
 
 
 
 

 
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 28 april 2018 
van : Frederik Peters 
onderwerp : Capaciteit politie Veiligheidsregio Oost 
 
 
Inleiding 
 
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is cruciaal om onze provincie veilig te houden voor onze 
inwoners en bedrijven. Binnen onze kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur hebben we daarom het 
ontwikkelprogramma Weerbare Overheid ontwikkeld. In dit programma werken we als provincie 
samen met partners, zoals politie, justitie en gemeenten aan de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. De provincie Gelderland heeft echter geen directe bevoegdheden als het gaat om 
bijvoorbeeld opsporing of vervolging. Het succes van ons programma is daarom voor een groot deel 
afhankelijk van de inzet van onze partners. Om Gelderland veiliger te maken en te houden is het van 
het grootste belang dat alle partners in voldoende mate in staat zijn om hun bijdrage te willen en te 
kunnen leveren. 
 
In een artikel van de Gelderlander (“agenten hebben geen tijd om boeven te vangen”) van 28 april jl. 
werd evenwel duidelijk dat de politie in de regio Oost (Gelderland en Overijssel) aan de uitvoering van 
belangrijke kerntaken momenteel niet toekomt. Een structureel capaciteitstekort is een van de 
oorzaken hiervan. Regioburgemeester Hubert Bruls vraagt daarom aandacht voor dit probleem. 
Onduidelijk is in hoeverre de inzet van de politie bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit door 
het capaciteitsprobleem word geraakt. 
 
Uit het recente rapport Kaiser is gebleken dat een beperkte capaciteit bij verschillende partners een 
belangrijk aandachtspunt is voor Oost-Nederland. Daarnaast blijkt uit het rapport dat onze partners de 
rol van de provincie zeer waarderen, vooral als het gaat om het leggen van verbindingen 
(‘oliemannetje’), het agenderen van onderwerpen en het versterken van de lobby naar Den Haag. 
Tenslotte levert de Provincie ook in financiële een belangrijke bijdrage in de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. 
 
 
Het artikel in De Gelderlander brengt de VVD tot de volgende vragen: 
 
Vragen 
 

1. In hoeverre bent u betrokken (geweest) bij de lobby, gericht is op het vergroten van 
politiecapaciteit in Gelderland, die door de regioburgemeester is gestart? 

 
a. Indien u (nog) niet betrokken bent, bent u bereid deze lobby (alsnog) te ondersteunen 

en met onze partners afspraken te maken over ieders bijdrage en rol in deze lobby? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Binnen het programma Weerbare Overheid worden momenteel diverse pilots en projecten 
voorbereid. Deze richten zich bijvoorbeeld op de aanpak van criminaliteit op vakantieparken of 
op drugsproductie en / of -afvaldumping. Door nieuwe vormen van samenwerking proberen 
we met onze partners steeds beter als één overheid op te treden.  
 

a. Kunt u aangeven in hoeverre de beperkte capaciteit bij onze partners van invloed is 
op de aanpak van deze vormen van harde criminaliteit? Welke capaciteit is volgens u 
/ onze partners nodig om de (mede) door de provincie gefinancierde projecten 
succesvol te maken? 

 
3. De druk op de politieorganisatie zou door betrokken gemeenten wellicht enigszins verlicht 

kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het aanstellen van extra BOA’s in een 
gemeente.  
 

a. Kunt u aangeven welke (financiële) maatregelen gemeenten in Gelderland zelf 
(willen) nemen? Waar blijkt dit uit? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frederik Peters 
Statenlid VVD Gelderland 


