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Betreft: Is er nu WEL of GEEN capaciteitsprobleem bij de lokale politie?
Bergen op Zoom, 1 augustus 2019
Geacht College,
Op 25 juni kregen wij uw bericht op onze brief van 1 mei betreffende “politie een taxibedrijf?” * waarin
wij vroegen hoe het gesteld was met de capaciteit van de lokale politie in verband met het vervoeren
van verdachten naar Middelburg en Breda wanneer zij langer dan 6 uur opgehouden moesten worden.
In deze brief wordt het volgende aangegeven door de portefeuillehouder:
“De politie heeft met betrekking tot de cellencomplexen een grondige analyse gemaakt. Hierbij is
gekozen voor 3 complexen die op strategische locaties zijn gevestigd. Hierdoor is er minder personeel
nodig voor het bezetten van de cellencomplexen en is er meer politiecapaciteit beschikbaar voor inzet op
straat.”
Tot onze verbazing lazen we online in BN de STEM op 31 juli jongstleden bij het artikel, “Werkt het
vrachtwagenverbod in Bergen op Zoom? Volgens buurtbewoners niet” * het volgende:
“Er rijden nog regelmatig vrachtwagens op plekken waar zij eigenlijk niet meer mogen rijden. Maar
handhaving door de politie gebeurt vanwege gebrek aan capaciteit niet actief.”

Als je dit dan allemaal in een groter geheel ziet dan kan je bijna gerust zeggen dat 1+1 2 is en dit
heen en weer rijden de capaciteit wel aantast waardoor bijvoorbeeld handhaving van dit
verbod niet plaats vindt.

Met betrekking tot dit onwenselijk capaciteitsprobleem voor de gemeente Bergen op Zoom heeft Lijst
Linssen de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte dat er zich toch een capaciteitsprobleem voordoet bij de lokale
politie waardoor handhaving op “simpele” zaken nihil is?

2. Zo ja, heeft het college hier al eens de verantwoordelijken (landelijke politiek) op aangesproken
aangezien dit een grote ergernis vormt (niet alleen in Bergen op Zoom)?
3. Zo nee, is het college van plan op zeer korte termijn met de verantwoordelijken aan tafel te
zitten om dit probleem te bespreken en eventueel een oplossing te vragen, zodat de politie
beter haar werk kan doen?
Wijze van beantwoording: cf. art. 36 van het RvO.

Hoogachtend,
Duo burgerlid
Maikel de Bekker

Raadslid
Meino Dam

*https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/politie-een-taxibedrijf-boeven-niet-altijdopgepakt-door-lange-reistijden-naar-cel~ab25c155/
*https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/werkt-het-vrachtwagenverbod-in-bergen-opzoom-volgens-buurtbewoners-niet~af1451100/

