
Algemene toelichting vooraf bij de antwoorden ten aanzien van de vragen 

gesteld bij de RIB s.v.z. politiecapaciteit (commissie Bestuur en middelen 18 

januari) 

In de RIB is uitgebreid de meerjarige ontwikkeling van de onderbezetting in de 

politiebonden politiezorg toegelicht. Daarnaast heeft de inzet door corona, nieuwe taken 

die de politie erbij heeft gekregen - zoals bewaken en beveiligen - en crisissituaties die 

onverwachts de kop opsteken gezorgd voor aanhoudende druk op de capaciteit. De 

capaciteitsbesparende maatregelen, die in 2021 al zijn ingezet, worden daarom met 1 

jaar verlengd. Dit zijn de vermindering van de politie-inzet bij evenementen en 

voetbalwedstijden (B en C) met 20% , een evenementenstop van 2 mei t/m 15 

september 2022 en de inzet van wijkagenten voor de noodhulp voor maximaal 20% van 

de tijd. In tijden van schaarste is het maken van keuzes onvermijdelijk. Deze bestuurlijke 

keuzes zijn gezamenlijk gemaakt in het regionaal veiligheidsoverleg (burgemeesters, 

hoofdofficier van justitie en de politiechef van de Eenheid Rotterdam). U begrijpt dat 

daarom niet alles kan worden gevraagd en er geprioriteerd moet worden. De verwachting 

is dat na 2023 de capaciteit meer in balans zal zijn.   

  

Vragen CU-SGP 

Wat betekent de lagere/mindere inzet van politie (als gevolg van lagere 

personeelsbezetting) voor de veiligheid in Dordrecht? 

 

Antwoord: 

De huidige capaciteit en inzetbaarheid van het basisteam en de noodzaak tot recuperatie 

leidt tot de conclusie dat het afstemmen van de vraag naar en de aanbod van 

politiecapaciteit nauw luistert. Juist daarom is gekozen vooral in te zetten op 

bovenstaande capaciteitsbesparende maatregelen. De dienstverlening naar de burger 

blijft - zoals in de brief is aangegeven - gewaarborgd. De politie rijdt altijd uit voor de 

prioriteiten 1 en 2 meldingen (noodhulp) en ook overige (onverwachte) spoedzaken zijn 

gegarandeerd. Uiteraard kunnen wij niet alles kan vragen aan de politie en zal 

bij  generieke werkzaamheden, zoals acties in het verkeer, zo nodig worden 

geprioriteerd. Uiteraard wordt steeds opnieuw bepaald waar de urgentie ligt en de 

aandacht naar uit moet gaan. Overigens verbetert het veiligheidsgevoel in de regio en 

dalen de misdaadcijfers. Een verschuiving naar andere criminaliteitsvormen, zoals 

ondermijning en cybercriminaliteit, is al langer zichtbaar. Deze twee thema's zijn 

onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan en daarin wordt met de partners 

onverminderd op doorgewerkt.  

  

Wat betekent de lagere/mindere inzet van politie voor de uitvoering van het integrale 

veiligheidsplan en overige doelstellingen in het veiligheidsdomein? 

 

Antwoord: 

De doelstellingen die zijn opgenomen in het IVP - en overige doelstellingen en afspraken 

in het veiligheidsdomein die de gemeente heeft vastgelegd met de politie - worden nog 

steeds nagekomen/gecontinueerd en lopen derhalve geen gevaar. Zoals in de burap 

(leefbaar en veilig Dordrecht) is aangegeven zijn alleen de geplande integrale controles, 

die wij uitvoeren met verschillende partners waaronder de politie,  vanwege de pandemie 

niet uitgevoerd. 

  

Zijn er manieren om de lagere/mindere politie inzet op te vangen bv door een 

verschuiving van (deel)taken naar extra inzet van toezicht en handhaving? 

 

Antwoord: 

De politie en handhaving/toezicht werken voortdurend samen en vullen elkaar zoveel 

mogelijk aan. De bevoegdheden van handhaving/toezicht zijn echter wel beperkt en 

handhavers/toezichthouders kunnen niet geheel of zondermeer de (wettelijke) taken van 

politie overnemen. Daarnaast heeft handhaving enerzijds de taken uit te voeren zoals 



zijn vastgelegd in het handhavingsplan. Anderzijds zijn er aanvullende taken bijgekomen 

in het kader van de pandemie.  

 

Vragen CDA 

Wat kunnen wij lokaal als gemeente doen om de ongewenste consequenties op te 

vangen? 

