
Achtergrondinformatie voor raadsleden  

Hoe de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op de wijkagent  

Eens in de vier jaar stellen de Hoofdofficier van Justitie en de Burgemeesters van de 
gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert het beleidsplan 
en het jaarlijks verslag voor de regionale eenheden vast (art. 39 lid 1 politiewet). Het 
beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte waaronder 
de beschikbare wijkagenten vast. Voor de gemeenteraad is dit een mogelijkheid om de 
burgemeester hierop te bevragen. En dus invloed op uit te oefenen. 

Het CDA pleit ervoor dat lokale afdelingen inzetten op (extra) wijkagenten. Wijkagenten 
hebben in de loop der tijd hun waarde bewezen. Volgens artikel 38a lid 1 van de politiewet is 
er per 5000 inwoner ten minste één wijkagent nodig. Door de nieuwe politiewet is de politie 
in toenemende mate een landelijke politie geworden, in plaats van een lokale politie. 
Daardoor is de zichtbaarheid van de politie op straat minder geworden. Aangifte gaat 
tegenwoordig via internet of op afspraak. De politie is, in zijn algemeenheid, een stuk 
onpersoonlijker geworden. 

Straatintimidatie 

Intimiderende opmerkingen en gedragingen in de openbare ruimte tasten het gevoel van 
veiligheid en het gevoel van eigenwaarde van slachtoffers aan. In Amsterdam heeft de 
gemeenteraad ingestemd met een bepaling volgens welke het verboden is om op of aan de 
weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw in groepsverband dan wel afzonderlijk 
anderen uit te jouwen of met aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen lastig 
te vallen. In aanvulling stelt de gemeente een handhavingsplan op waarin de instructies voor 
handhavers nader worden uitgewerkt. 

Gemeente kunnen in het belang van de handhaving van de openbare orde bepaalde vormen 
van straatintimidatie in een bepaling in de APV regelen, voor zover de uitingen die leiden tot 
straatintimidatie niet vallen onder het censuurverbod van artikel 7, derde lid, Grondwet 
(«het openbaren van gedachten of gevoelens»). Het motief van de APV-bepaling in 
Amsterdam verschilt van het censuurverbod o.a. in die zin dat het motief is gelegen in het 
wegnemen van de effecten op de openbare orde als gevolg van intimiderend gedrag op 
straat. 

Succesvolle aanpak van ondermijning 

Het CDA wil een keurmerk voor deze partijen instellen, waarmee de gemeente zich ervan 
kan vergewissen dat deze partijen er alles aan doen om te voorkomen dat zij ondermijnende 
criminaliteit faciliteren. Hierbij valt te denken aan goede screening van potentiële huurders 
en het maken van een melding bij de relevante autoriteiten indien er sprake is van verdachte 
situaties. 

Maak van collectieve lasten juist collectieve lusten 



Onlangs was in het nieuws dat het Openbaar Ministerie een in beslag genomen schip aan het 
Scheepvaart- en Transportcollege heeft geschonken. Wat het CDA betreft, is dit een 
uitstekend idee dat liever vandaag dan morgen vaste praktijk wordt. Er gaat namelijk een 
tweevoudige boodschap van uit; enerzijds wordt aan de samenleving duidelijk gemaakt dat 
criminaliteit niet loont en anderzijds kan er op deze manier iets worden teruggegeven aan 
de buurten die nu het meest onder deze criminaliteit te lijden hebben. Daarnaast stellen we 
voor om in beslag genomen geld in een fonds onder te brengen, waaruit maatschappelijke 
projecten in deze buurten gefinancierd kunnen worden. 

Drugs uit de wijken 

De meest bekende vorm van ondermijnende criminaliteit zijn wietplantages, die in principe 
in elk huis gerealiseerd kunnen worden en dan ook in alle mogelijke delen van de stad 
worden aangetroffen en ontmanteld. Nog los van het feit dat deze bedrijfsmatige teelt niet 
is toegestaan, is zo’n wietplantage met de bijbehorende, gekunstelde 
elektriciteitsaansluitingen levensgevaarlijk voor bewoners van het pand zelf en met name 
voor de onwetende omwonenden. Het CDA vindt de aanpak hiervan dan ook van groot 
belang. 

Gebiedsverbod drugsdealers 

Naast de teelt van drugs zorgt ook de handel in drugs tot overlast in sommige wijken of in 
het uitgaansgebied.  Daarom pleit het CDA voor het opleggen van gebiedsverboden voor 
veroordeelde drugscriminelen om zo de straathandel te belemmeren. Vaak wordt een 
dergelijk verbod opgelegd rondom uitgaansgebieden of in de gemeente bekende gebieden 
waar drugs illegaal wordt verhandeld. Het verbod dient enerzijds om bepaalde gebieden 
waar veel overlast is te ontzien en anderzijds als middel tegen notoire overlastgevers. Een 
dergelijk gebiedsverbod kan op basis van een APV worden opgelegd.  In sommige 
gemeenten is het gebiedsverbod al in de APV opgenomen, maar wordt er in de praktijk 
weinig gebruik van gemaakt, terwijl in andere gemeenten er nog geen APV bestaat die een 
groepsverbod mogelijk maakt.  

 


