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Inhoud schriftelijke vraag: 

 

 
Na de noodkreet in de krant van Teamchef Woppenkamp (team Noordwijk – Teylingen)  
hebben de VVD fracties van Hillegom, Teylingen en Lisse contact met elkaar gezocht om 
te onderzoeken of de bezorgdheid omtrent veiligheid en politie-inzet in alle drie de 
gemeenten leeft. 
 
De VVD fracties hebben hun zorg naar elkaar uitgesproken en een aantal vragen 

geformuleerd die leven in de fracties. Wij hebben onderstaande vragen: 
 
1. Wat is de vastgestelde formatie in de drie teams in de Bollenstreek en hoeveel FTE 
 hebben we daar effectief van ter beschikking. 
2. Is er, bij tekorten, zicht op wanneer dit aangevuld wordt. 
3. Als de nood inderdaad zo hoog is als TC Woppenkamp schetst, welke taken worden 

 dan niet uitgevoerd. Wat betekent dat voor de veiligheid van de burgers. 

4. Is de Burgemeester op de hoogte van de keuzes die de politie maakt. En zo ja, zijn 
 dit keuzes, gemaakt op basis van de prioritering in het integraal veiligheidsplan. 
5. Kunnen de wijkagenten nog wel doen waar zij voor zijn of draaien zij alleen nog 
 noodhulp. 
6. De situatie in Duindorp en de extra bewaking van o.a. advocaten vraagt veel 
 politiecapaciteit. Wat betekent dit voor de drie teams in de Bollenstreek. 

7. Is er een overzicht van evenementen in de eenheid Den Haag en wordt er ook 
 eenheidsbreed gekeken naar de vergunningverlening. 
 
Naast het stellen van bovenstaande vragen willen we, als gezamenlijke VVD fracties onze 
steun aanbieden aan de colleges om mee te denken en te ondersteunen bij het maken 
van keuzes. 

 

 

datum tussenbericht college: 15 januari 2020 

 

De deadline voor de beantwoording van deze vragen (die stond op 18 januari) wordt 
helaas niet gehaald. De redenen daarvoor liggen zowel in het feit dat er vanwege 

openstaande vacatures momenteel verminderde inzetbare capaciteit is, in combinatie met 
de afgelopen kerstperiode.  

 

 

datum antwoordbesluit college:  

afhandeling in raadsvergadering:  

 



Antwoord college: 

 

 

 

 

 


