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Rosier, H

Verzonden: dinsdag 29 juli 2014 14:12
Aan:
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Onderwerp: Inboeken: Brief burgemeester aan de raad
Bijlagen:
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Collega,
bijgevoegde brief + bijlage graag inboeken in Mozaiek tbv de raad.
Gr.
Hennie

Van: Vermaat, M
Verzonden: woensdag 16 juli 2014 16:44
Aan: Rosier, H
Onderwerp: Brief burgemeester aan de raad
Beste Hennie,
Bij deze stuur ik je een brief v an de burgemeester aan de raad en de daarbij behorende
bijlage; een brief van de regioburgenneester.
Mvg,
Mirjam Vermaat
Beleidsadviseur
Gemeente Dordrecht 1 Stadsbestuurscentrum 1 Openbare orde en veiligheid
Spuiboulevard 300, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht
Tel: 078-770 4522
E-mail: m.vermaat@dordrecht.n1
h-A Denk aan het milieu voor u dit bericht print.
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Brief dienstverlening en huisvesting politie
Huisvesting en personele wisselingen politie

Geachte dames en heren,
Met de wijziging van het politiebestel hebben we in Nederland sinds 1 januari
2013 één politiekorps, de Nationale Politie. Met de komst van de Nationale
Politie zijn de voormalige politiekorpsen Zuid-Holland-Zuid en RotterdamRijnmond samengevoegd in de regionale eenheid Rotterdam. Dit alles heeft een
omvangrijke veranderingsopgave met zich meegebracht waarover ik u graag
middels deze brief wil informeren.
Nieuwe basisteamchefs
In de eerste plaats wil ik u mededelen dat Dordrecht met ingang van 1 januari
2015 twee nieuwe basisteamchefs heeft; dhr. H. Verweij en mevr. Y Halfwerk.
Zij zullen leidinggeven aan het basisteam Drechtsteden Binnen dat de gehele
gemeente Dordrecht beslaat. Beiden hebben een binding met de regio; dhr.
Verweij is raadslid in de gemeente Alblasserdam en mevr. Halfwerk is
woonachtig in Dordrecht. Ik stel ze begin volgend jaar graag aan u voor. Tot het
aantreden van dhr. Verweij en mevr. Halfwerk zal dhr. N. Snoep leiding geven
aan de politie in Dordrecht. Hierna zal dhr. Snoep aan de slag gaan als chef bij
de districtsrecherche.
Huisvesting politie
Zowel de invoering van robuuste basisteams als de verbetering van de
dienstverlening van de politie hebben gevolgen voor de wijze waarop de politie
in de regio is en zal gaan worden gehuisvest. Het huidige vastgoed met veel
kleine wijkbureaus sluit niet aan bij de toekomstige behoefte aan huisvesting
van de robuuste basisteams. Bovendien moet de politie gaan bezuinigen op de
jaarlijkse huisvestingslasten. In het kort komt dit er op neer dat er
politiebureaus gesloten gaan worden. De minister van Veiligheid en Justitie zal
als verantwoordelijk bewindsman voor het beheer van de Nationale Politie eind
2015 een definitief besluit nemen over de huisvesting van de politie voor de
jaren 2016-2025.
De 33 burgemeesters binnen de eenheid Rotterdam hebben met elkaar als
uitgangspunt geformuleerd, vanuit het gezichtspunt van lokale nabijheid en
zichtbaarheid van de politie, dat elke burger op een locatie in zijn eigen
gemeente met de politie in contact moet kunnen treden. In 2025 zal de
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huisvesting binnen de eenheid bestaan uit 1 regiobureau, 7 districtsbureaus en
10 aparte basisteambureaus. Op basis van operationele overwegingen werkt de
politie naast deze bureaus ook vanuit 14 tweede opkomstlocaties en diverse
gemeentelijke steunpunten. Voor Dordrecht betekent dit het volgende;
Bureau Overkampweg: dit wordt het districtsbureau voor het district
Zuid-Holland-Zuid en huisvest tevens het basisteam Drechtsteden
Binnen. Het bureau is 7 dagen per week 24 uur geopend;
Bureau Groenmarkt: dit wordt een tweede opkomstlocatie waarvan de
openingstijden worden bepaald in onderling overleg tussen de
burgemeester en de basisteamchef;
Bureau Krispiin: voorgesteld wordt om hier 'om niet' een steunpunt te
realiseren in vastgoed van de gemeente of een andere maatschappelijke
instelling;
Bureau Vissersdiik Beneden: hier zal de Dienst Regionale Recherche van
de eenheid Rotterdam worden gehuisvest.
De panden aan het Oranjepark (meldkamer ZHZ, gefuseerd met meldkamer
Rijnmond) en Van Leeuwenhoekweg (hondenbrigade ZHZ) worden afgestoten,
omdat ze geen passende huisvesting bieden in het nieuwe organisatieconcept
van de politie. Het pand aan de Genestetstraat wordt afgestoten na realisatie
van een vervangend steunpunt in dat gebied. Op korte termijn worden de
panden aan Plein 40-45 (niet in gebruik), Vissersdijk 57 en 59 (niet in gebruik)
en de Gravensingel (kantoor) afgestoten. Sommige van genoemde locaties
worden overtollig omdat hier ondersteunende diensten uit weg trekken, maar
het betreft tevens veredelde opslagruimten, die wel in de vastgoed portefeuille
zitten maar voor het publiek niet of nauwelijks herkenbaar zijn als politielocatie.
Verdere proces
Conform de afspraken tussen de minister en de regioburgemeesters vindt het
gesprek over de huisvesting van de politie eerst in de politie-eenheden plaats,
zodat recht kan worden gedaan aan lokale omstandigheden. In het najaar zal de
regioburgemeester namens de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het
resultaat van deze eerste bestuurlijke consultatieronde binnen onze regio aan de
minister voorleggen. Naar verwachting zal de minister als verantwoordelijke
bewindspersoon voor het beheer van de Nationale politie eind 2015 een
definitief besluit nemen over de huisvesting van de Nationale politie voor de
jaren 2016-2025.
Ter informatie treft u bij deze brief een afschrift van een door de
regipburgemeester verzonden brief over dienstverlening en huisvesting van de
eenh`eid Rotterdam.
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Geachte dames en heren,
Met de wijziging van het politiebestel hebben we in Nederland sinds 1 januari
2013 één politiekorps, de Nationale Politie. Met de komst van de Nationale
Politie zijn de voormalige politiekorpsen Zuid-Holland-Zuid en RotterdamRijnmond samengevoegd in de regionale eenheid Rotterdam. Dit alles heeft een
omvangrijke veranderingsopgave met zich meegebracht waarover ik u graag
middels deze brief wil informeren.
Nieuwe basisteamchefs
In de eerste plaats wil ik u mededelen dat Dordrecht met ingang van 1 januari
2015 twee nieuwe basisteamchefs heeft; dhr. H. Verweij en mevr. Y Halfwerk.
Zij zullen leidinggeven aan het basisteam Drechtsteden Binnen dat de gehele
gemeente Dordrecht beslaat. Beiden hebben een binding met de regio; dhr.
Verweij is raadslid in de gemeente Alblasserdam en mevr. Halfwerk is
woonachtig in Dordrecht. Ik stel ze begin volgend jaar graag aan u voor. Tot het
aantreden van dhr. Verweij en mevr. Halfwerk zal dhr. N. Snoep leiding geven
aan de politie in Dordrecht. Hierna zal dhr. Snoep aan de slag gaan als chef bij
de districtsrecherche.
Huisvesting politie
Zowel de invoering van robuuste basisteams als de verbetering van de
dienstverlening van de politie hebben gevolgen voor de wijze waarop de politie
in de regio is en zal gaan worden gehuisvest. Het huidige vastgoed met veel
kleine wijkbureaus sluit niet aan bij de toekomstige behoefte aan huisvesting
van de robuuste basisteams. Bovendien moet de politie gaan bezuinigen op de
jaarlijkse huisvestingslasten. In het kort komt dit er op neer dat er
politiebureaus gesloten gaan worden. De minister van Veiligheid en Justitie zal
als verantwoordelijk bewindsman voor het beheer van de Nationale Politie eind
2015 een definitief besluit nemen over de huisvesting van de politie voor de
jaren 2016-2025.
De 33 burgemeesters binnen de eenheid Rotterdam hebben met elkaar als
uitgangspunt geformuleerd, vanuit het gezichtspunt van lokale nabijheid en
zichtbaarheid van de politie, dat elke burger op een locatie in zijn eigen
gemeente met de politie in contact moet kunnen treden. In 2025 zal de
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huisvesting binnen de eenheid bestaan uit 1 regiobureau, 7 districtsbureaus en
10 aparte basisteambureaus. Op basis van operationele overwegingen werkt de
politie naast deze bureaus ook vanuit 14 tweede opkomstlocaties en diverse
gemeentelijke steunpunten. Voor Dordrecht betekent dit het volgende;
-

