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Beste heer Dam,
In uw brief van 1 augustus 2019 stelt u ons vragen over capaciteitsprobleem politie. Graag beantwoorden wij hieronder
uw vragen als volgt.
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?
Antwoord: De politie van basisteam Bergen op Zoom herkent zich niet in het geschetste beeld van nihil handhaven op
‘simpele’ zaken. Verwijzend naar de beantwoording van de raadsvragen betreffende ‘politie een taxibedrijf?' is het niet
actief handhaven op het vrachtwagenverbod een van de vele bewuste keuzes in het kader van de beperkte capaciteit.
Er is een keuze gemaakt om op andere activiteiten wel te handhaven. Afgelopen evenement ‘de Krabbenfoor’ is een
goed voorbeeld van het actief handhaven door de politie op ‘kleinere’ overtredingen. Lijst Linssen stelt dat de politie het
hebben van een capaciteitsprobleem zou ontkennen. Echter heeft de politie wel degelijk te maken met een beperkte
capaciteit.
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)? 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?
Antwoord: De politie maakt deze bewuste keuzes in overleg met het lokale bestuur. Deze keuzes zijn met u besproken
tijdens de commissievergaderingen en besloten tijdens de raadsvergadering van april 2019. We zetten daarbij in op de
door het veiligheidscollege vastgestelde prioriteiten zoals zorg en veiligheid, ondermijning en cybercrime. Daarnaast
richt de politie zich op lokale prioriteiten zoals drugsdumpingen en de aanwezigheid van de wijkagent in zijn of haar
wijk.
In onze basisteamdriehoek is het capaciteitsvraagstuk onderwerp van gesprek. We blijven hier aandacht voor vragen
en melden dit ook in het regionale veiligheidscollege. Daardoor is het contact met de landelijke politie en het ministerie
geborgd.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. B. Trimbos - Klijs
Msc, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277391 .
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester,
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