
 
Burgemeesters: “Kabinet, investeer in 
de politie”  
 
Het piept en het kraakt bij de politie. Dat baart 
ons zorgen. Er is fors bezuinigd op de politie en 
inmiddels is de bodem bereikt.  
 
Als burgemeesters zijn wij verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid in onze 
gemeenten. Wij zien in de praktijk dat de 
bezuinigingen nu effect gaan hebben op de 
slagkracht van de politie. Daarom zijn 
maatregelen noodzakelijk.  
 

Onderzoek in opdracht van de minister van 
Veiligheid en Justitie laat zien dat de politie, als 
gevolg van de bezuinigingen van in totaal 500 
miljoen, te kampen heeft met een fors financieel 
tekort. In dit onderzoek is alleen gekeken naar 
de betaalbaarheid van de huidige politie. Er is 
niet gekeken naar het geld dat noodzakelijk is 
voor het  toekomstbestendig maken van ons 
politieapparaat.  
 

De geregistreerde criminaliteit daalt, dat is 
mooi. Maar dit betekent niet dat de politie 
minder werk heeft. Integendeel, de werkdruk is 
hoog en er blijven zaken liggen. De maatschappij 



verandert snel waardoor er nieuwe, complexe 
veiligheidsproblemen bijkomen. 
Radicaliserende jeugd, cybercrime, 
terreurdreiging, identiteitsfraude, 
vluchtelingenproblematiek, ingewikkelde 
financieel economische delicten en toenemende 
aantallen verwarde personen. Complexe 
problemen waarbij de politie een belangrijke rol 
speelt bij de aanpak.   
 

Om dat goed te kunnen doen, moet er nu 
geïnvesteerd worden in de verdere 
ontwikkeling van onze politie.  Dit vraagt - naast 
het oplossen van de bestaande financiële 
problemen - om een toekomstgerichte 
investeringsagenda. Met als doel een politie die 
zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende 
slagkracht heeft om de veiligheidsvraagstukken 
van deze tijd aan te kunnen pakken.  
 
Daarom roepen wij de politiek op om er voor te 
zorgen dat er voldoende politiemedewerkers 
zijn en blijven. Dat geïnvesteerd wordt in 
opleidingen zodat de medewerkers goed 
getraind en met de juiste vaardigheden de straat 
op gaan. Dat er geïnvesteerd wordt in 
ondersteunende ICT en technologie.  
 

In onze visie ligt de sleutel voor een sterke en 
toekomstbestendige politie bij de wijkzorg, met 



de wijkagent als vooruitgeschoven post. Zij 
kennen de wijk en de bewoners door en door en  
hebben vaak als eerste door dat er iets niet in de 
haak is. Niet voor niets wordt de Nederlandse 
wijkagent nationaal en internationaal geroemd. 
In onze visie liggen wijkzorg en opsporing in 
elkaars verlengde. In de praktijk blijkt vaak dat 
de informatie die in de wijkzorg wordt 
verzameld, de basis is voor de opsporing. Om in 
de steeds complexer wordende maatschappij als 
politie effectief te kunnen blijven moet er dus 
worden geïnvesteerd. Zowel in de politiezorg in 
de wijken, als in de opsporing. 
 
Alleen dan lukt het de politie om een 
betrouwbare partner te zijn, die criminaliteit 
voorkomt, de openbare orde handhaaft, daders 
van misdrijven opspoort en ‘moderne’ 
criminaliteit effectief bestrijdt.  
 
De nieuwe veiligheidsvraagstukken vergen 
nieuwe kennis, ICT, technologie maar bovenal 
voldoende capaciteit. Het is een illusie dat de 
politie de huidige en toekomstige problemen 
kan aanpakken met minder mensen.  Het 
tegendeel is helaas waar. Het aantal volledig 
opgeleide politiemensen daalt de komende tijd  
naar zo’n 45.000.  



Dit vergt enige toelichting: de huidige 
politiesterkte van 50.500 daalt de komende tijd 
naar een ‘betaalbare sterkte’ van 49.800, 
inclusief aspiranten. Tegelijkertijd stijgt het 
aantal aspiranten van circa 2300 nu naar 4500. 
Deze politiemensen in opleiding tellen volledig 
mee als inzetbare medewerkers, terwijl zij in de 
praktijk - zeker in het licht van de complexiteit 
van de vraagstukken van deze tijd - slechts zeer 
beperkt inzetbaar zijn. Dit betekent dus in de 
praktijk: 45.000 operationele politiemensen. 
 
Onze investeringsagenda voor de toekomst van 
de politie ziet er daarom als volgt uit: 
 

1. Afspraak is afspraak: gemiddeld 1 
wijkagent op 5.000 inwoners. Die wijkagent 
is 80 procent van de werktijd in de wijk. En 
de dienstverlening van de politie dient op 
peil te blijven. Dus met voldoende 
voertuigen en adequate ICT. 

2. Daarenboven: Er komen meer volledig 
inzetbare politiemensen bij. Aspiranten 
tellen niet langer tot de feitelijke sterkte.  

3. Als onderdeel daarvan gaat het aantal 
wijkagenten met 20 procent omhoog (700 
fte’s). Pas dan wordt overal de norm 
gehaald van 1 wijkagent op 5.000 inwoners. 



4. Wijkagenten leggen verbinding met allerlei 
bevolkingsgroepen. Dit vergt verschillende 
opleidingsniveaus. Er is al afgesproken dat 
minimaal  een vijfde van de wijkagenten  
HBO moet hebben. Maar dat is niet genoeg. 
In de complexe wijken worden universitair 
geschoolde politiekundigen aan de teams 
toegevoegd.  

5. Er wordt geïnvesteerd in permanente 
educatie van medewerkers in de wijken. De 
integrale aanpak van problemen staat 
daarbij centraal. 

6. De professionaliteit van de intelligence 
neemt toe. Ook de ICT systemen van de 
politie en organisaties als gemeenten en 
zorgpartners sluiten eindelijk goed op 
elkaar aan. 

7. De teams worden diverser (etniciteit, 
senioriteit, geslacht). 

8. De wens van het OM wordt vervuld: extra 
geld voor de kwaliteit van de opsporing. 
Denk aan de zware criminaliteit, cybercrime 
maar vooral ook aan de aanpak van kleine 
criminaliteit, waar burgers in de wijken 
dagelijks last van hebben. Daarnaast wordt 
geïnvesteerd in betere aansluiting van de 
ICT-systemen van de opsporing en de 
handhaving. 



9. Om daadwerkelijk contextgericht en 
wijkgericht te werken, is een structurele 
cultuuromslag nodig van actiegericht naar 
probleemgericht. De nadruk ligt daarbij op 
maatwerk. Dat kan alleen als de lokale 
verankering van de politie wordt 
verstevigd. Want op het lokale niveau moet 
het gebeuren.  
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