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1. Aanleiding 

Tijdens het RBOP van 14 november jl. 

heeft de politiechef een presentatie 

gegeven over de stand van zaken 

politiecapaciteit van de eenheid Noord-

Holland. Het algemene beeld is dat de 

politiecapaciteit afneemt, terwijl de 

operationele drukte juist toeneemt. 

Deze combinatie dwingt tot het maken 

van keuzes. Tijdens het RBOP is 

afgesproken dat deze keuzes lokaal 

gemaakt worden in de basisteam-

driehoek. Lokaal kan het beste worden 

ingeschat welke politie-inzet minder of 

niet gedaan kan worden. Wel werd 

gevraagd om een algemeen beeld van 

de stand van zaken van de politie-

capaciteit in de eenheid o.a. als input 

voor eventuele besprekingen in de 

gemeenteraad. In deze notitie wordt dit 

beeld globaal weergegeven. 

 

2. Terugloop bezetting 

De bezetting en daarmee de 

operationele sterkte van de politie loopt 

terug. Dit is conform de afspraak, 

waarbij de bezetting moet 

overeenstemmen met de formatie. 

Sinds begin 2018 is de bezetting van de 

districten gedaald met ruim 120 fte en 

van de regionale recherche met bijna 10 

fte. Nog steeds is er een overbezetting 

van ruim 20 fte bij zowel de districten 

als de recherche. Deze overbezetting 

fluctueert door de in-, door- en uitstroom 

van politiepersoneel. De verwachting is 

echter dat per Q1 van 2020 de 

operationele sterkte op alle teams 

ongeveer gelijk is met de formatie. 

Vanaf 2021 is de verwachting dat de 

operationele sterkte zelfs onder de 

formatie zit. Dit betekent dat de eenheid 

nog verder zal dalen in het aantal 

beschikbare personeel. 

 

3. Operationele drukte  

Naast de terugloop van de bezetting is 

er toename van werkzaamheden. Zo is 

er een intensivering van de beveiligings-

maatregelen, is er een toenemende 

onrust in de samenleving dat zich o.a. 

uit in een toename van demonstraties 

en is er een grote instroom van 

opsporingsonderzoeken. 

 

Intensivering beveiligingsmaatregelen 

Na de moord op advocaat Wiersum zijn 

de beveiligingsmaatregelen 

geïntensiveerd. Alle te bewaken 

personen die vallen binnen de context 

van het onderzoek naar Ridouan T. zijn 

tijdelijk toegevoegd aan het 

Rijksdomein. Dit betekent dat er een 

landelijke aansturing is door de NCTV. 

De eenheden voeren de beveiligings-

maatregelen uit. Er vindt een continue 

monitoring en evaluatie plaats van de 

noodzakelijkheid van deze inzet, maar 

de verwachting is dat deze extra 

maatregelen de komende tijd nog niet 

zullen afnemen.  

 

In de eenheid Noord-Holland zijn 

meerdere subjecten woonachtig die 

extra beveiliging nodig hebben. Door 

deze maatregelen stellen we de te 

beveiligen personen in staat om hun 

publieke taak uit te voeren. De 

beveiligingsmaatregelen vragen van de 

eenheid Noord-Holland (in eerste 

aanleg) inzet van medewerkers die 

behoren tot de Bewakingseenheid (BE). 

Dit zijn medewerkers die werkzaam zijn 

op de basisteams en als taakaccent 

beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. 

De eenheid is genoodzaakt om de BE-

ers uit te roosteren. Deze inzet heeft 

een forse impact en heeft ook direct 

gevolgen voor de dienstroosters 

aangezien veel van deze collega’s 

werkzaam zijn in de 24-uurs bezetting. 

Het zijn veelal collega’s die flexibel 

inzetbaar zijn, omdat zij geen of weinig 

ontheffingen hebben. Daardoor moet er 

vaak meer verschoven worden dan 

alleen die ene dienst die uitvalt. 

