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Betreft: Sluiten Brabantse politiebureaus door capaciteitsgebrek Nationale politie.
Geacht College,
Na de vorming van de nationale politie is in zes jaar tijd in Brabant het aantal politiebureaus van 56
naar 23 gegaan. Naast deze 23 politiebureaus zijn er nog 7 politieposten open in Cuijk, Veghel,
Schijndel, Drunen, Best, Maarheeze en Valkenswaard die enkel een bezoekersfunctie hebben. Juist
deze voorziening draagt in deze grote dorpskernen bij aan de veiligheid en veiligheidsgevoelens van
haar inwoners. Deze voorzieningen evenals de algehele capaciteit van de Brabantse politie staan
onder enorme druk.
Als voorbeeld gaan de politieposten in Valkenswaard en Maarheeze afwisselend dicht. Als
Valkenswaard open is gaat Maarheeze dicht en vice versa.
Het politieteam Valkenswaard zegt hierover: ‘’Deze maatregel moeten wij noodgedwongen nemen
omdat we anders te weinig mensen op straat hebben. Wij zijn graag op straat om onze burgers daar
te helpen waar nodig. Wij hadden het graag anders gezien, maar landelijk kampt de politie met een
capaciteitsprobleem’’.
In Maarheeze wordt het volgende aangegeven: Het terugbrengen van de openingstijden heeft te
maken met de inzet van agenten elders. ‘’Landelijk is er veel extra inzet nodig. Zo is een van de
wijkagenten al weken in Amsterdam om advocaten te beschermen”.
Daarnaast fungeert de politie in West-Brabant vooral als taxidienst omdat de cellencomplexen in
Roosendaal en Bergen op Zoom zijn afgekeurd. West-Brabant moet haar arrestanten naar Breda of
Tilburg taxiën waardoor capaciteit in deze regio wordt weggetrokken.
De fractie van Forum voor Democratie vindt het te gek voor woorden dat Brabantse agenten worden
ingezet in andere regio’s terwijl in Brabant de veiligheid van haar inwoners zwaar onder druk staat.
Onze provincie is een narco-staat geworden waar de pakkans dag in, dag uit afneemt door het
gebrek aan handhaving. Naast beperkte capaciteit in de steden is de kaalslag van de politiecapaciteit
in het buitengebied van Brabant desastreus.
De fractie van Forum voor Democratie vindt veiligheid geen kerntaak van de provincie. De provincie
heeft ook geen wettelijke bevoegdheden omtrent dit thema. Onze provincie kent sedert de nieuwe
bestuursperiode toch een ‘dedicated’ gedeputeerde veiligheid. Om invulling te geven aan deze
functie zou de fractie van Forum voor Democratie graag zien dat de gedeputeerde zich nuttig maakt
om de Brabantse belangen te behartigen.

In dit verband stelt de fractie van Forum voor Democratie de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten:
1. De fractie van FVD wil minimaal alle huidige politiebureaus en posten in Brabant open
houden. FVD wil dat de kersverse gedeputeerde Veiligheid zich hard gaat maken voor
minimaal behoud van de huidige voorzieningen. Is GS dit van plan? Zo ja, kan PS dan een plan
van aanpak over zijn inzet verwachten? Zo nee, waarom niet?
2. In bijvoorbeeld Maarheeze is de onveiligheidsperceptie en overlast bovengemiddeld hoog
ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dit heeft mede te maken met het AZC dat hier
gevestigd is en zorgt voor onveiligheidsgevoelens en meer feitelijke misdrijven dan het
landelijk gemiddelde. Is GS het met de fractie van FVD eens dat het beperkt openhouden en
mogelijke sluiten van politiebureaus niet bijdraagt aan een veilig leefklimaat in deze
dorpskern? Zo, ja? Gaat GS zich hard maken op handhaving van de huidige openingstijden?
3. De fractie van FVD vindt het ontoelaatbaar dat Brabantse agenten worden ingezet in andere
regio’s en vindt dat dit per direct moet stoppen. Gaat GS met de landelijke en/of de
regionale korpsleiding in gesprek om de algehele capaciteitsproblematiek te bespreken en
erop aandringen dat er geen Brabantse agent meer elders wordt ingezet? Zo ja, wanneer? Zo
nee, waarom niet?
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