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Geachte leden van de raad, 
 
Al verschillende keren bent u geïnformeerd over het capaciteitsvraagstuk bij politie. Zoals bekend staat 
de capaciteit van politie onder grote druk. Dit is niet uniek voor de stad Utrecht, maar speelt in alle 39 
gemeenten in de politie-eenheid Midden-Nederland en in de rest van het land. Met deze brief 
informeer ik u over de uitkomsten van intensief beraad in de lokale driehoek over de keuzes die 
gemaakt moeten worden om de schaarse politiecapaciteit – die door de moord op advocaat Wiersum 
verder onder druk is gekomen– te verdelen. 
 
Aanleiding en context 
Al geruime tijd stel ik het capaciteitsvraagstuk van politie samen met mijn collega Regioburgemeesters 
aan de orde bij de minister van Justitie en Veiligheid en recentelijk opnieuw bij de leden van de vaste 
Tweede Kamercommissie. In diverse brieven hebben wij benoemd dat wij dringend behoefte hebben 
aan structurele middelen voor uitbreiding van politiecapaciteit. U heeft eveneens aandacht gevraagd 
voor het thema politiecapaciteit, onder andere door het aannemen van de motie M2019/88.  
 
Recent hebben de Regioburgemeesters nog aangegeven dat de extra inzet voor het beveiligen van 
personen niet ten koste kan blijven gaan van lokale capaciteit. Na de moord op advocaat Wiersum op 
18 september jl. is de capaciteit nog verder onder druk komen te staan. Deze tragische gebeurtenis 
heeft geleid tot extra persoonsbeveiliging in heel het land. Voor deze intensieve en specialistische 
inzet wordt hiervoor opgeleid personeel onttrokken uit diverse teams, ook uit ons politiedistrict en de 
gehele eenheid Midden-Nederland. Nog onbekend is voor hoe lang deze maatregelen nodig zijn, wel is 
duidelijk geworden dat het effect op Utrecht groot is en bovenop de druk op capaciteit komt die reeds 
aanwezig was. Hierdoor komt ook de basis van het politiewerk onder druk te staan; de politie moet alle 
zeilen bijzetten om de roosters sluitend te krijgen voor de uitvoering van politietaken zoals de 
incidentafhandeling / noodhulp (de opvolging van 112-meldingen), de inzet van wijkagenten, de 
dienstverlening aan de publieksbalie en het leveren van inzet bij de handhaving van de openbare orde. 
Ook bij de opsporing van heterdaadaanhoudingen is de druk groot.  
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Op 18 november jl. is dit onderwerp uitgebreid besproken tijdens een bijeenkomst van het Regionaal 
Veiligheidscollege regio Midden-Nederland1. Er is veel betrokkenheid van alle 39 burgemeesters. Zij 
steunen de lobby van de Regioburgemeesters en in alle lokale driehoeken en de Districtelijke 
Veiligheidscolleges2 worden vergelijkbare gesprekken gevoerd over pijnlijke keuzes die moeten 
worden gemaakt om de schaarse politiecapaciteit te verdelen.  
 
De politie-eenheid Midden-Nederland is naar aanleiding van het capaciteitsvraagstuk een intern 
projectteam gestart, waarin wordt onderzocht hoe in onder andere de interne bedrijfsvoering 
scherpere keuzes kunnen worden gemaakt in de verdeling van de beschikbare capaciteit. De 
projectgroep verzamelt initiatieven en maatregelen die de capaciteitsdruk kunnen verminderen en laat 
deze binnen de eenheid uitzoeken. Tevens is er op landelijk niveau binnen de Nationale Politie een 
taskforce Capaciteit opgericht die op strategisch niveau naar dit vraagstuk kijkt. 
 
Door de druk op de capaciteit is het nodig om op korte termijn keuzes te maken, om deze 
basisveiligheid te kunnen blijven garanderen. Het gaat hierbij om maatregelen voor beperkte duur, met 
als belangrijkste doel de druk op de basisteams binnen de gemeente Utrecht niet verder te laten 
toenemen, zodat politiemensen op een veilige en verantwoorde wijze hun werk kunnen blijven doen. 
Genoemde keuzes zijn tot stand gekomen na intensief beraad in de stadsdriehoek.  
 
