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Beste commissieleden, 
  

Eind mei heeft u een brief ontvangen van Politiebond ANPV. Middels dit schrijven ontvangt 

u van mij een korte reactie op de punten die door de ANPV worden benoemd. 
  

Als burgemeester ben ik op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor de 
handhaving van de openbare orde. De politie opereert hiertoe onder mijn gezag. Ik 
verhoud mij in die hoedanigheid niet tot de politiebonden, maar tot de politieleiding. 
  

Ik ben bekend met de capaciteitsproblemen bij de politie. Zoals eerder aan u 

aangegeven, verwachten we eind van komend jaar weer een netto-toename van het 
aantal agenten. Momenteel zijn er nog veel aspirant-agenten die hun opleiding moeten 
afronden. Er vindt door mijn collega's en mij in samenspraak met de politie-
leiding doorlopend een zorgvuldige afweging plaats over de inzet van onze politie. Dit 
gebeurt op landelijk niveau in bijvoorbeeld het Landelijk Overleg Politie en Veiligheid 
(LOVP) en het Veiligheidsberaad. Op regionaal niveau in de regionale gezagsdriehoek en 

het Regionaal Beleidsteam en op lokaal niveau in de lokale gezagsdriehoek en het 
wekelijks overleg dat ik heb met de teamchef van de politie van het team Drechtsteden 
Binnen. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de inzet van de politie bij 
evenementen, het handhaven van de Corona maatregelen en het behouden van de inzet 

van wijkagenten in de wijken. Uw raad wordt hier met enige regelmaat door mij over 
geïnformeerd. 
  

Er studeren steeds meer studenten af aan de Politie Academie en zij krijgen door de 
districtsleiding een mooie baan aangewezen binnen één van de teams binnen ons district 
Zuid-Holland Zuid. Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de bezetting van de 
teams. Daarnaast is er ook nog altijd een groot aantal aspiranten actief binnen ons 
district. Zij worden bijvoorbeeld ingezet bij verkeerscontroles en rondom evenementen. 
Zij ontlasten hun collega's en doen mooie praktijkervaringen op in combinatie met hun 

studie. Ik ben dan ook erg tevreden met hun aanwezigheid bovenop de vaste bezetting. 
  

Onder de naam Politie voor iedereen zet de politie zich de komende jaren in voor 
diversiteit en inclusie. Dit ziet zowel toe op de eigen politieorganisatie als op hoe de 
politie in de samenleving staat. Ik ondersteun de uitgangspunten en word regelmatig 
geïnformeerd over de voortgang. 
  

Ik hoop u hier mee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  

Met vriendelijke groet, 
  

  

 

 

A.W. Kolff 
Burgemeester Dordrecht 


