
Minister van Justitie en Veiligheid
De heer F.B.J. Grapperhaus
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2500 EH DEN HAAG

Geachte heer Grapperhaus,

Op 18 september jl. werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten in Amsterdam. Het
schokt ons diep dat een advocaat in uitoefening van zijn functie is geliquideerd. Zijn moord raakt aan
het fundament van onze rechtsstaat en benadrukt het belang van de bestrijding van ondermijnende
criminaliteit. Naar aanleiding van de moord krijgen vele mensen, waaronder advocaten, rechters en
officieren van justitie, extra beveiliging. Wij vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat personen die
hun bijdrage leveren aan de democratische rechtsorde, ongestoord kunnen functioneren.
Tegelijkertijd leggen deze extra beveiligingswerkzaamheden wederom enorme druk op de al
nijpende politiecapaciteit.

De - zeer begrijpelijke - bijzondere extra maatregelen onttrekken momenteel politiecapaciteit uit
basisteams en regionale eenheden. Deze maatregelen lijken echter voor langere duur noodzakelijk
te zijn. De gevolgen zien we direct lokaal, door de afnemende beschikbaarheid van blauw in de
wijken. De behoefte aan alternatieven voor inzet dan wel extra structurele middelen voor het
bewaken en beveiligen van subjecten is groot. Deze capaciteit kan niet blijvend uit de lokale
politiecapaciteit worden onttrokken.

De regioburgemeesters en de burgemeesters in hun regio zijn op dit moment in gesprek met de
politie over hoe te voldoen aan de benodigde inzet voor de beveiligingswerkzaamheden en welke
keuzes dit met zich meebrengt. De teneur van deze gesprekken is constructief en uitermate
welwillend, maar er leven ook grote zorgen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, levert de politie
veel capaciteit uit de basisteams. Hierdoor blijft ander werk langer liggen of wordt noodgedwongen
niet gedaan. Het gaat met andere woorden direct ten koste van ‘blauw op straat’, die de
beschikbaarheid in acute situaties, de aanwezigheid bij demonstraties en evenementen, de
noodhulp en de beschikbaarheid van wijkagenten raakt.

Voor onze zorgen over de beperkte politiecapaciteit vragen wij al langer aandacht. De recente
ontwikkelingen zetten dit nog verder op scherp. Urgente landelijke kwesties krijgen voorrang op
lokale prioriteiten en vooralsnog is onduidelijk hoe lang deze situatie gaat duren. Wij voorzien op
korte termijn en in aanloop naar de jaarwisseling - naast het annuleren van vereiste opleidingen en
het inboeten in lokale aanwezigheid - ook een immense roosterdruk.
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Als vertegenwoordigers van het gezag over de politie benadrukken wij dat een landelijke inzet van
politie met betrekking tot bewaken en beveiligen van personen, niet ten koste kan blijven gaan van
de lokale politiecapaciteit. De hierboven geschetste gevolgen daarvan zijn zeer ongewenst. Wij
verzoeken dan ook om een structurele oplossing die de lokaal inzetbare politiecapaciteit zoveel
mogelijk ontlast.

Met elkaar op zeer korte termijn hierover in gesprek gaan is noodzakelijk om ook de lokale
veiligheidsprioriteiten naar behoren te kunnen blijven uitvoeren.

Hoogachtend,
Namens de regioburgemeesters,

Ing. A. Aboutaleb
Voorzitter regioburgemeesters


