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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat is de vastgestelde formatie in de drie teams in de Bollenstreek en hoeveel FTE
hebben we daar effectief van ter beschikking.
Is er, bij tekorten, zicht op wanneer dit aangevuld wordt.
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.
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.
Kunnen de wijkagenten nog wel doen waar zij voor zijn of draaien zij alleen nog
noodhulp.
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.
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 antwoordbesluit college:
afhandeling in raadsvergadering:

28 januari 2020

Antwoord college:
1.- Wat is de vastgestelde formatie in de drie teams in de Bollenstreek en hoeveel FTE
hebben we daar effectief van ter beschikking.
Voor team Bollenstreek-Noord betreft de formatie 62 FTE en is de bezetting 58 FTE.
Het ziekteverzuim van team Bollenstreek-Noord is van ruim 13% gedaald naar 5%.
Voor het team Noordwijk – Teylingen betreft de formatie 73 FTE en is de bezetting
61 FTE. Het ziekteverzuim is 2.6%.

2.- Is er, bij tekorten, zicht op wanneer dit aangevuld wordt?
In verband met de transitie van drie naar twee teams is het gezien de reorganisatieregels
niet toegestaan ontstane vacatures op te vullen. Dit i.v.m. met de samenvoeging en
rechtsposities van personeel welke in het reorganisatiegebied zitten. Het aanvullen van de
teams betreft voornamelijk het team Noordwijk-Teylingen. Na de samenvoeging
zal een aantal vacatures worden opengesteld. Zo zullen in HLT- verband extra
wijkagenten (schaal 8 en 9) worden aangesteld. De termijn van plaatsing hangt samen
met het afronden van de transitie, aangezien dan inzicht in het huidige personeelsbestand
op de twee verschillende teams is verkregen. Daarnaast wordt binnen de gehele Nationale
Politie extra personeel opgeleid. De verwachting is dat dit in 2021 zichtbaar wordt in de
teambezetting.
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?
Ook binnen district Leiden-Bollenstreek is de inzetbare capaciteit gedaald. Deze daling is
niet meer dan het gemiddelde binnen de Nationale Politie. District Leiden-Bollenstreek
betreft binnen de Eenheid Den Haag het district waarin de personele krapte
verhoudingsgewijs het minst is. Indien onderbezetting in dienstverbanden dreigt, wordt
dit opgevangen door de andere teams. Zowel binnen de Bollenstreek onderling, alsmede
door de Leidse teams. Op de zogenaamde spoedmeldingen wordt te allen tijde ingezet.
Binnen HLT is ervoor gekozen om niet langer actief in te zetten op de functie van
dierenpolitie en deze fte in de noodhulp in te zetten. Bij het team Bollenstreek-Noord
wordt de personele krapte het meest gevoeld bij de afdeling Intake & Service. Doordat de
mogelijkheden tot het doen van melding en het doen van aangifte op andere wijzen
mogelijk is gemaakt, komen minder mensen naar het bureau dan voorheen. De andere
mogelijkheid is dat Team Noordwijk-Teylingen de openstelling van Noordwijkerhout
door team Noordwijk-Teylingen wordt bemenst. In overleg met de burgemeester is de
avondopenstelling in Lisse per 1 januari 2020 komen te vervallen. Tevens is er in
overleg met het bestuur gekeken waar de inzet van politiecapaciteit beperkt kan worden.
Met name op het gebied van evenementen en overlast bij horeca is nog winst te behalen.
Hierover wordt tijdens het veiligheidsoverleg tussen de burgemeester en de teamchef
over gesproken. Team Bollenstreek-Noord heeft, buiten de dierenpolitie, verder nog geen
keuzes hoeven maken om werkzaamheden te laten vervallen.
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?
Er vindt tweewekelijks veiligheidsoverleg plaats tussen de burgemeester en de teamchef.
De politiecapaciteit en het Integraal Veiligheidsbeleid en de daarin vastgestelde
prioriteiten zijn vaste punten op de agenda. De burgemeester wordt actief geïnformeerd
over de keuzes die door de politie worden gemaakt.
5.- Kunnen de wijkagenten nog wel doen waar zij voor zijn of draaien zij alleen nog
noodhulp?
De wijkagenten worden per periode (gemiddeld 16 diensten) 3 tot 4 diensten ingezet voor
de noodhulp. Dit gebeurt met name in de weekenden aangezien maximaal 50% van de
generalisten dan inzetbaar is.

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?
Anders dan voor het paraat peloton heeft team Bollenstreek-Noord geen capaciteit aan
Duindorp geleverd. De levering gedurende perikelen aldaar, betrof 1 fte voor de duur van
40 uur. Teneinde de extra bewaking van o.a. advocaten is vanuit het team geen
capaciteit geleverd. Team Noordwijk-Teylingen leverde tot eind oktober 2019 iemand
fulltime voor bewakingsopdracht, naast leveringen parate peloton.
7.- Is er een overzicht van evenementen in de eenheid Den Haag en wordt er ook eenheid
breed gekeken naar de vergunningverlening?
In de politiekalender worden alle evenementen uit de gehele eenheid geregistreerd. De
politie heeft tot taak te adviseren voorafgaand aan de vergunningverlening. De
gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden geven jaarlijks aan welke B- en Cevenementen in hun gemeente gepland staan. Deze evenementen worden opgenomen in
een regionale evenementenkalender. Hierdoor ontstaat een overzicht voor de hele regio.
Dit overzicht is belangrijk voor het omgaan met (schaarse) middelen. Het overzicht laat
zien of in een bepaalde periode al een aantal risicovolle evenementen staan gepland,
waarbij inzet van hulpdiensten is gewenst. Een gemeente die in dezelfde periode een
vergunning wil verlenen weet dat zij (waarschijnlijk) geen gebruik kan maken van de
inzet van politie, brandweer en/of ambulances. De gemeente heeft dan zelf de regie in
handen. Eind 2019 is in het RBO door de burgemeesters in de eenheid en de politiechef
de ambitie uitgesproken gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheid politie-inzet bij
evenementen te verminderen. Team Noordwijk-Teylingen heeft afgelopen jaar vooral veel
inzet gehad in Noordwijk. Strandtoezicht, Boerenburgproblematiek,
horecatoezicht en het tot twee keer toe aantreffen en ontploffen van handgranaten. Hier
is door het basisteam zelf veel inzet op geweest. Daarnaast levert Team NoordwijkTeylingen ongeveer 18 diensten per periode aan team Bollen Noord en team Katwijk.

