
         
 

 
Aan de burgemeester 
van de gemeente Moerdijk 
 
 
Betreft: vragen ex artikel 35 RvO inzake wijkagenten in onze gemeente 
Datum: 3 januari 2018 
 
 
Geachte Burgemeester, 
 
In 2012 is gestart met de vorming van de nationale politie; 25 regionale korpsen 
moesten opgaan in één nationale politie.  
Dit proces is onderzocht door de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 (ook wel 
bekend als Commissie Kuijken). Deze commissie is ingericht om vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet, een evaluatieonderzoek te doen naar de 
doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk. 
In de eindrapportage van deze commissie is één van de conclusies, dat de druk op 
de politie toeneemt en dit zich ook vertaalt in meer werkdruk voor de wijkagenten.  
 
De minister van Veiligheid en Justitie heeft dit ook begrepen en wil meer wijkagenten 
aannemen om voor meer veiligheid te zorgen op lokaal niveau; “meer blauw in de 
wijken”. 
Met het regeerakkoord gaat er de komende tijd 267 miljoen euro extra naar de 
nationale politie. Deze extra post is zeker ook bedoeld om meer agenten in de wijken 
te krijgen. De landelijke norm is één wijkagent op iedere 5000 inwoners. 
 
Vraag 1: Wordt deze norm in de gemeente Moerdijk gehaald?  
Indien het antwoord “nee” luidt, wat doet u, of gaat u er voor doen om meer 
wijkagenten in onze gemeente te krijgen? 
 
Vraag 2: De website van de politie (rubriek wijkagenten) vermeldt de naam van een 
wijkagent die  als werkgebied het haven- en industriegebied Moerdijk bedient. 
Heeft onze gemeente recht op extra agenten vanwege het bestaan van zo’n 
omvangrijk industrieterrein  in haar gemeente (dus bovenop de genoemde norm)? 
 
Vraag 3: Is  er sprake van (te) hoge werkdruk voor onze wijkagenten en zo ja, heeft u 
beeld bij de consequenties van deze werkdruk voor de veiligheid(beleving) van onze 
inwoners? Graag uw toelichting. 
 
Onze gemeente doet er gelukkig veel voor om de (sociale) veiligheid te vergroten.  
Zo zijn er met succes buurtpreventieteams in het leven geroepen, is er 
buurtbemiddeling mogelijk  en zijn er BOA’s aangesteld; allen gericht op bewaking 
van de veiligheid en leefbaarheid. Over de laatstgenoemde toezichthouders, 



concludeert de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 wel, dat er voorkomen moet 
worden dat er sluipenderwijs “een nieuwe lokale politielaag” ontstaat vanwege 
mogelijke taakvermenging. 
 
Vraag 4: Ons bereiken berichten van inwoners voor wie het onduidelijk is in welke 
situaties zij met wie  contact moeten opnemen ; wijkagent, boa, buurtbemiddeling ? 
Op de website van de gemeente komen ze er niet aan uit.  
Daarop raadpleegden wij zelf de pagina veiligheid op de website. 
De BOA’s  en wijkagenten vinden we hier niet terug. Typen we in de zoekfunctie 
‘BOA” in, dan komen we bij een omschrijving die voor een deel ook past bij de 
omschrijving bij buurtbemiddeling. Uiteraard begrijpen wij dat er sprake kan zijn van 
overlap en grensgebieden. Ook de vorig jaar uitgegeven veiligheidswijzer biedt 
overigens  geen verduidelijking in deze.  
 
Is er in onze gemeente sprake van een duidelijk afgebakend takenpakket voor 
wijkagenten en  BOA’s ? Wie coördineert wat ? Hoe kunnen onze inwoners daar 
redelijkerwijs van op de hoogte zijn?  
 
Vraag 5: Bent u het met ons eens dat het belangrijk is dat onze inwoners op het 
gebied van veiligheid snel over de juiste informatie kunnen beschikken? 
Wanneer gaat u op de gemeentelijke website en in een volgende veiligheidswijzer 
eens duidelijk op een rijtje te zetten bij wie onze inwoners in welke gevallen terecht 
kunnen? 
 
Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA fractie 
Désirée Brummans 
  
 
 
 
 
 
 


