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Geachte heer/mevrouw,
Per brief van 8 november hebt u raadsvragen gesteld over het verminderen van het aantal
politieagenten in Oost-Nederland. U stelt dat u het veiligheidsniveau in Hengelo minimaal op peil
wil houden en de ambitie heeft om deze veiligheid te verhogen. U bent om die reden geschrokken
door de maatregel van minister Grapperhaus om 400 agenten, waarvan 150 afkomstig uit politie
Oost-Nederland, extra in te zetten in Amsterdam. Met als opdracht rechters, officieren van justitie
en advocaten te beveiligen. Dit naar aanleiding van de moord op een advocaat in Amsterdam op 18
september 2019. Hierbij de reactie op uw schriftelijke vragen:
1. Hoeveel agenten worden er minder in Hengelo ingezet door de maatregel van de
minister?
In ieder basisteam is een aantal medewerkers opgeleid om beveiligingstaken uit te voeren. Voor
het basisteam Twente-Midden (4 gemeenten, waaronder Hengelo) zijn dit twee medewerkers. Deze
medewerkers vervullen de neventaak ‘bewaken en beveiligen’ naast hun reguliere werkzaamheden
in het basisteam. Bij de verdeling van capaciteit is er rekening mee gehouden dat deze
medewerkers tijdelijk buiten het team(gebied) ingezet kunnen worden. Dezelfde werkwijze wordt
ook gehanteerd bij medewerkers die ME-diensten draaien. Hoe lang de maatregel gaat duren, is
nog niet bekend.
2. Heeft de gemeente zicht op de negatieve effecten die dit heeft op het bestrijden van
criminaliteit in Hengelo?
Beide medewerkers zijn geen wijkagenten. Hun werkzaamheden worden door andere medewerkers
uit het basisteam overgenomen.
3. Welke negatieve impact heeft dit op de zichtbaarheid van de politie in Hengelo?
Minimaal qua zichtbaarheid want de roosters worden opgevuld door andere medewerkers. Maakt
wel dat er meer druk zit op de interne kaders m.b.t. de bedrijfsvoering.
4 Heeft de gemeente zicht op de negatieve effecten van deze maatregel op de veiligheid
in Twente?
Negatieve effecten naar aanleiding van deze maatregel zijn nu niet aan de orde. Wanneer dit
verandert, wordt in de driehoek het gesprek gevoerd over keuzes en prioriteiten gesteld ten
aanzien van de werkzaamheden in het basisteam.
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5 Wat kan de gemeente Hengelo doen om de negatieve effecten van minder politie in
onze gemeente enigszins te dempen?
Negatieve effecten naar aanleiding van deze maatregel zijn nu niet aan de orde. Ten aanzien van
het lokale integrale veiligheidsbeleid in Hengelo draagt de versterking en intensivering van
samenwerking tussen boa’s en politie bij aan de aanpak in de wijken.
6 Klopt het dat de burgemeesters in de politieregio Oost-Nederland niet zijn
geraadpleegd in deze beslissing en had u geraadpleegd willen worden?
De keuze voor de inzet ten behoeve van bewaken en beveiligen van personen is landelijk genomen
door de NCTV, de voorzitter van het college van procureurs-generaal en de korpschef. Op 24
september zijn de burgemeesters door de politiechef van de eenheid Oost-Nederland in kennis
gesteld over deze maatregel.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer S.W.J.G. Schelberg
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