Schriftelijke vragen politie-inzet bij wedstrijden PEC Zwolle,11-8-2015

Afgelopen weekend heeft burgemeester Meijer zich in verband met stakingen bij de politie
genoodzaakt gezien de eerste eredivisiewedstrijd van PEC Zwolle in het nieuwe seizoen af te
gelasten. Meerdere burgemeesters namen eenzelfde beslissing.
Er zijn tegelijkertijd ook voorbeelden van gemeenten waarin voetbalwedstrijden met minimale
politie-inzet wél doorgang vonden, waaronder AZ-Ajax in Alkmaar. Beide clubs hadden tijdens deze
wedstrijd extra begeleiding ingezet. Volgens de burgemeester van Alkmaar past dit bij de
ontwikkeling waarbij de politie-inzet tijdens wedstrijden van AZ steeds verder afneemt, mogelijk zelfs
tot helemaal geen politie-inzet meer.1 Ook de politiebonden en de KNVB vinden dat de politie-inzet
kan worden teruggebracht.2
Het is bij ons bekend dat er tussen politie, gemeente en PEC Zwolle een goede samenwerking bestaat
waarbij de club veel doet aan onder meer preventie en beveiliging. Daar hebben we veel waardering
voor. De ChristenUnie is namelijk van mening dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid rondom
een (voetbal)evenement in de eerste plaats ligt bij de organisator van dat evenement. Hoe meer de
organisator – in het geval van voetbalwedstrijden is dat PEC Zwolle – doet, hoe minder politie-inzet
nodig is, die zich daardoor kan richten op andere zaken.
Wij stellen daarom de volgende vragen aan het college:
1. Is het college bekend met de werkwijze in Alkmaar, waar steeds minder politie wordt ingezet
rond voetbalwedstrijden?
2. Is het college bekend met de proef in zes gemeenten waar wordt geëxperimenteerd met
minder politie-inzet rond voetbalwedstrijden?
3. Hoe beoordeelt het college deze werkwijze (1) en dit experiment (2)?
4. Is het college met ons van mening dat de inzet van politie rond voetbalwedstrijden veel
mensuren kost die ook elders kunnen worden ingezet?
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?
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?
Namens de ChristenUnie-fractie,
Jolien Elshof
Johannes de Vries
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