
 
  
 
 
 
  
Schriftelijke Vragen ‘Stop, word politie!’  
 
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 22 september 2017 
 
Geacht college, 
 
In het AD Rotterdams Dagblad van 21 september is te lezen dat de Rotterdamse politie kampt met een 
tekort aan agenten vanwege natuurlijk verloop. In onze stad gaat het om zo’n 100 dienders. In juli van dit 
jaar werd al bekend dat er sprake is van onderbezetting gedurende de vakantieperiode. Indien er geen 
agenten bijkomen, dan gaat de onderbezetting in het najaar wederom tot problemen lijden. Vanwege de 
onderbezetting blijven aangiftes op de plank liggen.  
 
De VVD is ervan overtuigd dat de mannen en vrouwen bij de politie al het mogelijke doen om hun werk zo 
goed mogelijk uit te voeren. Vanwege het capaciteitsprobleem stijgt de werkdruk. Vandaar dat wij willen 
dat er zo spoedig mogelijk naar een oplossing wordt gezocht, zodat de Rotterdamse agenten hun werk 
adequaat en met veel plezier kunnen blijven doen.  
 
Volgens de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie kan de onderbezetting 
aangepakt worden door agenten in opleiding in te zetten uit eenheden die meer mankracht hebben dan 
nodig is. Wij zijn benieuwd naar de mogelijkheden die het college voor ogen heeft om het tekort in 
Rotterdam terug te dringen. Daarom stellen wij onderstaande vragen. 
 

1. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat Rotterdam een tekort heeft van zo’n 100 
politieagenten? Zo ja, wat zijn hiervan de gevolgen voor veiligheid van Rotterdammers? 

2. Op welke wijze gaat het college proberen om het tekort in onze stad terug te dringen?  
 
Enerzijds bereiken ons de berichten dat (aspirant)agenten solliciteren bij de Rotterdamse politie, maar 
dat zij de mededeling krijgen dat er geen plek voor hen is. In mei van dit jaar hebben wij onze verbazing 
uitgesproken over de voorkeursbehandeling die sollicitanten met een migratieachtergrond hebben 
gekregen. Vandaar dat wij de volgende vragen hebben over de toelatingsprocedure. 
 

3. Hoeveel vacatures kent de politie-eenheid Rotterdam momenteel? 
4. Hoeveel van deze vacatures kunnen daadwerkelijk worden ingevuld?  
5. Wat zijn de voornaamste gronden waarop enthousiaste kandidaten worden afgewezen? 
6. Is de politie-eenheid Rotterdam bereid om de selectieprocedure te herzien om het tekort terug 

te dringen?   
 
 
 
 
 
 



Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen. 
  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Antoinette Laan  
VVD Rotterdam 


