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3000 KP Rotterdam

Geachte heer A. Aboutaleb,

Op 8 juli 2022 heeft u burgemeester De Vries verzocht ons als
gemeenteraad te consulteren over de Strategische agenda 2023-2026 van
de politie-eenheid Rotterdam. Middels deze brief willen wij u informeren
over de uitkomst van deze consultatie. 

Vooraf
Allereerst willen wij u en de politie-eenheid Rotterdam bedanken voor alle
inspanningen rond het opgestelde ontwerp van de strategische agenda
2023-2026. Niet in de laatste plaats omdat het hier inzet betreft in
turbulente tijden met diverse crises; denk hierbij aan Corona,
stikstofprotesten en toenemende maatschappelijke onvrede waarvan een
deel van onze samenleving blijk geeft. 

Uitkomst consultatie
Wij hebben geen bedenkingen ten aanzien van de ambities die zijn gesteld
voor de periode 2023-2026. Wel hebben wij enkele wensen, waarover
hieronder meer. 

Wij onderschrijven de speerpunten in de strategische agenda, met name
het eerste focuspunt m.b.t. de drugscriminaliteit en ondermijning. 
Dat geldt ook voor het geprioriteerde veiligheidsthema 'Zorg & Veiligheid'.
Onze gemeente kenmerkt zich door een hoog zorgprofiel. Onze lokale
uitdagingen en ambities kunnen wij niet realiseren zonder de inzet van de
politie. Wij zijn dan ook zeer content met de borging van deze
samenwerking in de strategische agenda van onze politie-eenheid.

Bijzondere aandacht zouden wij willen vragen voor het speerpunt
duurzame inzetbaarheid en daarbinnen met name aandacht voor de
wijkveiligheid. De vijf wijkagenten in onze gemeente worden al lang niet
meer enkel ingezet voor wijkgebonden taken en de verhouding tussen
wijkgerelateerd werk en directe hulpverlening (voorheen noodhulp) raakt
steeds verder uit balans. Dat is spijtig, want de meerwaarde van de
wijkagenten en hun verbondenheid met de wijk is groot voor onze lokale
gemeenschap. 

In de strategische agenda zien wij meermaals termen als lokale aanpak en 
lokale samenwerking terugkomen. Wij benadrukken het belang hiervan. De 
gemeente Sliedrecht heeft de wens om op alle beleid meer wijkgericht te 
werken. Denk hierbij aan wijkagenda's, die samen met inwoners, 
maatschappelijke partners en andere relevante partijen worden opgesteld. In 
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deze wijkagenda's worden beschikbare data en verschillende perspectieven 
van partijen aan elkaar verbonden. Vervolgens wordt er in gezamenlijkheid 
bepaald wat de behoeften in de wijk zijn, aan welke (strategische) 
doelstellingen gewerkt gaat worden en op welke wijze. De politie, in de 
persoon van wijkagent, zien wij hierin als onmisbare partner. Wij roepen u dan 
ook op hieraan een bijdrage te leveren en het mogelijk te maken dat de politie 
aan kan sluiten bij de lokale agenda en de beschreven domeinoverstijgende 
wijkgerichte aanpak en samenwerking.  

Tot slot vragen wij in relatie tot de aanpak van drugscriminaliteit en -overlast 
middels deze brief ook aandacht voor politiecapaciteit als het gaat om lokale 
handhaving. Naast een bovenlokale grootschalige aanpak, verdient ook de 
lokale handhaving en opvolging aandacht en daarmee een plaats in de 
Strategische agenda 2023-2026.

Wij wensen u veel succes met de afrondende fase en zien uit naar de 
definitieve Strategische agenda 2023-2026.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad,
De griffier,                     De burgemeester,

mr. R.P.A. van Aalst              Mr. Drs. J.M. de Vries 