 

Landelijk wordt er voor gezorgd dat de 

noodzakelijke inzet van de BE wordt 

verdeeld over de eenheden. Zo krijgt de 

eenheid Noord-Holland bijstand van de 

eenheid Noord-Nederland. Ongeveer de 

helft van alle BE diensten wordt 

ingevuld door de BE-ers van Noord-

Nederland. Daarnaast is landelijk 

bijstand gevraagd aan de KMar en 

DV&O. Zij zoeken naar mogelijkheden 

om te leveren. Tevens wordt er zoveel 

mogelijk gewerkt met technische 

middelen, zoals cameratoezicht. De 

inzet van particuliere beveiliging is 

alleen mogelijk wanneer dit binnen hun 

bevoegdheid valt en er geen sprake is 

van te grote dreiging of vertrouwelijke 

politie-informatie. Er wordt nagedacht 

over de inzet van defensie, maar omdat 

er sprake is van beveiligings-

maatregelen in het publieke domein is 

dit een erg zwaar middel. Het geeft 

namelijk direct een andere uitstraling.  



 

 

Niet alleen de basisteams ondervinden 

de gevolgen van de intensivering van de 

beveiligingsmaatregelen. Zo wordt er 

veel analysecapaciteit ingezet vanuit de 

Informatieorganisatie (DRIO), wordt de 

inzet van de BE en de schouw van te 

beveiligen personen en objecten, 

opschaling en paraatheid geregeld door 

de DROS en verricht de opsporing 

(DRR) eigenstandige werkzaamheden 

(opsporingsonderzoeken) inzake deze 

beveiliging. 

 

Onrust in de samenleving 

Er is een toenemende onrust in de 

samenleving. De afgelopen paar 

maanden zijn er meerdere 

demonstraties geweest, zoals 

klimaatactivisme, boerenprotesten, 

Turks/Koerdische protesten, 

bouwprotesten en protesten bij 

sinterklaasintochten. Dit vraagt van de 

politie een gedegen voorbereiding en 

inzet. Dit naast de inzet bij 

evenementen en voetbalwedstrijden. De 

politie-eenheden ondersteunen elkaar 

bij grote inzetten. Landelijk worden deze 

bijstandsaanvragen ingediend, 

beoordeeld en verdeeld over de 

eenheden. In de eenheid vindt 

vervolgens een weging plaats of dit 

operationeel en volgens de beschikbare 

capaciteit uitvoerbaar is. De 

eenheidsleiding beslist vervolgens of de 

eenheid kan leveren. 

 

Krapte in de opsporing 

Ondanks dat de bezetting van de 

opsporing het komende jaar nog verder 

zal dalen, is het nu al onvermijdelijk om 

uit het grote aantal opsporings-

onderzoeken dagelijks keuzes te maken 

over welke onderzoeken er worden 

opgepakt en welke niet. Hier zitten ook 

zaken tussen met ernstig 

slachtofferschap, zoals overvallen, 

straatroven, steekpartijen of afpersing. 

Daarnaast heeft de politie (samen met 

partners) vergaande ambities voor de 

projectmatige aanpak van criminaliteit. 

Deze ambities kunnen niet altijd worden 

waargemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de 

bijdrage aan sommige RIEC-casuïstiek. 

Daar komt bij dat de opsporing in de 

praktijk ook gedwongen wordt in het 

maken van keuzes, omdat een 

aangehouden verdachten eigenlijk altijd 

afgehandeld moet worden, daar telt de 

weging van de ernst van de zaak niet 

altijd even zwaar mee. De verminderde 

inzet van flexteams (vanwege het 

meedraaien in de 24 uurs roosters) 

heeft (op termijn) gevolgen voor de 

opsporingsonderzoeken. Zo worden er 

bijvoorbeeld minder MMA-meldingen 

opgepakt en is er verminderde inzet op 

heterdaadkracht (bijv. het plaatsen van 

bakens). 

 

Kiezen korte termijn 

Lokaal in de basisteamdriehoek worden 

de keuzes in politiewerk gemaakt. Een 

aantal voorbeelden van keuzes die 

reeds gemaakt zijn of worden 

overwogen: 

- Alle medewerkers in de uitvoering 

draaien mee in de 24 uurs roosters 

(het meldingenproces). Er is geen 

vrijstelling op basis van 

taakaccenten. 

