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Wat is met oog op landelijk beleid / ontwikkelingen te verwachten voor de agenten die in onze regio 
actief zijn in het kader van capaciteit en coa? Komen er extra agenten bij en wordt het cao hoger 
gewaardeerd?
 In de oordeelsvormende vergadering van 20 september 2022 is de Strategische Agenda 2023-

2026 van de Politie eenheid Rotterdam besproken. Hierin is het formatieplan voor het basisteam 
Drechtsteden Binnen (Dordrecht) uitgewerkt. De beoogde formatie betreft 193,6 FTE. 
Daarbovenop zijn regionale functies georganiseerd, zoals de meldkamer, recherche, leiding, 
onderzoek en ondersteuning. De vastgestelde strategische agenda is ter informatie in de bijlage 
toegevoegd. Voor informatie ten aanzien van de CAO politie verwijzen wij u naar:   
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/politie-cao 

Is er een beeld van hoe agenten in Dordrecht de werkdruk ervaren?
 Wij hebben geen zicht op de ervaren werkdruk van de agenten in Dordrecht. Hoge werkdruk is 

wel een thema dat onder de aandacht is van de Landelijke eenheid, zie hiervoor bijvoorbeeld ook
het jaarverslag 2021 van de Landelijke Eenheid, onder andere op pagina 71 en 74 via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2022/05/18/nationale-politie-2021 

Hoe vaak zijn agenten actief in hun eigen wijk? Wat is daartoe het streven?
 Wijkagenten zijn circa 80% van hun tijd aanwezig in de wijk. In de overige tijd zijn ze inzetbaar 

voor 'Spoed en nu' (112), dat ook in hun wijk kan zijn. Ten tijde van deze diensten verzorgen 
andere agenten controles, zoals op drugs, verkeer etc. Het streven is dat dit percentage de 
komende periode omhoog gaat naar circa 90%.

Hoeveel politiebureaus telt Dordrecht nu en wordt er gekeken of dit kleinschalig uitgebreid kan 
worden in de wijken die dit nodig hebben (zie extra bureau in de Vriesestraat)?
 Dordrecht heeft drie politiebureaus: Overkampweg, Vissersdijk en het steunpunt Vrieseweg. Er is

op dit moment geen sprake van uitbreiding. 

Hoe wordt de wens van inwoners meegenomen bij de plaatsing van een (tijdelijke) 
veiligheidscamera?
 Bij het instellen van cameratoezicht is van belang dat daarbij gekeken wordt naar de juiste 

juridische onderbouwing. Het instellen van gemeentelijke cameratoezicht is een bevoegdheid 
van de burgemeester op grond van de artikel 151c van de Gemeentewet, die door de 
gemeenteraad aan hem is toegekend in de Apv. Het cameratoezicht is bedoeld voor het 
handhaven van de openbare orde in een bepaalde gebied en een aanvullend instrument op 
andere maatregelen die reeds in dat gebied zijn of worden genomen. De wens van bewoners is 
daarbij in beginsel geen criterium om te bepalen of cameratoezicht wil of niet wordt ingesteld. 
Wel wordt bij de afweging om gemeentelijk cameratoezicht te stellen, bekeken hoe de 
veiligheidsbeleving in dat gebied is omdat in sommige gevallen cameratoezicht ook kan bijdragen
aan het verhogen van de veiligheidsbeleving van onze inwoners. In sommige gevallen kan het 
voorkomen dat de gemeente de politie ondersteund met het leveren van een mobiele camera. 
Dit cameratoezicht vindt dan niet plaats op grond van de gemeentewet, maar op grond van 
artikel 3 van de Politiewet. Het cameratoezicht is dan louter bedoeld voor het opsporen van 
strafbare feiten. 

Hoeveel veiligheidscamera’s zijn er nu geplaatst? 
 Er zijn 45 vaste camera´s voor de handhaving van de openbare orde geplaatst op grond van de 

gemeentewet en twee van de vijf mobiele camera units voor de handhaving van de openbare 
orde worden momenteel gebruikt.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2022/05/18/nationale-politie-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/politie-cao


o Stationsgebied 19
o Leerpark 10
o Energiehuis 8
o Kromhout 5
o Tolbrugkamp 2 (mobiele camera units)

Wat is qua budget het maximum aantal veiligheidscamera’s dat we als gemeente kunnen plaatsen 
deze periode? 
 Er is geen maximum budget voor een maximaal aantal camera. De huidige budgetten zijn 

bedoeld voor de exploitatie van de bestaande cameraprojecten. Daaronder valt het onderhoud 
en beheer van de camera's en de uitkijkvoorzieningen, maar ook het uitkijken van de beelden 
door team handhaving. Als er de noodzaak ontstaat voor aanvullende cameraprojecten, dan 
moeten hiervoor aanvullende middelen worden aangevraagd. 

Hoeveel gevallen van straatintimidatie zijn er het afgelopen jaar gemeld / in behandeling genomen? 
Wat is de top 3 van plekken waar de meeste incidenten plaatsvonden?
 Medio 2022 is de straatintimidatieapp gelanceerd. Sinds dien zijn er 23 meldingen 

binnengekomen. Overwegend anoniem en met name in de categorie nafluiten en naroepen. Er 
zijn nog geen specifieke locaties te benoemen, want de meldingen zijn zeer verspreid over de 
stad. Na de zomer in 2022 zijn we gestart met de publiekscampagne om de app te promoten. Het
aantal mensen dat gebruik maakt van de app moet nog groeien. In 2023 gaan we de app op 
verschillende manieren onder de aandacht brengen van de doelgroepen. Daarmee hopen we 
meer meldingen te ontvangen. 

Hoeveel gevallen van snelheidsovertredingen zijn er het afgelopen jaar beboet en wat is de top 3 van
plekken waar de meeste overtredingen plaatsvonden?
 Wij hebben geen zicht op het aantal bekeuringen die zijn uitgedeeld voor het overtreden van de 

maximum snelheid. Er is ook geen zicht op een top 3 van locaties waar de meeste overtredingen 
plaatsvonden. Wel voert de politie zeer regelmatig verkeerscontroles uit. Hierin worden locaties 
die er toe doen meegenomen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten, ongevallen etc. 

Hoeveel VIGOR-acties (of vergelijkbare acties) zijn er het afgelopen jaar gehouden?
 Er hebben afgelopen jaar 8 grote controles plaatsgevonden. Dit zijn controles geweest vanuit de 

Landelijke eenheid, studenten of gerichte drugacties. Bij deze grote controles komt het aanbod 
voornamelijk vanaf de A16. 

Ziet de gemeente op dit moment voor zichzelf een rol om buurt preventieteams te ondersteunen? Zo
ja, hoe faciliteren we deze teams?
 In het Politiek Akkoord 2022-2026 is afgesproken dat de bekendheid van buurtpreventieteams 

wordt vergroot. In het voorliggend IVP 2023-2026 gaan we een stap verder door de inzet van 
buurtpreventieteams te stimuleren. Na vaststelling van het IVP door de gemeenteraad worden 
op basis van de doelstellingen concrete activiteiten ontwikkeld, waarbij we werken met 
tweejarige uitvoeringsprogramma's. Het stimuleren van buurtpreventieteams is daar een 
onderdeel van, de manier waarop onderzoeken we.