-

-

-

Bureau Overkampweci: dit wordt het districtsbureau voor het district
Zuid-Holland-Zuid en huisvest tevens het basisteam Drechtsteden
Binnen. Het bureau is 7 dagen per week 24 uur geopend;
Bureau Groenmarkt: dit wordt een tweede opkomstlocatie waarvan de
openingstijden worden bepaald in onderling overleg tussen de
burgemeester en de basisteamchef;
Bureau Krispiin: voorgesteld wordt om hier 'om niet' een steunpunt te
realiseren in vastgoed van de gemeente of een andere maatschappelijke
instelling;
Bureau Vissersdiik Beneden: hier zal de Dienst Regionale Recherche van
de eenheid Rotterdam worden gehuisvest.

De panden aan het Oranjepark (meldkamer ZHZ, gefuseerd met meldkamer
Rijnmond) en Van Leeuwenhoekweg (hondenbrigade ZHZ) worden afgestoten,
omdat ze geen passende huisvesting bieden in het nieuwe organisatieconcept
van de politie. Het pand aan de Genestetstraat wordt afgestoten na realisatie
van een vervangend steunpunt in dat gebied. Op korte termijn worden de
panden aan Plein 40-45 (niet in gebruik), Vissersdijk 57 en 59 (niet in gebruik)
en de Gravensingel (kantoor) afgestoten. Sommige van genoemde locaties
worden overtollig omdat hier ondersteunende diensten uit weg trekken, maar
het betreft tevens veredelde opslagruimten, die wel in de vastgoed portefeuille
zitten maar voor het publiek niet of nauwelijks herkenbaar zijn als politielocatie.
Verdere proces
Conform de afspraken tussen de minister en de regioburgemeesters vindt het
gesprek over de huisvesting van de politie eerst in de politie-eenheden plaats,
zodat recht kan worden gedaan aan lokale omstandigheden. In het najaar zal de
regioburgemeester namens de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het
resultaat van deze eerste bestuurlijke consultatieronde binnen onze regio aan de
minister voorleggen. Naar verwachting zal de minister als verantwoordelijke
bewindspersoon voor het beheer van de Nationale politie eind 2015 een
definitief besluit nemen over de huisvesting van de Nationale politie voor de
jaren 2016-2025.
Ter informatie treft u bij deze brief een afschrift van een door de
regikoburgemeester verzonden brief over dienstverlening en huisvesting van de
eenheid Rotterdam.
Hocigahtend,

Dr s .1A.. A., ~k
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