
 

                                                 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 40 Reglement van Orde) 
 

Datum: 24 september 2017 

Ontvangst griffie: 25 september 2017 

Aan het college van B&W 

Onderwerp: Persbericht 21 september Omroep Gelderland: Politie nog vaak te laat bij 112-melding. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

 

Omroep Gelderland bericht dat de politie nog vaak haar streven om in 90% van de meldingen 

binnen 15 minuten ter plaatse te zijn, niet waar kan maken. In het persbericht heeft Omroep 

Gelderland een kaartje opgenomen waarin per gemeente een vergelijk gemaakt is tussen 2017 en 

2016. Opvallend is dat het percentage in Lochem in 2016 nog 85% bedraagt en in 2017 is gezakt 

naar 76%.  

 

1. Kan het college aangeven om hoeveel meldingen het in 2017 en in 2016 gaat? 

2. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van deze opmerkelijke daling? 

3. Is er relatie met het sluiten van het politiebureau aan de Larenseweg in Lochem? 

4. Kan het college aangeven  wat zij voornemens is te doen om het percentage te laten stijgen 

naar de streefnorm van 90% 

 

 
Op 25 september jl. heeft de VVD fractie vragen gesteld over aanrijtijden van de politie bij 112-
meldingen in de gemeente Lochem. De burgemeester heeft namens ons college de problematiek 
besproken en er aandacht voor gevraagd bij de teamchef van politie IJsselstreek. Ook is het 
onderwerp tijdens het Districtelijk Veiligheids Overleg  van de regio Noord – en Oost Gelderland 
(DVO - NOG) aan de orde gekomen. 
Naar aanleiding hiervan heeft de teamchef, de heer Beekhuis, een reactie gegeven waarmee ook 
antwoord wordt gegeven op de vragen de VVD-fractie. Daarnaast heeft in het DVO de districtchef, 
mevrouw Rooijers toegezegd dat vanaf 2018 maandelijks de cijfers bekend worden gemaakt. In deze 
memo wordt antwoord gegeven op de vragen van de VVD in samenhang met de reactie van de 
teamchef als ook een nadere toelichting op de toezegging van mevrouw Rooijers. 
 
VVD-vragen en antwoorden  
 

1. Kan het college aangeven om hoeveel meldingen het in 2017 en 2016 gaat? 
Er zijn in de eerste helft van 2017 in de gemeente Lochem 156 prioriteit-1 meldingen 
geregistreerd. Hiervan zijn 10 niet volledig uitgegeven (vooral alarmmeldingen die vrij snel 
‘loos alarm’ blijken te zijn). Van de overgebleven 146 meldingen was in 35 gevallen de 
reactietijd langer dan 15 minuten. In de eerste helft van 2016 zijn 168 prioriteit-1 meldingen 
geregistreerd, waarvan 12 niet volledig uitgegeven. Van de overgebleven 156 meldingen was 
de reactietijd in 15 gevallen langer dan 15 minuten. 
Omwille van de vergelijkbaarheid is er voor gekozen om de cijfers van de 1e helft van 2016 
en de 1e helft van 2017 te nemen. Uiteraard zijn de cijfers over de tweede helft van 2016 
beschikbaar, alleen zijn deze niet geanalyseerd.  
 

2. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van deze opmerkelijke daling? 
De meldingen waarbij de reactietijd niet is gehaald (35 in 2017 en 15 in 2016) zijn door de 



politie geanalyseerd.  
 
“Zowel in 2017 als in 2016 blijkt dat de politie in 7 gevallen daadwerkelijk te laat was.  
 
De politie geeft daarvoor de volgende verklaring:  
 
“Voor de overige gevallen, waarin het systeem aangaf dat we (de politie) niet op tijd waren, 
werden onder andere de volgende verklaringen gevonden:  
- in de meeste gevallen werd ook de ambulance of de brandweer ingezet, die eerder 

werd aangestuurd en op tijd ter plaatse was (het betrof vooral onwel wordingen, 
aanrijdingen en branden); 

- in een aantal gevallen was de politie op tijd ter plaatse, maar is er te laat ‘gestatust’ 
(in 

het systeem aangegeven dat de politie ter plaatse was), het betrof hier enkele zeer 
hectische meldingen waarbij agenten direct overgingen tot het verlenen van hulp; 

- in een later stadium opschalen van prioriteit-2 naar prioriteit-1.” 
 
