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Beantwoording schriftelijke vragen
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Ons kenmerk

Geachte heer Van der Meeren

C2255214/4614811
Uw kenmerk

Bij brief van 8 november 2019, ingekomen op 8 november 2019, heeft u
namens de Forum voor Democratie fractie schriftelijke vragen gesteld.
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C.W.A. (Christina) Klumpenaar

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.
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(073) 680 80 26

1. De fractie van FVD wil minimaal alle huidige politiebureaus en posten in
Brabant openhouden. FVD wil dat de kersverse gedeputeerde Veiligheid zich
hard gaat maken voor minimaal behoud van de huidige voorzieningen. Is GS dit
van plan? Zo ja, kan PS dan een plan van aanpak over zijn inzet verwachten?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Het is aan de burgemeesters (en de regioburgemeesters) om er
samen met de korpsleiding op toe te zien dat de basispolitiezorg op orde is. Het
college treedt niet in deze lokale verantwoordelijkheid. De commissaris van de
Koning spreekt, in zijn rol als rijksheer, over de prestaties van de Nationale
politie in zijn periodiek overleg met de twee eenheidschefs van politie in Brabant
en in voorkomende gevallen ook met de verantwoordelijke bewindspersoon.

2. In bijvoorbeeld Maarheeze is de onveiligheidsperceptie en overlast
bovengemiddeld hoog ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dit heeft
mede te maken met het AZC dat hier gevestigd is en zorgt voor
onveiligheidsgevoelens en meer feitelijke misdrijven dan het landelijk
gemiddelde. Is GS het met de fractie van FVD eens dat het beperkt openhouden
en mogelijke sluiten van politiebureaus niet bijdraagt aan een veilig leefklimaat
in deze dorpskern? Zo, ja? Gaat GS zich hard maken op handhaving van de
huidige openingstijden?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1. Het college wijst ten overvloede op het
feit dat de commissaris van de Koning er eerder deze maand bij de
staatssecretaris van J&V op heeft aangedrongen dat wordt opgetreden tegen de
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zogenaamde ‘veiligelanders’, een kleine groep overwegend jeugdige
‘asielzoekers’ zonder kans op een verblijfsvergunning die voor ernstige overlast
zorgen in verschillende asielzoekerscentra.
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3. De fractie van FVD vindt het ontoelaatbaar dat Brabantse agenten worden
ingezet in andere regio’s en vindt dat dit per direct moet stoppen. Gaat GS met
de landelijke en/of de regionale korpsleiding in gesprek om de algehele
capaciteitsproblematiek te bespreken en erop aandringen dat er geen Brabantse
agent meer elders wordt ingezet? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. De capaciteitsproblemen bij politie hebben al langer en zeer
nadrukkelijk de aandacht van zowel de korpsleiding van politie als ook de
landelijke politiek. Het college onderkent dat de extra beveiligingsmaatregelen
die zijn getroffen na de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum in
september 2019 een extra druk op de toch al nijpende politiecapaciteit leggen.
De regioburgemeesters hebben de capaciteitsproblemen recentelijk, onder
andere in hun brieven van 11 en 29 oktober 2019, opnieuw indringend bij de
minister van J&V onder de aandacht gebracht met daarbij het verzoek om met
structurele oplossingen te komen. Naar het oordeel van het college worden de
capaciteitsproblemen hiermee voldoende en door het juiste gremium
geadresseerd.
Ten overvloede wijst het college er nog op dat het kabinet op 20 november
2019 de Kamer geïnformeerd heeft over een aanvullende impuls van 10 miljoen
euro voor het stelsel van bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op
de basispolitiezorg.
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