politiecapaciteit op sterfte te hebben, specifiek voor de wijkagenten.
Op 24 juli 2018 heb ik van de voorzitter van het district De MarkiezatPn
u, een voorstel ontvangen met betrekking tot de sterkteverdeling in het district raľr^ľr

sszîrakkoord 38,den-0826—heb * « -Sľr
Met de besluitvorming rondom het Regionaal Beleidsplan (RBP), d d 7 november 201R 
ľ k ^es,ericte in de Ea"b«d Zeeland-West-Brabant vastaesteld hTrbP

■ŴllSUSïïïïsï“~*
Burgerparticipatie, Evenementen en Social Media.
In t0'no he'aantal Wilka9en*en in het district De Markiezaten omhooq oeoaan van on 
naar 28. Ik wijs u erop da. de MM» uiteindelijk zelf gaan oveTSTľe

wijkagenten en de taakverdeling. Zodra de mogelijkheden zich aandienen zal een 
selectieprocedure gestart worden om wijkagenten te gaan werven.

ľa6rin tTľteldľaRBP WOľd'n09 aan9ebod«n aan de minister. In die brief zal ik

belaľo daľ riľ ľ9 Tken Va" d6 8terk,everdeling in onze Eenheid en wijzen op het 
belang dat de wijkagenten daadwerkelijk voor hun taken in de wijk ingezet worden.

Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vríendelijke groet,

Drs. Th.L.N. Weterings
Regioburgemeester Zeeland-West-Brabant
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Postbus 8050 
5004 GB Tilburg 
Ringbaan West 232 
5038 KE Tilburg

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
T.a.v. de Minister
de heer prof. mr. dr. F.B.J. Grapperhaus 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag

Geachte heer Grapperhaus,

r
Veiligheidscollege van 18 april 2018 is PPn 9ewij e bijeenkomst van hei
burgemeesters toegestuurd met het verzoek om ďľľ^ re9ļ0naal beleidsP'an aan de 
gemeenteraden. ^ 0m d,t ter consultatie voor te leggen aan de

is met de voorgeľegde^eglona^veniahe^^h ^ T ™ " '~c
ruiľníe * He. regionaaSZlľn " -r *

alleen mogelijk door focus aan ta hronnon - ^ gheidsthema s. Deze ruimte is
beperken in het aantal thema'* n h " de re9'onale vei,igheidsthema’s en ons te 
Straatroof (WOS) dan ook n.et teľuo 2 T Wonin9inbrake". Ontvallen en 
evenmin voor om V^ J oíTven! T 'eiligheidsthema en kiezen wij e,
bestempelen. Naar verwachtinq zullen dezTth 6n ,as reSlonaal veiligheidsthema te 
terugkomen. 9 ^llen deze thema s zeker als lokale veiligheidsthema’s

xncszasr-~hetregionale en lokale veiliaheid*thama’c n equaat invulling te geven aan de
bewust da, de ľ ""t V0"6 ^
politie. Ook de verwachte uitstroom van medewerkeľs bľde nl.ľa t ? ™ de
vergrijzing en de daarmee qeen tred houdanda în * Ò de polrt,e ten 9evolge van de 
ernstige zorgen. Zij qeven daarbii wal aa 'stroom, baart veel gemeenteraden
en kernen gewaarborgd dient te blijven en d t ..tbaarheid van de politie in de wijken 
tn da wijk ingezet moetenten ľZT W'Jka9en,e" daad-^e,ijk voor taken

vragen "voor ^de T2T™ Te'"adrUkkeliJk aandacht

Uitbreiding van deze formatie van^t 22
eenheid Zeeland-West-Brahant to va,y . L u zuny^22, heeft de politie-
me, mijn oollega-regioburgemeesters van de'pX’-eeľheden Oosf BÍbanf VT" 
de in onze ogen onjuiste sterk,everdeling vande nation^it^^Xd ^
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daadwerkelijk voor hun
Praktijk nog steeds niet gewaarborgd is Wifkaoén.e' f* d® «’"^tering dat dit in de 
hon wer in de wijk door de inze, vooMnľdÄandiîľ"16" Vaak “vozende toe aan 
Dit houdt vaak verband met caoacitaire h0 d ndeling, evenementen, voetbal e d 
vragen om voldoende ruimte voor de wiïkaaem"96" 10 ^ politieteams- Hierbij wil ik u

"äkk :ar-«r *- *—*«—van de burgemeesters van de eenheid Zeeland Wea&åb'T* ,rneldin9en QP verzoek 
(normenng van de, aanrij,ijden van mij een separate“ver

wiU^mï^opn^iken^^ onvoMdendÉMijkUn ţi et*6* ^e9'onaa, Beleidsplan 2019-2022 

gemeenten de ruimte te geven vanuit hun lokale ve liohïľ !*!SChikbaar is Seweest om
de doc^rtaiing „aar he, , beleidsplan te ma P ľ"en en lokale Paring
bleken de lokale veiligheidsplannen nog rľeľTde aľm\ , ^ meeSte Meenten
het moment dat het concept regionaal beleiH 9emeenteraad besproken te zijn op
burgemeesters hebben daarop aangegeven dit zfdhő 'C0"SUla,ie voodag. Diverse
Daarnaast bleek dat het concept vaîľde landeliike geen ,ulsle San9 van zaken vinden, 
moment beschikbaar kwam waardoor het pd * Ve,l,9heidsagenda pas op een laat 
veiligheidscollege was vastgesteld voordat deľanľitBeleidSP,a" 2019-2022 al in het 
waren. Ook dat is als een onwenselijke srïuart J voorgestelde prioriteiten bekend 
aanloop naar de volgende bSsolľs vaT'Z,ZT“ darila've om in de 

Beleidsplannen met bovenstaande rekeninn te h ^ e gheidsa9enda en Regionale
in het proces mogelijk zijn. 'nS ‘6 h0Ude" en le bezien welke aanpassingen

Ik vertrouw er op u hiermede voldoende ,e hebben geïnformeerd

Drs. Th. L.N. Weterings 
Regioburgemeester