 

3. Is er relatie met het sluiten van het politiebureau aan de Larenseweg in Lochem? 
De politie geeft daarop de volgende reactie: 
“De reactietijden worden vaak – bewust of onbewust – in verband gebracht met het sluiten 
van politiebureaus.  In het dagelijks werk wordt de verdeling van incidenten echter 
meegewogen bij de inzet en verdeling over het teamgebied. Deze sturing op capaciteit/inzet 
én de reactietijden staan los van de positionering van het teambureau in het 
(basisteam)gebied. Alle in het gebied werkzame politie-eenheden zijn immers beschikbaar 
voor meldingen, omdat het rijden van meldingen niet meer is voorbehouden aan zogeheten 
noodhulpeenheden. De meldkamer stuurt de dichtstbijzijnde politiemedewerker richting de 
melding, politiemedewerkers zitten dus niet op een politiebureau te wachten tot er een 
spoedmelding komt. 
 
Het dienstverlening concept en niet de locatie van het kantoor bepaalt de mate van aandacht 
die een dorp of stad binnen het verzorgingsgebied krijgt. De politie wil investeren in mensen 
en middelen; niet in stenen. De mogelijkheden die het mobiele werken de politie hierbij biedt, 
zijn een belangrijke factor in het contact met de burger. Door te investeren in deze middelen 
wordt het mogelijk om op locatie aangifte op te nemen, pop-up bureaus in te richten en in 
winkelcentra spreekuur te houden.  
 
Doordat de politie de dienstverlening anders organiseert (digitale aangiftes en 
contactmogelijkheden, meer aangiftes op straat en aanwezigheid van politie in de wijk en bij 
haar partners) krijgt de nabijheid en zichtbaarheid van de politie zo op moderne wijze vorm. 
Met het verder doorvoeren van het mobiel werken blijft de politie in de kernen actief 
aanwezig, waarbij de aanpak is afgestemd op de lokale context. “ 

 
4. Kan het college aangeven wat zij voornemens is te doen om het percentage te laten 

stijgen naar de streefnorm van 90% 
Ons college, de burgemeester, kan niet rechtstreeks invloed uitoefenen op de inzet van de 
politie en de keuzes die er in de politieregio worden gemaakt. De teamchef erkent dat soms 
de afgesproken opkomsttijd niet wordt gehaald maar geeft ook een nuancering op de 
resultaten: 
  
“We signaleren dat de meeste gebieden waar wij soms een langere reactietijd hebben, 
behoren tot de veiligste gebieden van ons land. De reactietijden liggen vooral lager dan de 
norm in landelijke - en uitgestrekte gebieden met een relatief lage bevolkingsdichtheid en een 
lager aantal spoedmeldingen. Dit laat echter onverlet dat we ook in deze gebieden nabij 
willen zijn en het veiligheidsniveau willen behouden. 
 
Voorop staat dat we onszelf continu willen verbeteren als het gaat om het snel ter plaatse 
zijn. De manier waarop we meldingen afhandelen, waarbij geen speciale 'noodhulpeenheden’ 
meer zijn maar alle medewerkers van basisteams beschikbaar zijn voor meldingen, moet hier 
een bijdrage aan leveren. Daarnaast zullen de statistische resultaten betrouwbaarder worden 



zodra het ‘automatisch statussen’ wordt ingevoerd. Hier wordt landelijk nog aan gewerkt. “ 
 

 
Toezegging mevrouw J. Rooijers, Districtschef NOG tijdens DVO 26 oktober jl. 
Tijdens het DVO donderdag 26 oktober jl. waren de aanrijtijden van de politie onderwerp 
van gesprek. Mevrouw Rooijers heeft toegezegd vanaf 2018 de cijfers maandelijks openbaar te 
maken om zo mede te kunnen zorgen voor betere sturing. 
 
Politie en college maken echter een voorbehoud bij deze openbaarmaking, want  “kale” cijfers 
vertellen niet het hele verhaal. Er is een kader nodig om deze cijfers te duiden en om deze goed uit te 
kunnen leggen richting gemeente (bestuur en inwoners). De heer Beekhuis heeft aangegeven dat als 
er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, de politie deze graag wil beantwoorden. Uiteraard 
is het ook altijd mogelijk om een ‘dienst’ met de politie mee te draaien om zelf te ervaren hoe de 
procedure gaat van een melding naar een ‘uitruk’.  Als u hiervoor belangstelling heeft, geeft u dit dan 
aan bij mevrouw Reinderink, zij is te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op 0573-
289281. Zij verzamelt de namen van belangstellenden en geeft deze door aan de politie. 
 

 

Toelichting: 

 

 

Fractie VVD 

 


