
 
 

 
 
 

 
Aan  College van B en W te Zwolle 
Van  Fractie SP, Tjitske Siderius 
Onderwerp politie 
Datum  4 december 2009 
 
Geacht college, 
 
In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens 
de SP vragen stellen over de politie. 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van berichten in de media en de veiligheidsconferentie zijn er bij de fractie 
van de SP diverse vragen gerezen over de politie IJsselland. Helaas was er tijdens de 
veiligheidsconferentie onvoldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden, waardoor de 
fractie van de SP zich genoodzaakt voelt om aanvullende schriftelijke vragen te stellen over 
de stand van zaken bij politiekorps IJsselland. 
 

Dat brengt ons bij de volgende vragen: 
 Op de veiligheidconferentie werd door de korpsleiding aangegeven dat er niet meer 

gesurveilleerd wordt in de Zwolse wijken door het politiekorps. Wat is de reden om niet 
meer te surveilleren in de Zwolse wijken? Wat zijn de consequenties van het niet meer 
surveilleren voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Zwollenaren? Kunt u dit 
toelichten? 

 Door de aankomende bezuinigingsoperatie van 3 miljoen moet er minimaal 800.000 euro 
worden bezuinigd op materiële budgetten. In de bezuinigingsnotitie1 wordt aangegeven 
dat er op 1 november 2009 een totaalbeeld van de mogelijkheden wordt gepresenteerd. 
Kunt u de Raad dit totaalbeeld doen toekomen? In de notitie staat de volgende zin: ‘dit 
zal niet gaan zonder zo hier en daar pijn te lijden’. Kunt u aangeven op welke pijn hier 
wordt gedoeld als het gaat om de materiële budgetten? 

 N.a.v. de komende bezuinigingen zal de formatie met 20 á 25 fte moeten verminderen. 
Het betreft een bezuiniging van 1,25 miljoen. Kunt u een overzicht geven van de functies 
die op de nominatie staan om te verdwijnen? Kunt u toelichten wat de consequentie is 
van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van IJsselland van deze 
formatiekrimp? 

 Kunt u toelichten wat de consequenties zijn van de bezuinigingen op de formatie voor de 
aanwezigheid van de wijkagent in de wijken en buurten? 

 Wat wordt er bedoeld met de zinsnede in de notitie: ‘verdeling van de reductie in de 
formatie zal zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van werkdruk’. Kunt u dit toelichten? 

                                                
1 Bezuinigingen Politie IJsselland – stand van zaken en voortgang m.b.t. de bezuinigingen – 12 oktober 2009 



 
 

 Wat is uw oordeel over het feit dat agenten steeds vaker kiezen voor een waarschuwing 
omdat ze de invoer in het nieuwe informatiesysteem (Basisvoorziening Handhaving) te 
tijdrovend vinden2? 

 Waarom is de Raad niet actief over de problemen met het nieuwe informatiesysteem 
(BHV) geïnformeerd? 

 Hoeveel tijd is er besteed aan training en opleiding in het kader van BHV en welk effect 
heeft dit gehad op de hoeveelheid blauw op straat? Is de verwachting dat er extra scholing 
nodig is zodra het ‘nieuwe systeem’ werkt? Kunt u dit toelichten? 

 Hoe beoordeelt u het feit dat er 16% minder verdachten dan gepland naar het OM zijn 
gegaan? 

 Herkent u het oordeel van de vakbonden die zeggen dat het systeem tot een 
‘administratieve chaos’ zou leiden? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? 

 Herkent u het oordeel van de politieagenten - die het nieuwe systeem overigens 
‘Bureaucratie voor Handhavers’ noemen – dat het gezonde boerenverstand plaats heeft 
gemaakt voor tijdrovende stroomschema’s en protocollen en dat dit niet kan, omdat 
politiewerk juist mensenwerk is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? 

 Op 11 september constateerde de korpsbeheerder dat de financiële rek uit de begroting 
van politie IJsselland is, maar dat niet wordt uitgesloten dat er nog slagen kunnen worden 
gemaakt. Hoe kijkt de korpsbeheerder aan tegen de aangekondigde bezuinigingen op 
materieel (€ 800.000), het samenvoegen van de Meldkamer Oost-Nederland (€ 950.000) 
en op de personeelsformatie (1,25 miljoen)? Op welke werkgebieden en onderdelen kan 
de politie IJsselland nog ‘ slagen maken’ ? 

 Op 11 september wilde de koprsbeheerder niet ingaan op de uitkomsten van het 
politieonderzoek onder Zwolse politieagenten, omdat de veiligheidsconferentie daarvoor 
het geschikte kader zou zijn. Op de veiligheidconferentie is er nauwelijks gesproken over 
de SP-uitkomsten. Hoe beoordeelt de korpsbeheerder het feit dat bijna de helft van de 
ondervraagden aangeeft het politiewerk niet meer goed te kunnen doen vanwege 
toenemende bureaucratie en een hogere werkdruk, vanwege eerdere bezuinigingen?  

 Is er ondertussen een oplossing gevonden voor de onrust over de samenvoeging van de 
meldkamers van IJsselland en Noord Oost Gelderland? Wat zijn de uitkomsten van uw 
gesprek met de ondernemingsraad? 

 Hoe beoordeelt u het gevoel dat is ontstaan onder agenten dat zij alleen een goede 
politieagent zijn als zij voldoende bonnen schrijven?  

 De korpsleiding gaf op de veiligheidsconferentie aan dat er nog steeds met een 
bonnenquotum wordt gewerkt binnen de politie IJsselland. Bent u voornemens om – ook 
gezien het verzoek van de Tweede Kamer – deze bonnenquota af te schaffen? 

 Hoe beoordeelt u de uitspraak van de korpsleiding dat de SP alleen maar ontevreden 
politieagenten heeft geïnterviewd? Bent u het met deze stelling eens? Kunt u dit 
toelichten? 

 Hoe beoordeelt u het feit dat 62% van de Zwolse politiemensen vindt dat zij onvoldoende 
tijd heeft om in de buurt aanwezig te zijn, vanwege andere diensten (nooddiensten), 
bureaucratie en controledrift? 

 Bent u met 78% van de Zwolse politiemensen van mening dat kleinschalige politieposten 
de veiligheid in de buurt kunnen vergroten? Kunt u dit toelichten? 

                                                
2 ‘ Systeem hapert nog: geen misdaadcijfers’  - de Stentor – 12 november 2009 



 
 

 Hoe beoordeelt u het feit dat 34% van de Zwolse politieagenten aangeeft dat men de 
burgers niet meer de kwaliteit kan bieden die de professionele verantwoordelijkheid 
vereist? 

 Bent u van plan om een veiligheidsconferentie te organiseren waarbij niet alleen de 
korpsleiding het woord krijgt, maar ook de wijkagent die dagelijks in de buurten 
aanwezig is? 

 Hoe verklaart u het feit dat de korpschef in 2008 een representatietoelage ontving van € 
4589,- en daarbovenop nog eens € 3116,32 aan representatiekosten declareerde? Kunt u 
dit toelichten? 

 Waarom is de representatietoelage per 2009 stopgezet, maar daarvoor in de plaats het 
salaris een schaal verhoogd? Hoeveel salarisverhoging betekent een schaalverhoging? 
Kunt u dit toelichten? 

 Kan er worden toegelicht met welk doel de diverse dinners, lunches en verblijven in het 
buitenland hebben plaatsgevonden? Hoe heeft het politiekorps hier voordeel van 
ondervonden? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de SP-fractie; 
Tjitske Siderius 
 
 
 


