
1) Is er al duidelijkheid rond de handhaving t.z.t van de toekomstige fietsstraat Zandpad? 
Hier is nog geen duidelijkheid over.  

2) Liggen er in Stichtse Vecht bij de politie ook veel zaken op de plank? Kan er in het kort een 
beeld geschetst worden van de situatie in Stichtse Vecht? 
Het basisteam Stichtse Vecht-De Ronde Venen heeft doorgaans ca 300 zaken in 
behandeling. Dit monitoren we niet naar de beide gemeenten afzonderlijk. Iedere zaak kent 
een specifieke fasering in het opsporingsonderzoek. Thans is door omstandigheden de 
werkvoorraad gestegen tot ca 500 zaken. Hieraan liggen een aantal oorzaken ten grondslag: 

- Tijdelijke verminderde sturing op zaken als gevolg van wisseling van de leidinggevenden; 
- Verminderde capaciteit bij de VVC als gevolg van langdurig ziekteverzuim in de 

kernbezetting; 
- Toename van zaken doordat in de registratie voorheen slechts dossiers van misdrijven 

werden geteld en nu ook dossiers van overtredingen (bv aanrijdingen); 
- Toename van zaken als gevolg van nieuwe wetgeving en mogelijkheden op het gebied 

van handhaving van drugsgebruik in het verkeer. 
Daarnaast zijn er nog een aantal zaken bij de districtsrecherche in behandeling, waarvan de 
aard en omvang van de zaak bepalend is voor een opsporingsonderzoek vanuit andere 
afdelingen. 

Het basisteam kent doorlopend ca 30 zaken, die nog niet in behandeling zijn genomen. In de 
volksmond spreekt men dan van plankzaken, maar het benoemen van dit aantal als een 
gezonde werkvoorraad is een betere benaming. Uiteraard wordt de prioritering van deze 
zaken wel middels wegen, kiezen en monitoren bepaald. 

In deze valt verder te benoemen, dat van het totaal aantal zaken slechts ca 10% ouder is dan 
1 jaar. Gestreefd wordt om een doorlooptijd van maximaal 9 maanden te hanteren, maar dit 
blijkt in de praktijk niet altijd haalbaar door tal van oorzaken. 

3) Hoeveel wijkagenten heeft de politie formatief beschikbaar (in fte) in Stichtse Vecht (de 
formatie)? Hoeveel fte wijkagenten zijn er in de praktijk werkzaam in Stichtse Vecht (de 
bezetting)? 
Het basisteam kent een formatie van 21,2 fte wijkagenten. Hiervan is een deel werkzaam op 
de locatie Mijdrecht en een ander deel op de locatie Maarssen. Bij de verdeling is als 
uitgangspunt de landelijke rekenfactor 1:5.000 gehanteerd. Ofwel  1 wijkagent op 
5.000  inwoners. Voor de gemeente De Ronde Venen, komt dit neer op 8,24 fte wijkagenten, 
die allen volledig zijn bezet. Voor de gemeente Stichtse Vecht komt dit neer op 12,96 fte aan 
wijkagenten. Sinds 1 december 2018 kent Stichtse Vecht 0,89 fte aan vacatureruimte. Deze 
vacature wordt medio januari 2019 opengesteld. In deze is dus sprake van een tijdelijke 
onderbezetting. Het basisteam Stichtse Vecht-De Ronde Venen voldoet hiermee aan de 
prestatieafspraak met de Minister van Veiligheid en Justitie. 
 

 


