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Geachte dames en heren,

ln de vergadering van de raadscommissie, donderdag 16 november jl., tijdens de behandeling van
de aanpassing van de APV heeft uw raadslid de heer Beesems mij gevraagd een overzicht te
geven van de verdeling van het geüniformeerde politiepersoneel per gemeente. Tevens werd een
overzicht gevraagd waarin is aangegeven het aantal inwoners/woningen/incidenten per wijk/dorp.

lk heb toegezegd deze vragen schriftelijk te beantwoorden, welke toezegging ik hierbij gestand
doe.

Bij de teamchef van politie heb ik gevraagd inzicht te geven in de verdeling van het
politiepersoneel. Dit heeft hij verwoord in een ambtsbericht, hetwelk u bijgesloten aantreft (bijlage
1). Kortheidshalve verwijs ik daarnaar.

Daarnaast heb ik twee overzichten bijgesloten waarín de mij bekende informatie is opgenomen.
Het eerste overzicht (bijlage 2), hetwelk u overigens ook zelf kunt genereren via
http://roosendaal.buurtmonitor.nl, geeft de verdeling per wijken/dorpen. Voor de goede orde
vermeld ik hierbij dat de daarin opgenomen (politie)informatie over de incidenten betrekking heeft
op 2015. Uiteraard is 2017 nog niet verwerkt in onze wijkatlas. Het tweede overzicht (bijlage 3)
geeft het actuele beeld over de informatie die ook is opgenomen in het Actieplan lntegrale
Veiligheid 2018 (blz.9 en 10). Het betreft hier informatie over de gehele gemeente waarbijgeheel
2015 en geheel 2016 in beeld zijn gebracht, daarnaast is de periode van 1 januari tot en met 30
november 2017 opgenomen en vergeleken met dezelfde periode in 2016.

De bu van Roosendaal,

Gemeente Roosendaal

Stadserf 1, postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Telefoon 14 0165

Telefax 0165 57 93 38

E-mail info@roosendaal.nl

lnternet www.roosendaal.nl

mr. J.M.L. Níederer
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College van B&W gemeente Roosendaal

Geacht college,

ln antwoord op de door u aan mij verstrekte vraag van de politieke partij de Nieuwe
Democraten kan ik u het volgende mededelen.

De Nederlandse politiesterkte is in de formatiesterkte niet te relateren naar gemeente-,
dorp- of wijkniveau. De capaciteit is met de start van de nationale politie in 2013 op
basis van een gedateerde methodiek met een groot aantal indicatoren waaronder de
geldende veiligheidsproblematiek verdeeld. Het actief ontwikkelen van een nieuwe
methodiek om tot verdeling van de capaciteit te komen en dus het eventueel daaruit
voortkomen van een landelijke herschikking van de politiecapaciteit, heeft bij de start
van de nationale politie geen prioriteit gekregen.

Binnen de basisteams, waarvan het team Roosendaal in de gemeenten Halderberge,
Moerdijk, Roosendaal en Rucphen de basispolitiezorg vezorgt, is slechts één
functionaris daadwerkelijk geograf¡sch gekoppeld. Dat is de (expert)wijkagent die aan
wijken en/of dorpen is toebedeeld.

Het basisteam Roosendaal bestaat uit 178 FTE. Naast een beperkt gedeelte
ondersteuning en leiding bestaat het overgrote deel hiervan uit operationele
politiemensen en politiemensen in opleid¡ng die in vier hoofdstromen werken:

r Wijkgericht werken;
¡ lncidentenahandeling;
¡ Aanpak veel voorkomende criminaliteit;
¡ Projectmatigtoezicht.

Naast het basisteam zijn er nog andere afdelingen en teams die werken ten behoeve
van de gemeenten van het basisteam Roosendaal. Ook binnen andere teams die zich
veelal laten duiden door het term "inzet van specialisme" wordt veel werk venicht. U
kunt dan onder andere denken aan:

¡ Het Regionaal Service Centrum voor afrruikkeling van telefonie (0900-882t4) en
onder meer digitale aangiften,

¡ De districts- en divisierecherche voor aanpak midden- en zware criminaliteit,
. Divisie lnformatie waarbinnen de allerhande informatie wordt vezameld,

veredeld en wederom verdeeld, waaronder de Criminele lnlichten Eenheid,
. Andere teams belast met taken zoals bijvoorbeeld vezorging arrestanten,

probleemgericht verkeerstoezicht, vreemdelingentoezicht, toezicht op legale
wapenvergunningen, toezicht op de beveiligingsbranche, innovatie op inzet
camera's, conflic{ & crisis beheersing enz., enz.

www.politie.nl
<< waakzaa m en d ienstbaa r >>
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Daamaast kent de politie ook het PDC (Politie diensten centrum) waar alle
ondersteunende op het gebied van personeel, financiën, facilitair en ICT zijn
ondergebracht. Allemaal cruciale taken om de individuele politieagent op straat goed te
kunnen laten functioneren.

Uit vorenstaande mag blijken dat de sterkte van het basis politieteam niet een juiste
afspiegeling is van de daadwerkelijke capaciteit van de politie in een individuele
gemeente. Daarnaast is de nationale politie te allen tijde in staat om waar
veiligheidsproblemen zich manifesteren in capaciteit en middelen op te schalen naar
een gepaste oplossing. Vanzelfsprekend worden deze keuzes gemaakt vanuit een
transparant model waarbinnen prioriteiten en posterioriteiten dienen te worden gesteld.
ln dit model is een nadrukkelijke rol weggelegd het lokale bestuur en het openbaar
ministerie.

L.C.M. van den Oever
Teamchef Basisteam Roosendaal

<< w aakzaa m e n d ienstbaa r >>
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(reqistraties) druqs/drankoverlast 340 343 315 406
(reqistraties) ieuqdoverlast 343 313 292 361

Openliik qeweld (teqen personen) 14 21 1B 23

Bedreiqinq 224 212 202 166

Mishandelinq 276 259 243 238
Shaatroof 13 13 't3 14

Zakkenrollerii 136 111 109 73

lnbraak winkel 27 19 19 21

Winkeldiefstal 176 232 219 181

Diefstal/inbraak bedriiven en kantoren 91 95 88 84

Diefstal/inbraak bedriiven en instellinqen 41 31 24 17

Vernielinq c.q. zaakbeschadiqinq 518 461 423 346

Verkeersoverlast (onderdeel parkeerproblemen) 143 243 228 193

Verkeersonqeval met uitsluitend materiële schade 577 470 440 424
Verkeersongeval met letsel 128 8B 77 80

Verkeersongeval met dodeliike afl oop ¿ 1 1 3

Diefstal/inbraak woninq 386 238 217 211
Diefstal/inbraak box/qaraqe/schu ur/tuin h uis 94 104 99 90

Overvallen (woninqen en bedriiven) 5 3 3 4
Diefstal uilvanaf motorvoertuiqen 381 533 477 300

Diefstal van motorvoertuiqen 60 45 40 37

Diefstal van brom-, snor-, fietsen 465 459 427 303