 

Antwoord: 

Zie antwoorden bij CU-SGP. 

  

Ik krijg signalen dat aangiften over serieuze zaken om deze reden niet in behandeling 

worden genomen. Dat is onacceptabel. Welke actie nemen wij om dat bij politie cq 

ministerie aan te kaarten als onacceptabel? 

 

Antwoord: 

Alle aangiften worden opgenomen, vaak op basis van een afspraak. Ook kan online 

aangifte worden gedaan. Via de site https://www.politie.nl/aangite-of-melding-doen zijn 

alle mogelijkheden te zien. Er kan opvolging aan de aangiften worden gegeven indien er 

voldoende opsporingsindicatie is.  Prioriteiten in de opvolging worden in overleg met het 

Openbaar Ministerie bepaald. Ik kan geen concreet antwoord geven op bovenstaand, niet 

nader beschreven, signaal.   

  

Vragen PvdA 

Er wordt gesteld dat er geen nieuwe evenementen tussen 2 mei en 15 september meer 

kunnen plaatsvinden ivm te weinig politiecapaciteit (voor demonstraties, door corona, 

etc.). 

Net nu de Cultuursector weer vol er tegenaan wil gaan. En steeds meer gekeken wordt 

om allerlei evenementen naar voorjaar en zomer te verplaatsen omdat het vanwege 

corona niet eerder kon/kan. 

Niet ieder evenement heeft politie nodig, of nauwelijks. 

Wij willen dat er wel meer evenementen kunnen plaatsvinden. Wat is daarvoor nodig? 

 

Antwoord: 

  

Huidige evenementenkalender 

De huidige evenementenkalender is goed gevuld, ook in de periode tussen 2 mei en 15 

september. Deze week is er gelukkig een versoepeling gekomen voor de 

evenementensector, echter wel met specifieke voorwaarden zoals een beperkte 

capaciteit. Gunstig is dat diverse organisatoren de evenementen op voorhand later in het 

jaar hebben gepland om meer zekerheid te hebben dat het evenement (hopelijk met nog 

meer versoepelingen) door kan gaan. Ook hebben we – zoals in de brief ook staat vóór 1 

december 2020, in afstemming met de organisatoren, de evenementen geïnventariseerd 

en kunnen toevoegen aan de evenementenkalender 2022. 

  

Nieuwe grote evenementen 

Regionaal is afgesproken is dat daar waar nieuwe grote(re) evenementen (de B & C-

categorie evenementen) aangemeld worden, in samenspraak met de hulpdiensten (en in 

dit geval de politie specifiek) besproken wordt wat de mogelijkheden zijn om het 

evenement door te laten gaan. Elementen die daarbij een rol spelen zijn: hoeveelheid 

evenementen op de betreffende datum, aanwezige risico's in het kader van openbare 

orde en veiligheid, beschikbare capaciteit bij specifieke hulpdiensten etc. Op basis van 

die inzichten wordt een beoordeling gemaakt van een eventuele doorgang van het 

evenement met bijvoorbeeld extra veiligheidsmaatregelen die door de organisator 

geregeld moeten worden zoals: extra beveiligers of andere maatregelen die de veiligheid 

bij het evenement kunnen bevorderen. De inzichten inclusief advies worden aan het 

bevoegd gezag voorgelegd alvorens een beslissing wordt genomen.  Het evenement kan 

https://www.politie.nl/aangite-of-melding-doen


vervolgens of doorgang vinden of niet omdat door het evenement de veiligheid van 

personen of de omgeving in het gedrang is.  

  

Nieuwe kleine evenementen 

Regionaal is afgesproken dat voor kleine(re) evenementen (de meldingen en A-categorie 

evenementen) eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd zoals hierboven geschetst. Wel is 

het zo dat de meldingen en A-evenementen over het algemeen minder impact en risico 

voor de openbare orde en veiligheid opleveren. Aangenomen kan worden dat dit type 

evenementen, wanneer deze nieuw op de evenementenkalender worden aangemeld, 

doorgang kunnen vinden.  

  

Ervaring voorgaande jaren 

Voorgaande jaren heeft de politie eenzelfde signaal afgegeven. De hierboven beschreven 

werkwijze is toen ook toegepast. Ervaring leert dat in veel gevallen oplossingen worden 

gevonden om nieuwe evenementen door te laten gaan. In goed overleg met de 

hulpdiensten is bijvoorbeeld een datum gekozen waarop weinig andere evenementen 

plaatsvinden of zijn extra beveiligingsmaatregelen aan de organisator gevraagd. 

  


