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Beste heer Zagers,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.
Vraag 1.
Klopt het dat de politiecapaciteit is afgenomen of zal afnemen? Zo ja, met hoeveel?
Antwoord 1.
De huidige inzet van de politie sluit aan op afspraken die zijn gemaakt tussen gemeente, politie en
andere deelnemers van het horecaconvenant. Er is geen sprake van een afname in capaciteit ten
opzichte van de afspraken in het convenant. De laatste jaren hebben gemeente, politie en
ondernemers samen geïnvesteerd in een integrale aanpak van veiligheid in de horeca. Om die
aanpak goed weg te zetten, was tijdelijk een hogere politiecapaciteit nodig. Nu de nieuwe aanpak is
geïmplementeerd en goed staat is het niet meer nodig om, zoals voorheen, meer politiecapaciteit in
te zetten dan vereist volgens het horecaconvenant. De inzet van de politie kan nu veel gerichter en
slimmer worden ingezet: daar waar het het hardste nodig is.
Vraag 2.
Waarom en door welke partijen is dit besluit genomen?
Antwoord 2.
Politie en gemeente werken steeds meer informatie- en risicogestuurd. Ervaringen uit het verleden,
cameratoezicht en beschikbare data maken het mogelijk om heel gericht te bepalen weke
capaciteit op welke plaats het hardste nodig is. Dit leidt tot een slimmere en gerichtere inzet van de
beperkte politiecapaciteit. Zo kan de politie ook in het weekend worden ingezet in wijken en dorpen
waar overlast of extra politiecapaciteit nodig is. Dit heeft al tot mooie resultaten geleid. Zo kon het
horecateam van de politie op basis van signalen en data heel gericht surveilleren in een wijk waar
veel in het weekend werd ingebroken.
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Dit leidde onder andere tot een aanhouding op heterdaad van een woninginbreker. Politiecapaciteit
is schaars. Daarom doen we ook een beroep op de horecaondernemers en organisatoren van
activiteiten. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gasten. We zetten
daarom in op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en organisatoren
voor veiligheid in de horeca. Dat hebben gemeente, politie en ondernemers ook met elkaar
afgesproken in het horecaconvenant.
Vraag 3.
Zijn er voorafgaand aan dit besluit gesprekken gevoerd met de horeca? Zo ja, wat was de uitkomst
van deze gesprekken. Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3.
Ja, deze ontwikkelingen zijn vorig jaar in reguliere overleggen besproken met alle betrokken
partijen van het horecaconvenant. Na een proefperiode zijn de afspraken uit het convenant op
1 juni 2018 geëffectueerd. Het horecaconvenant wordt dit jaar nog geëvalueerd waarbij ook de
inzet van alle partijen aan bod komt. Uitgangspunt hierbij is dat iedere deelnemer zijn/haar
verantwoordelijkheid neemt.
Vraag 4.
Is het college van mening dat, na het terug schalen van de politiecapaciteit, de veiligheid van zowel
bezoekers als de politie zelf in het uitgaansleven in het geding kan raken?
Antwoord 4.
Door risico gestuurd te werken (zoals beschreven in de beantwoording van de vragen 1 tot en met
3) zijn er voldoende waarborgen om te kunnen spreken van een adequaat veiligheidsniveau voor
bezoekers, het politiepersoneel en andere deelnemers van het horecaconvenant. Het veranderde
beeld op straat kan invloed hebben op het subjectieve veiligheidsgevoel. Uit onderzoek blijkt juist
dat de zichtbaarheid van politie in het horecagebied een negatief effect heeft op het
veiligheidsgevoel van bezoekers. Als de sfeer gezellig is hoeft de politie niet standaard aanwezig
en zichtbaar in het horeca concentratiegebied te zijn. Uiteraard wordt het horeca
concentratiegebied nauwlettend in de gaten gehouden met cameratoezicht en kan de politie snel
ingrijpen als de situatie daar om vraagt. De politiecapaciteit wordt dus slimmer en gerichter ingezet.
Vraag 5.
Er van uitgaande dat er minder politiecapaciteit wordt ingezet in het horecagebied , dat de horeca,
in navolging van de politie, ook minder portiers mag gaan inzetten?
Antwoord 5.
Uitgangspunt van het horecaconvenant is dat alle betrokken partijen zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid nemen. De huidige inzet van portiers is conform de afspraken in het
convenant. Hiermee neemt de horeca verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun bezoekers.
Vraag 6.
Er van uitgaande dat er minder politiecapaciteit wordt ingezet in het horecagebied, kunnen wij in
navolging ervan er ook vanuit gaan dat de horeca minder portiers mag gaan inzetten in de
toekomst?
Antwoord 6.
Uitgangspunt van het horecaconvenant is dat alle betrokken partijen zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid nemen. Zie hiervoor antwoord vraag 5. De ontwikkelingen is in het
uitgaansleven staan natuurlijk niet stil. De aanpak wordt voortdurend gemonitord.
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Op het moment dat er initiatieven zijn of andere aanpakken die elders succesvol zijn wordt
daarover met de betrokken partijen in het horeca convenant over gesproken en eventueel het
convenant daar op aangepast. Op dit moment is daar geen reden toe en is het convenant
onverminderd van kracht voor alle betrokken partijen.