Maatregelen – uitgangspunten en keuzes voor de korte termijn 
Met de politie hebben we in de driehoek een aantal uitgangspunten benoemd en zijn prioriteiten 
gesteld ten aanzien van hun inzet binnen onze gemeente. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen 
van het politiewerk:  

• De noodhulp ten behoeve van de incidentafhandeling blijft te allen tijden beschikbaar; 
• Wijkagenten werken normaliter primair in hun wijk en deels in de incidentafhandeling. Aan die 

inzet van wijkagenten tornen we zo min mogelijk; 
• Politietoezicht op uitgaansavonden zetten we voort. Het horecateam van politie heeft een 

positief effect op de veiligheid in uitgaansnachten en helpt incidenten klein te houden. Het 
voorkomen van escalatie kost minder capaciteit en is beter dan achteraf opsporen; 

• Er is 24/7 tenminste één politiebureau geopend waar onze inwoners, ondernemers en 
bezoekers van de stad terecht kunnen voor het doen van aangifte en meldingen. Daarnaast is 
de politie uiteraard 24/7 bereikbaar via 112 en 0900-8844. 

 
Met de politie zijn de volgende keuzes gemaakt die nu, of op termijn (tijdelijke) besparingen in de 
capaciteit zullen opleveren:  

• De openingstijden van twee bureaus zullen voor publiek in het weekend worden 
teruggebracht. Zoals gezegd is er te allen tijde minimaal één bureau geopend. Afgelopen 
zomer is al op deze manier gewerkt. Over deze maatregel wordt duidelijk gecommuniceerd 
naar de inwoners van de stad; 

• Het flexteam is (tijdelijk) gehalveerd. Dit is het flexibel politieteam dat samen met de 
basisteams gericht kan worden ingezet als er een actueel veiligheidsprobleem speelt in de 
wijk; 

• OM en politie onderzoeken hoe zij meer capaciteit kunnen vrijspelen bij 
opsporingsonderzoeken en vroegtijdig nog slimmer kunnen kiezen in zaken; 

                                                   
1 Overleg van 39 burgemeesters uit de regio met de hoofdofficier en politiechef Midden-Nederland. 
2 Stad-Utrecht is één van de vijf districten. 
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• Er wordt verkend hoe met het gebruik van innovatieve maatregelen (horeca)diensten meer 
gericht kunnen worden ingezet, op zogenaamde ‘hot times’, wanneer de incidenten zich 
grotendeels voordoen; 

• Gemeente en politie gaan kritisch kijken naar de mogelijkheden om politie-inzet in het kader 
van evenementen en betaald voetbal verder te verminderen. In dit kader wordt samen met VTH 
en (particuliere) organisaties bekeken welke bijdrage zij kunnen leveren. Medio 2020 brengen 
wij de uitkomsten hiervan in beeld en informeren wij u nader; 

• De lobby om gemeentelijke BOA’s op meer terreinen in te zetten, wordt onverminderd 
voortgezet.  
 

Genoemde keuzes en de maatregelen die hieruit voortvloeien, worden nader uitgewerkt. Met het 
treffen van deze maatregelen hopen we de grootste druk van de ketel te halen voor de korte termijn. In 
driehoeksverband volgen we het effect van deze maatregelen nauwgezet en sturen waar nodig bij.  
 
Vervolg 
Op 13 november heeft de minister in zijn reactie op de brief3 van de Regioburgemeesters over de inzet 
op bewaken en beveiligen laten weten dat hij de problemen erkent, maar dat extra capaciteit niet van 
vandaag op morgen is geregeld. Hij laat weten dat moeilijke keuzes onvermijdelijk zijn. Deze keuzes 
zullen van invloed zijn op onze veiligheidsambities. Het overleg over de impact van de keuzes gaat 
ondertussen voort: in de driehoek, met burgemeesters uit de regio Midden-Nederland, in de G4, lokaal 
met de politiechef van Midden-Nederland de heer Sitalsing en met de landelijke korpschef de heer 
Akerboom.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jan van Zanen 

                                                   
3 Zie bijlage 


