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Geachte leden van de raad, 
 
Op 21 november 2019 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren, naar aanleiding van berichten in 
diverse media, schriftelijke vragen gesteld over de toenemende werkdruk bij de politie. Hieronder treft 
u de beantwoording van de vragen aan.  
 
Vraag 1 

Speelt de toenemende werkdruk en tekort aan capaciteit momenteel ook in onze gemeente? 

 

Antwoord 

Ja. Waar de politie in heel Nederland te maken heeft met een toenemende werkdruk en 

capaciteitsproblemen, zien we dit ook in onze gemeente. De politie in Pijnacker-Nootdorp heeft op dit 

moment vacatures en krijgt er naar verwachting begin volgend jaar enkele politieagenten bij.  

 

Vraag 2 

Zo ja, wat is de impact hiervan voor onze gemeente? 

 

Antwoord 

Het is noodzakelijk dat de politie-inzet op de noodhulp voldoende blijft om de openbare orde en 

veiligheid te kunnen garanderen. Wel wordt er kritisch gekeken naar de kerntaken van de politie en 

geprioriteerd waar politie-inzet noodzakelijk is en waar de inzet kan worden beperkt of vervangen door 

de gemeente. Een voorbeeld waarbij de gemeente de politie kan ondersteunen is door meer 

buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in te zetten voor het toezicht in de openbare ruimte 

tijdens evenementen.  

 

Vraag 3 

Kan worden aangegeven of de veiligheid van mens en dier voldoende geborgd is en kan dit worden 

toegelicht? 

 

Antwoord 3 

Ondanks dat er volgend jaar enkele vacatures worden ingevuld, blijft de politiecapaciteit de komende 

jaren beperkt. Daarom wordt er kritisch gekeken hoe deze capaciteit wordt ingezet. 

Noodhulpmeldingen worden centraal aangestuurd, waardoor de politie samenwerkt met andere 

politiebureaus. Als er meer politie-inzet noodzakelijk is dan lokaal beschikbaar, komt er een eenheid 

vanuit een ander team. Het toezicht in de openbare ruimte vult de gemeente waar mogelijk aan door de 

inzet van boa’s. De politie blijft alles in het werk stellen om met de huidige beperkte capaciteit de 

veiligheid van mens en dier in onze gemeente te waarborgen. 
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Het college van Pijnacker-Nootdorp,  
  

 
 

drs. J.P.R. Woudstra 
secretaris 

mw. F. Ravestein 
burgemeester 

 


