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Geachte heer De Ruiter, 

 

Op 31 oktober 2019 stelde u ons college schriftelijke vragen over het Beschikbaar Budget 

Vervoersmiddel Veiligheid. 

 

Inleidend stelt u: 
“De afgelopen jaren heeft de CDA fractie gepleit voor terugkeer van het politiebureau voor de veiligheid 
in onze dorpen en de aanrijtijden te kunnen verbeteren. Tijdens de raadsvergadering van 18 december 
2018 en 16 juli 2019 hebben wij hier nog expliciet om gevraagd. De reactie was beide keren ‘stenen 
gebouwen maken het niet veiliger’ en ‘ een politiebureau in Zuidplas is een gelopen race’ In diverse 
gemeenten zien wij innovatie oplossingen omtrent veiligheid dichtbij en benaderbaar. Als voorbeeld de 
‘buurtveiligbus’ in de gemeente Midden Delfland. Sinds de jaarrekening van 2017 is een budget 
beschikbaar van € 30.000 voor een vervoersmiddel veiligheid, deze is tot en met de jaarrekening van 
2018 nog niet gebruikt. De CDA fractie heeft de volgende vragen”. 

 

Vraag 1: 

Wat is de reden dat dit budget nog niet is gebruikt? 

 
Antwoord: 

Het college heeft diverse mogelijkheden onderzocht om een vervoermiddel aan te schaffen dat 

aangewend zou worden ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in Zuidplas. Bij dit onderzoek 

heeft het college inzichten van politie en enkele inwoners meegenomen. Daarnaast hebben collega’s 

van team veiligheid een bezoek gebracht aan de gemeente Midden-Delfland. Deze gemeente beschikt 

over een veiligheidsbus. Het college was onder de indruk van dit voertuig en heeft verzocht de 

aanschaf van een soortgelijk voertuig verder en gerichter voor te bereiden. Inmiddels heeft deze 

voorbereiding geresulteerd in de aanschaf van een bus. 

 

Vraag 2 

Is het college bekend met innovatieve oplossingen die er zijn omtrent veiligheid in de gemeente? 
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Antwoord: 

Ja, het college is bekend met deze innovatieve oplossingen en bevordert het toepassen van deze 

oplossingen. 

 

Vraag 3: 

Is het college bereid na te denken om de gereserveerde € 30.000 sinds 2017 uit te geven aan een 

‘buurtveiligbus’? 

 

Antwoord: 

Ja, zoals gemeld bij het antwoord op vraag 1, heeft het college opdracht gegeven tot aanschaf van een 

bus. Op dit moment wordt hard gewerkt om deze bus te voorzien van de juiste striping en inrichting. Het 

college verwacht de levering van deze bus in de maand december van dit jaar. 

 

Vraag 4: 
Ziet het college in de optie van een buurtveiligbus kansen om 
a. Te werken op locatie? 
b. Zichtbaar te zijn op plaatsen waar aandacht nodig is? 
c. Een ruimte te hebben waar andere veiligheidsdiensten zonodig gebruik van kunnen maken? 
 

Antwoord a 

Ja 

 

Antwoord b 

Ja 

 

Antwoord c 

Ja, en het college is ook van mening dat niet alleen veiligheidsdiensten van deze bus gebruik kunnen 

maken, maar ook onze inwoners die zich inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. 

Het college draagt zorg voor goede inzetcriteria van deze veiligheidsbus. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, 

 

 

 

 

 

J.F. Weber       R.C.L. Heijdra  

Burgemeester      Gemeentesecretaris  

 
 

 

 


