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Onderwerp: Vragen ex artikel 35 RvO inzake wijkagenten in onze gemeente

Geachte mevrouw Brummans,
U heeft de volgende vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 3 januari 2018 met
betrekking tot de wijkagenten binnen de gemeente, aan het college van burgemeester en
wethouders gesteld:

1.

Wordt deze norm in de gemeente Moerdijk gehaald? lndien het antwoord "nee" luidt, wat
doet u, of gaat u er voor doen om meer wijkagenten in onze gemeente te krijgen?

2.

De website van de politie (rubriek wijkagenten) vermeldt de naam van een wijkagent die
als werkgebied het haven- en industriegebied Moerdijk bedient. Heeft onze gemeente
recht op extra agenten vanwege het bestaan van zo'n omvangrijk industrieterrein in haar
gemeente (dus bovenop de genoemde norm)?

3.

er sprake van (te) hoge werkdruk voor onze wijkagenten en zo ja, heeft u beeld bij de
consequenties van deze werkdruk voor de veiligheid(beleving) van onze inwoners?
Graag uw toelichting.

4.

ls

ls er in onze gemeente sprake van een duidelijk afgebakend takenpakket voor
en BOA's ? Wie coördineert wat ? Hoe kunnen onze inwoners daar
redelijkerwijs van op de hoogte zijn?

wijkagenten

5.

Bent u het met ons eens dat het belangrijk is dat onze inwoners op het gebied van
veiligheid snel over de juiste informatie kunnen beschikken?
Wanneer gaat u op de gemeentelijke website en in een volgende veiligheidswijzer eens
duidelijk op een rijtje te zetten bijwie onze inwoners in welke gevallen terecht kunnen?

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:

1.

De norm van 1 wijkagent per 5.000 inwoners wordt in Moerdijk niet gehaald. De norm
betreft een gemiddelde voor de regio, waarbij ook gekeken moet worden naar de
specifieke veiligheidsrisico's in het gebied. De gemeente Moerdijk beschikt ten behoeve
van zijn woonkernen over 4 wijkagenten en 1 expert-wijkagent welke de coördinatie
verzorgd en daarnaast specifieke taken heeft ten aanzien van de aanpak van
ondermijnende criminaliteit. Daarnaast zijn er voor het basisteam (Roosendaal, Rucphen,
Halderberge, Moerdijk) nog een thematische wijkagent "Jeugd" en een thematische
wijkagent "Evenementen" beschikbaar.
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Wijvragen net als de andere burgemeesters in het district (de wijkagenten-norm wordt
praktisch nergens gehaald) bij herhaling aandacht voor deze onderbezetting. Het is op
het niveau van basisteam en district echter roeien met de riemen die beschikbaar zr1n.
Juist op landelijk niveau dient te worden geregeld dat de norm naar behoren kan worden
ingevuld. We zijn daarom blij met de aanknopingspunten die de rapportage van de
commissie Kuijken nu biedt. Op districtsniveau (districtelijk driehoeksoverleg) staan we
hier van de week uitgebreid bij stil en brengen we via dit gremium onze wensen in bij de
Verbrede driehoek van de Regio. De capaciteit die eventueel (na de op landelijk niveau
toegezegde extra middelen) beschikbaar komt, wordt op districtelijk niveau verdeeld.
Daarnaast blijven wij ons inzetten om de huidige wijkagenten zoveel mogelijk vrijte
krijgen van neventaken. Deze discussie wordt op het niveau van het basisteam gevoerd.

2.

Ja, de wijkagent voor het havengebied is in 2006-2007 aangesteld. Sinds 2013 wordt hij
versterkt door een expert-wijkagent en een agent. Deze 3 maken deel uit van een groter
team van in totaal 9 agenten voor de Zeeuws-Brabantse Zeehavens. Deze capaciteit is
na lang aandringen van de gemeente Moerdijk, op het niveau van toenmalig minister
Opstelten, gerealiseerd.

3. Wij willen voorop stellen dat, ondanks

er niet wordt voldaan aan de landelijke normen, we

blij zijn met de huidige wijkagenten en hun inzet. Dit horen we veelal ook terug van onze
inwoners. We constateren wel dat de wijkagenten te vaak op neventaken elders in het

basisteam worden ingezet. Dit kan leiden tot een te hoge werkdruk. Wijspannen ons in
om de wijkagenten meer rust te geven om hun werk in de wijk te kunnen doen.

4.

Er is sprake van een heldere afbakening. De taken van de politie zijn helder beschreven
bijwet, de taken van onze BOA's in onze APV en periodieke handhavingsplannen. We
zien dat er op punten overlap is en er in het verleden taken van politie naar BOA's zijn
gekomen. Hier is goed overleg over op zowel tactisch als operationeel niveau. De
wijkagenten en BOA'S, maar ook de veiligheidsstaf van de gemeente, zitten iedere 2
weken bij elkaar voor de nodige afstemming (clusteroverleg). De duidelijkheid hierover
richting onze inwoners kan beter.

5. Ja. ln de eerste helft van 2018 zullen wij bovenstaande

verder uitwerken op onze website
en bij een eerst volgende nieuwe uitgave van de veiligheidswijzer zullen wij hierover een
apart blad toevoegen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gem
de burgemeester,

.4.M. van Bavel
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