
   

 
Motie veiligheid in eigen buurt  
 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 21 april 2016, 
 
overwegende dat:  
 

1. De onveiligheid in Woerden is toegenomen; 
2. Dat problemen op het gebied van veiligheid, zoals woninginbraken, drugshandel en 

jeugd- en woonoverlast nu langzaamaan worden aangepakt; 
3. Het ontbreekt aan structurele middelen om proactieve veiligheid (wijkagent) van 

Woerden te verbeteren. De minister dit in een brief van 19 februari 2016 heeft erkend 
aan de Tweede Kamer: ‘De nationale politie in hoofdzaak alleen nog maar ingezet 
wordt voor meldingen rijden, criminaliteitsbestrijding en opsporing’. Het rapport dat hij 
onderschrijft trekt de volgende conclusies: ‘De politie heeft meer en meer afstand 
genomen van handhaving in de openbare ruimte. De politiële handhavingstaken in de 
openbare ruimte zijn behoorlijk uitgekleed.’  

4. De burgermeesters van de tien grote steden in een brandbrief van 24 maart 2016 het 
belang onderstrepen van de wijkagent, de "sleutel voor een sterke en 
toekomstbestendige politie". Het aantal wijkagenten moet met 20 procent omhoog om 
de norm te halen van één wijkagent op de 5.000 inwoners, aldus de burgemeesters. 
Volgens de tien leiden de bezuinigingen van in totaal 500 miljoen euro ertoe dat de 
slagkracht van de politie afneemt;  

5. De nationale politie meer en meer afstand heeft genomen van handhaving in de 
openbare ruimte; 

6. Het college de huidige criminaliteit aanpakt, maar niet met preventieve maatregelen 
komt in de maart-brief om toekomstige criminaliteit te voorkomen, 

 
van oordeel dat:  
 

1. De wijkagent, de oren en ogen, van essentieel belang is om in een vroeg stadium 
conflicten en beginnende criminaliteit te voorkomen. Een wijkagent die zichtbaar en 
aanspreekbaar is een belangrijke rol heeft met betrekking tot de handhaving in de 
openbare ruimte. Dit een belangrijk onderdeel is voor inwoners om zich veilig te 
voelen in hun eigen omgeving;  

2. De norm was en nog steeds is dat er per 5.000 inwoners een wijkagent is; 
3. De capaciteit en zichtbaarheid primair een taak is van de nationale politie; 
4. De gemeente haar inwoners niet in de steek mag laten als de nationale politie 

verzuimt de kerntaak van de wijkagent uit te voeren, 
 
verzoekt het college om:  
 

1. Alles in het werk te stellen dat de nationale politie de norm realiseert van één 
zichtbare en aanspreekbare wijkagent per 5.000 inwoners; 

2. Met een alternatief plan te komen voor het geval dat de nationale politie zich niet gaat 
houden aan de norm van één zichtbare wijkagent per 5.000 inwoners. Dit verwerkt 
voor het juni-overleg aan de raad, inclusief de financiële onderbouwing, 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Inwonersbelangen, Jan-Hubert van Rensen 


