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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de schriftelijke vragen die de raadsleden Elshof en De Vries namens de fractie
van de ChristenUnie hebben gesteld over politie-inzet bij voetbalwedstrijden.

4

voorstel

24 augustus 2015

Datum

Toelichting op het voorstel

Inleiding
De raadsleden mevrouw Elshof en de heer De Vries hebben namens de fractie van de ChristenUnie
de volgende vragen gesteld over de politie-inzet bij voetbalwedstrijden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Is het college bekend met de werkwijze in Alkmaar, waar steeds minder politie wordt ingezet
rond voetbalwedstrijden?
Is het college bekend met de proef in zes gemeenten waar wordt geëxperimenteerd met
minder politie-inzet rond voetbalwedstrijden?
Hoe beoordeelt het college deze werkwijze (1) en dit experiment (2)?
Is het college met ons van mening dat de inzet van politie rond voetbalwedstrijden veel
mensuren kost die ook elders kunnen worden ingezet?
Is het college van mening dat het mogelijk is om ook in Zwolle de politie-inzet rond
voetbalwedstrijden te verminderen? Bent u bereid om hieraan doelstellingen te verbinden in de
goede samenwerking met PEC Zwolle, en zo de constructieve coöperatie die in Zwolle
aanwezig is nog verder te verdiepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u daartoe
ondernemen?
Is het college bereid hierover het gesprek aan te gaan met de politie en PEC Zwolle en de raad
van de uitkomsten daarvan op de hoogte te houden?

Wij beantwoorden deze vragen van mevrouw Elshof en de heer De Vries als volgt.
Algemeen
In de landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid werken het ministerie van Veiligheid en Justitie, de
gemeenten, de KNVB, de politie en het OM samen aan toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal voor de
welwillende supporters. Nu lijden de echte fans vaak onder de maatregelen die genomen worden om
een kleine groep relschoppers in toom te houden. De afgelopen jaren zijn alle betrokken partners er
gezamenlijk in geslaagd ordeverstoringen beheersbaar te krijgen en nu is het tijd voor een nieuwe
stap. Alle organiserende partijen (gemeenten, clubs, politie, OM en supporters) hebben hierin een
verantwoordelijkheid, want alleen in gezamenlijkheid kan dit een succes worden.
Met het traject ‘Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal’ wil de regiegroep die nieuwe stap zetten. Er zijn
vijf speerpunten benoemd, die samen moeten bijdragen aan het realiseren van die ambitie in 2020:
•
Versterken persoonsgerichte aanpak;
•
Verbeteren gastvrijheid/fanbeleving voor zowel uit- als thuissupporters;
•
Inzicht krijgen in safetysituatie en -organisatie in stadions en deze waar nodig verbeteren;
•
Versterken regierol gemeenten;
•
Beter betrekken supporters.
Om invulling te geven aan deze speerpunten is de regiegroep in overleg met lokale partners een aantal
pilots gestart. Hierin worden ervaringen opgedaan en best practices ontwikkeld die vervolgens breder
uitgerold worden. De pilots vinden plaats onder lokale regie en verantwoordelijkheid en kunnen
rekenen op steun vanuit de regiegroep. Momenteel spreekt de regiegroep met de gemeenten Almelo,
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Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Kerkrade, Nijmegen en Rotterdam om deze pilots
zorgvuldig voor te bereiden en uit te werken.
Wij beantwoorden de vragen specifiek als volgt:
1. Is het college bekend met de werkwijze in Alkmaar, waar steeds minder politie wordt ingezet rond
voetbalwedstrijden?
Ja. In samenwerking tussen politie en BVO is in Alkmaar sprake van minder politie-inzet dan
bijvoorbeeld in Zwolle. De fysieke situatie in Alkmaar maakt dat ook relatief gemakkelijk: het
Alkmaarse stadion, inclusief parkeerterreinen, is volledig omgeven is door een brede gracht en dat
maakt de uitstroom van uit-supporters beheersbaarder dan in Zwolle het geval is. Het gebied
binnen die gracht is de verantwoordelijkheid van de BVO en darmee komt de ordehandhaving in
dat gebied voor rekening van de BVO. Door deze configuratie is in principe voor de
supportersuitstroom al geen politie-inzet meer nodig. Voor het overige verschillen de maatregelen
niet essentieel van die welke in Zwolle genomen zijn: ordehandhaving buiten die stadiongracht
blijft ook in Alkmaar een taak van de politie.
Overigens hebben AZ en Ajax in overleg met de politie extra beveiliging rond de wedstrijd AZ –
Ajax van augustus 2015 georganiseerd.
2. Is het college bekend met de proef in zes gemeenten waar wordt geëxperimenteerd met minder
politie-inzet rond voetbalwedstrijden?
Ja. Vanuit Zwolle is aangegeven dat de gemeente geïnteresseerd is in deelname aan de in de
inleiding genoemde pilots.
3. Hoe beoordeelt het college deze werkwijze (1) en dit experiment (2)?
Wij beoordelen beide als positief en als onderdeel van het traject naar zg. normalisering van het
voetbal (zie ook het antwoord bij vraag 5).
4. Is het college met ons van mening dat de inzet van politie rond voetbalwedstrijden veel mensuren
kost die ook elders kunnen worden ingezet?
Wij delen die mening.
5. Is het college van mening dat het mogelijk is om ook in Zwolle de politie-inzet rond
voetbalwedstrijden te verminderen? Bent u bereid om hieraan doelstellingen te verbinden in de
goede samenwerking met PEC Zwolle, en zo de constructieve coöperatie die in Zwolle aanwezig
is nog verder te verdiepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u daartoe
ondernemen?
Er zijn inmiddels stappen gezet voor verkenning van maatregelen om ook in Zwolle te komen tot
reductie van de politie-inzet, samen met PEC Zwolle, de politie en het openbaar ministerie. Dat
staat los van het eerder genoemde experiment van de landelijke Regiegroep Voetbal en
Veiligheid. Ook de Zwolse aanpak spitst zich toe op een goede persoonsgerichte aanpak (zoals
die overigens nu al in de praktijk wordt gebracht), op gastvrijheid en veiligheid in het stadion en op
het meer betrekken van supporters daarbij, dit alles onder de regie van de gemeente. Gezamelijk
zal worden bezien welke reductie van politie inzet haalbaar is en wat dit betekent voor voor ieders
rol en verantwoordelijkheid. Het handhaven van het veiligheidsniveau voor bezoekers en inwoners
van Zwolle blijft prioriteit houden. Zonder te willen vooruitlopen op de uitkomsten van die
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verkenning, lijkt zo een reductie van politie-inzet wenselijk. Wij hechten er overigens aan op te
merken dat er altijd enige vorm van politie-inzet rond wedstrijden in het betaald voetbal nodig zal
blijken.
6. Is het college bereid hierover het gesprek aan te gaan met de politie en PEC Zwolle en de raad
van de uitkomsten daarvan op de hoogte te houden?
Wij verwijzen kortheidshalve naar het antwoord op vraag 5.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris

4/4

1

besluit

Besluit
Jaargang
Onderwerp
bij voetbal

Beantwoording artikel 45-vragen fractie ChristenUnie vermindering politie-inzet

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 08-09-2015
besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 september 2015,

de voorzitter,

de griffier,

