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Aan de leden van de raad,
In deze brief informeren wij u over de samenwerking tussen ParkTrust, de politie en de
gemeente in relatie tot de sociale en fysieke veiligheid op de bedrijventerreinen. Wij
signaleren dat deze samenwerking steeds meer onder druk is komen te staan. Mede omdat
enkele leden van uw raad rechtstreeks door de vertegenwoordigers van de
bedrijventerreinen, de Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ) en/of ParkTrust worden
benaderd, hechten wij er aan om u langs deze weg te informeren.
In 2019 gevoerde gesprekken
Op 9 september en 7 november 2019 (zie bijlage) hebben gesprekken plaatsgevonden met
de voorzitter van de OVZ, ParkTrust en de burgemeester. Ondanks de onvrede bij ParkTrust
over de afschaffing van de wijkagent bedrijventerreinen was sprake van constructieve
overleggen, met goede werkafspraken over de toekomstige samenwerking en ieders taak en
rol. De verwachtingen die partners van elkaar mochten hebben o.a. over de herijking van het
Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) zijn duidelijk uitgesproken.
Zo zou op initiatief van ParkTrust 1x per kwartaal overleg plaatsvinden met politie en de
gemeente en 2x per jaar een schouwronde over de bedrijventerreinen. Voorts is per
bedrijventerrein een wijkagent beschikbaar en kan een ieder criminaliteitscijfers inzien op de
website van de politie.
Huidige situatie.
In de afgelopen maanden bleek ons dat de samenwerking tussen ParkTrust enerzijds en de
politie en medewerkers van de gemeente anderzijds onder flinke spanning is komen te
staan. Op 8 mei jl. heeft de burgemeester daarover overleg gevoerd met de parkmanager
van ParkTrust. Helaas bleek toen dat er toch sprake is van andere verwachtingen bij
ParkTrust, waarbij taken aan de politie en/of de gemeente worden toegedicht die daar niet
liggen. Opnieuw werd het afschaffen van de wijkagent bedrijventerreinen genoemd en
opnieuw kwam aan de orde dat de politie onvoldoende informatie verstrekt aan ParkTrust
over aangiftes en incidenten. Zaken die in eerdere gesprekken van de zijde van de politie en
de gemeente zijn uitgelegd en waarbij is toegelicht waarom dit zo is.
Om de effecten en gevolgen van de Covid-19 Pandemie op het bedrijfsleven goed te
monitoren, is er sinds enkele maanden een wekelijks afstemmingsoverleg ‘Lokale
Economie’. Op 11 juni heeft de parkmanager in dit overleg wederom melding gemaakt van
spanning en onduidelijkheden in de bovengenoemde samenwerking. Op ons initiatief heeft
op 18 juni jl. een overleg plaatsgevonden met de voorzitters van de bedrijventerreinen De
Geer, Bakenstein, Groote Lindt.,Ter Steeghe Ring en Molenvliet, de voorzitter van de
Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ) en de directeur en de parkmanager van
ParkTrust. Vanuit het college waren de burgemeester en de portefeuillehouder economische
zaken aanwezig. De voorzitter van het Ondernemersfonds was uitgenodigd, maar
verhinderd.
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In dit overleg heeft de burgemeester nogmaals uitgesproken dat de gemeente de
samenwerking met de bedrijventerreinen en ParkTrust, alsmede het belang van het reeds
genoemde keurmerk KVO-B onderschrijft. Samenwerking tussen betrokken partijen is hierbij
van doorslaggevend belang. Daarnaast is stilgestaan bij de huidige samenwerking.
De burgemeester heeft toegelicht hoe hij de taken en rollen van partners ziet, waarbij hij
heeft aangegeven van ParkTrust eigenaarschap en – als vertegenwoordiger van de
bedrijventerreinen - een coöperatievere en richting de politie minder verwijtende houding te
verwachten. Ook heeft hij geschetst dat – volgens informatie van de politie - de
samenwerking met ParkTrust op dit moment moeizaam verloopt. Het is aan ParkTrust om
de samenwerking te initiëren en coördineren, zoals in het overleg van 2019 met elkaar is
afgesproken. Uiteraard trekken de gemeente en de politie daarin mee op, maar het is de
taak van ParkTrust om haar partners proactief te betrekken bij ons gezamenlijke doel:
bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te laten zijn.
Vervolgstappen
Op 18 juni hebben wij afgesproken dat - als eerste stap tot verbetering - de directeur van
ParkTrust contact opneemt met de teamchef van politie teneinde de kou in hun
samenwerking uit de lucht te nemen.
Na de zomer organiseren wij een vervolgoverleg met alle partners. Onze gezamenlijke blik
vooruit moet zo snel als mogelijk leiden tot een ieder tevreden stemmend plan van aanpak.
Hoogachtend,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

