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Raadsvragen over aanrijtijden van de Politie

Team

Veiligheid

Geachte heer Collignon,
Op 23 maart2017 hebt u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de
Gemeenteraad vragen gesteld over de aanrijtijden van de politie in de gemeente Nijkerk.
U constateert in Uw brief dat het percentage waarbU de Politie binnen de vooraf geformuleerde tUd bU
een incident in Nijkerk achterblijft ten opzichte van het percentage waarnaar gestreefd wordt (7g,3% in
Nijkerk, waar het streefpercentage 90% is).
U vraagt zich hierbij af of dit een gevolg is van de centralisatie en of deze dan niet te ver is

doorgevoerd.
Met deze brief willen wij de door u gestelde vragen beantwoorden

1.

Deelt het college de mening dat een percentage van 79,3% niet bijdraagt aan een veitiger
Nijkerk?
Het staat buiten kijf dat een snellere reactietijd (hiermee wordt bedoeld de tijd tussen moment van
melding en moment van arriveren op de Plaats lncident) bijdraagt aan een verbetering van de
veiligheid. Bij snellere opvolging is er snellere hulpverlening en is er een grotere pakkans in geval van
delicten.
De percentages verdienen nuancering. lncidenten in gebieden met ook een groot buitengebied zoals de
gemeente Nijkerk hebben vaak een langere reactietijd.
Deze nuancering leidt er bij ons niet toe dat wij van oordeel zijn dat dit percentage niet voor verbetering
vatbaar zou kunnen zijn. Bij vraag 2 gaan wij daar verder op in.
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2.

Kan het college verslag doen, middels haar deelname aan het driehoeksoverteg, wetke
maatregelen er concreet genomen zijn om op korte termijn tot een verkoñing van de
aanrijdtijden te komen.
Op meerdere manieren zijn al maatregelen in gang gezet om de reactietijden te verbeteren.
Zo heeft de regionale meldkamer van de Politie Eenheid Oost-Nederland in samenwerking met de
andere meldkamers afgesproken dat zgn. Prio 1-meldingen ook kunnen worden doorgezet naar
naburige eenheden (voor Nijkerk: Eenheid Midden-Nederland). Daardoor kunnen meldingen in
gebieden langs de grenzen van het eenheidsgebied (waaronder de gemeente Nijkerk) sneller worden
opgevolgd. ln de nabije toekomst zal er gewerkt worden vanuit één landelijk meldkamersysteem, zodat
dit automatisch gebeurt.
Daarnaast probeert de meldkamer door beter uit te vragen de tijd tussen aanname van de melding
(moment dat er gebeld wordt) en het moment waarop de politie gaat aanrijden te verkorten.
Binnen het gebied van het Team West-Veluwe Vallei Noord (de gemeenten Barneveld, Nijkerk en
Scherpenzeel) wordt vanaf 2017 weer nadrukkelijker gewerkt vanuit twee locaties: bureau Barneveld en
bureau Nijkerk. De politiezorg voor de gemeente Nijkerk wordt verzorgd vanuit bureau Nijkerk. Dit is
dus meer dan alleen de openstelling van een bureau voor het publiek.
Daarnaast stuurt binnen deze werkwijze de meldkamer niet zoals voorheen de vaste Noodhulpeenheid
naar een Prio l-melding, maar de dichtstbijzijnde politie-eenheid vanuit het adagium "Prio 1 is voor
iedereen".
Deze aangepaste manier van werken heeft er mede toe geleid dat het percentage, waarbij binnen de
gestelde tijd werd gereageerd in de eerste vier maanden van 2017 op 86% lag. Wij ven¿vachten dat
deze maatregelen in het vervolg van 2017 tot een nog verdere verbetering van het percentage zullen
leiden.

ln aanvulling op deze maatregelen worden vanaf 1 april2017 tweewekelijks de overschrijdingen van de
reactietijden gemonitord en geanalyseerd om de oorzaken van de overschrijdingen helder te krijgen en
waar mogelijk de oorzaken van deze overschrijdingen weg te nemen.
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3.

Wat ziin de gevolgen voor de politiezorg in de Gemeente Nijkerk bij snettere aanrijdtijden van
de politie?

Zoals wij in de beantwoording van Uw vorige vragen hebben aangegeven, verwachten wij dat de
politiezorg met de genomen maatregelen verder verbeterd zal worden.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben
Hoogachtend,
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