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Onderwerp 

Afdoening motie “Politiesterkte in Veiligheidskaart” Q.17 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het debat over Veiligheid op 14 en 15 juli 2020 de door het 

raadslid de heer Grinwis ingediende motie Q.17 “Politiesterkte in Veiligheidskaart” (RIS305938) over 

het opnemen van inzicht in het capaciteitsvraagstuk bij de politie in de jaarlijkse Veiligheidskaart van 

de Gemeente Den Haag aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

▪  de onderbezetting bij de politie-eenheid Den Haag het grootst is van heel Nederland; 

▪  de capaciteit van politie en OM niet in de Veiligheidskaart zijn opgenomen; 

 

Overwegende, dat: 

▪  voor een goed functionerende rechtstaat en adequate aanpak van criminaliteit de capaciteit van 

de hele gerechtelijke keten op orde moet zijn; 

▪  er verschillende acties worden ondernomen om de personele bezetting bij de politie te verbeteren; 

 

verzoekt het college: 

▪  in de toekomstige publicaties van de Veiligheidskaart inzicht te bieden in het capaciteitsvraagstuk 

bij de politie, bijvoorbeeld door de kloof tussen de formatie en de bezetting bij de politie in Den 

Haag duidelijk te maken, 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Het college heeft nagevraagd bij de politie-eenheid Den Haag welke gegevens geleverd kunnen 

worden. Het blijkt mogelijk te zijn om de jaarlijkse Veiligheidskaart uit te breiden met de gewenste 

inzichten. Meer concreet zal deze uitbreiding de volgende vorm aannemen.  

 

Aan de begeleidende brief van de eerstvolgende Veiligheidskaart zal een tabel worden toegevoegd met 

daarin de volgende informatie: 
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- Het aantal formatieplaatsen voor de gemeente Den Haag, waarbij onderscheid wordt 

aangebracht tussen het aantal fte dat gereserveerd is voor Gebiedsgebonden Politiewerk 

(GGP) en het totaal aantal fte beschikbaar binnen de gemeente Den Haag.   

- De feitelijke bezetting. 

- Het verschil in formatieplaatsen en bezetting, dat zowel absoluut als procentueel zal worden 

weergegeven. 

 

Het peilmoment zal liggen op 31 december 2020. Het college merkt volledigheidshalve op dat het hier 

om beheersaangelegenheden gaat die uitsluitend onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

minister van Justitie en Veiligheid vallen.  

 

U kunt uw vragen en opmerkingen bij de Veiligheidskaart over deze aanvullende informatie kenbaar 

maken bij de politiechef, die ieder jaar aanschuift bij de werkbespreking veiligheid. 

 

Het college beschouwt de motie als hiermee afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