- Kiezen en her prioriteren in 

opsporingsonderzoeken 

- Schrappen in toezicht, bijvoorbeeld 

verkeerscontroles 

- Doorzetten op de ingeslagen weg 

m.b.t. de politie-inzet bij 

evenementen. Geen uitbreiding van 

evenementen. 

- Aantal auto’s op straat meer 

koppelen aan werkaanbod. 

- Lage prioriteitsmeldingen op een 

andere wijze afdoen. 

- Terugbrengen van de 

basisteamrecherche naar 10% van 

de bezetting i.p.v. de formatie. 

- Schrappen/uitstellen van 

opleidingen/trainingen 

- Beperken van openingstijden van 

het politiebureau.  

 

Eenheidsbrede planningsafspraken: 

1) In beginsel wordt gepland op 

teamniveau. 

2) Het basisteam moet er voor zorgen 

dat de dagelijkse bedrijfsvoering 

onder normale omstandigheden 

doorgang kan vinden, denk daarbij 

aan de afhandeling van meldingen 

en opsporingsonderzoeken, 

openstelling bureau en uitvoeren 

wijkzorg. 

3) Wanneer er gaten in de roosters 

zijn, zal er eerst binnen het district 

gekeken worden of de gaten kunnen 

worden ingevuld. Het district kan 

beslissen tot het inzetten van het 

flexteam t.b.v. de 24 uurs bezetting. 

4) Als binnen het district het 

roosterprobleem niet kan worden 

opgelost, zal worden opgeschaald 

naar de eenheid en beoordeeld 

worden of een team uit een ander 

district of sector personeel kan 

leveren om de 24 uurs roosters te 

vullen. 

 

Leidende principes: 

- De veiligheid en gezondheid van de 

medewerkers mag niet in het geding 

komen. Het is van belang dat er 

gezond geroosterd wordt ook om te 

voorkomen dat het ziekteverzuim 

toeneemt.  

- De 24 uurs diensten worden over 

zoveel mogelijk politiemedewerkers 

verdeeld. 

- Streven is om de inzet van de 

wijkagenten in de wijk te behouden.  

- Het is van groot belang dat de 

certificeringstrainingen doorgang 

vinden, zodat de inzetbaarheid van 

het personeel blijft. 

 

Kiezen (middel)lange termijn 

De verwachting is dat de operationele 

drukte op de korte termijn niet gaat 

afnemen, terwijl de operationele sterkte 

nog wel verder afneemt. Daarom is het 

van belang om ook keuzes te gaan 

maken voor de (middel)lange termijn. 

Een koers die de eenheid reeds heeft 

ingezet. Zo is in het Integraal 

Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-

2022 bewust gekozen voor maar vier 

geprioriteerde veiligheidsthema’s. Er zal 

duurzamer gekozen moeten worden in 

het werk, de werkprocessen/ 

werkverdeling en in ambitieniveau. 

Denk daarbij aan het nog verder 

afschalen bij evenementen, 

intensivering van de samenwerking met 

BOA’s, scherper kiezen tussen 

opsporingszaken en in de wijze van 

afhandeling van zaken, het uitbreiden 

van cameratoezicht, het aantal auto’s 

op de weg verminderen, kiezen in de 

wijze van afhandelen van prioriteit 3 en 

4 meldingen, het vereenvoudigen van 

de procedures rondom de afhandeling 

van bijvoorbeeld winkeldiefstal, het 

bijstellen van het ambitieniveau m.b.t. 

de bereikbaarheid van de politie of de 

kwaliteit van strafdossiers. 

 

Om te komen tot duurzame keuzes voor 

de (middel)lange termijn is een 

zorgvuldige voorbereiding, uitwerking en 

afstemming tussen politie, OM en 

gemeenten noodzakelijk, niet alleen 

lokaal maar ook eenheidsbreed. Hier 

gaan we de komende maanden 

gezamenlijk verder mee aan de slag. 


