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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Politie inzet bij evenementen 3254796  27 juli 2021 

Geachte heer Fiechter, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen over de inzet van politie bij evenementen, informeer 
wij u hierbij middels deze brief.  

 
Vraag: Is het college bekend met het bericht van de politievakbond dat er mogelijk te weinig 

politie is voor het organiseren van evenementen? 
 

Antwoord: De burgemeester is middels een brief van minister Grapperhaus geïnformeerd over de 
beperkte inzetbaarheid van politie bij evenementen.  

 
Vraag: Zijn er in Hengelo signalen dat er een beperkt(er) aantal evenementen zou kunnen 

plaatsvinden door te weinig capaciteit bij de politie? 
 

Antwoord: Er zijn op dit moment nog geen signalen dat evenementen niet kunnen plaatsvinden  
 

Vraag: In hoeverre kan een eventueel capaciteitsprobleem bij de politieke worden opgelost door 
onze eigen handhavers, of de inzet van particuliere beveiligers? 

 
Antwoord: De beperkte inzetbaarheid van politie en de eventuele gevolgen daarvan worden niet 

opgelost door de inzet van onze gemeentelijke toezichthouders. Ten eerste gaat het om 
politietaken die niet horen bij de werkzaamheden van een gemeentelijk toezichthouder. Daarnaast 

zijn de gemeentelijke toezichthouders tijdens evenementen belast met andere taken zoals toezicht 
op de regels uit de APV en de voorwaarden in de evenementenvergunning. Particuliere beveiligers 

kunnen ook niet de politietaken overnemen. Tijdens grotere evenementen zijn weliswaar altijd 
beveiligers aanwezig, maar die werken voor de organisatie van het evenement en treden waar 

nodig op bij beginnende calamiteiten of kleinere incidenten. 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    
 

 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3254796  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer S.W.J.G. Schelberg 


