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Raadsvragen 

  
  

 van de raadsleden N. Rennenberg en C. Verbeek (OAE)  
 over onderbezetting politie in Eindhoven 

 
 
Geachte burgemeester, 
 
Gisterenochtend was ik op het Politiebureau aanwezig bij een burger die aangifte wilde 
doen wegens een strafbaar feit waarvan hij slachtoffer is geweest. Hij en zijn gezin 
hebben te maken gehad met bedreigingen en vernielingen door “onbekende” daders 
zoals de media op 14 en 15 augustus j.l. in hun nieuwsvoorziening melding van hebben 
gemaakt. Reeds in augustus 2016 heeft ondergetekende gesproken met de 
burgemeester van Eindhoven over de dreigementen en vernielingen die toen plaats 
vonden.. De burgemeester deelde toen mee regelmatig overleg te hebben met de politie, 
op de hoogte te zijn van de bedreigingen en in te zullen ingrijpen op het moment dat dat 
nodig zou zijn. 
Helaas is er nu een jaar later, zoals u in het ED van 15 augustus en een item in het 
journaal van tv04 van dezelfde dag hebt kunnen zien, sprake van escalatie. Deze 
escalatie leidt ertoe dat een gezin met twee jonge kinderen van 11 en 7 jaar zich nu zeer 
onveilig voelt . 
Bij het doen van aangifte bleek er een wachtlijst te bestaan. Volgens de receptionisten 
zijn de wachtlijsten structureel en ligt de oorzaak in de onderbezetting van de politie 
Ik vrees dat het gevoel van veiligheid afneemt en stel dan ook de volgende vragen, 
 
1. Bent u als burgemeester door uw voorganger ingelicht over de bedreigingen aan het 

adres van de bovengenoemde Eindhovense man, wiens gezin nu slachtoffer is 
geworden van geweld? Zo ja wat heeft u met deze informatie gedaan? Zo nee 
waarom niet? 
 

2. Bent u bereid om contact op te nemen met deze Eindhovenaar en in een persoonlijk 
gesprek aan hem uit te leggen hoe zijn veiligheid en die van zijn gezin gewaarborgd 
wordt? 
 

3. Bent u in uw functie als burgemeester bereid om contact op te nemen met de 
onderhandelaars van het nieuwe kabinet in Den Haag om de problematiek van de 
onderbezetting bij de politie in Eindhoven bespreekbaar te maken en zo snel als 
mogelijk is op te lossen, zodat de politie zijn basistaken naar eigen tevredenheid en 
die van de inwoners van Eindhoven kan uitvoeren, waardoor ook het 
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veiligheidsgevoel onder de inwoners van onze stad zal toenemen. Zo nee, waarom 
niet? 
 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet, 
 
Fractie Ouderen Appèl Eindhoven, 
Niek Rennenberg. 
Cor Verbeek, raadslid. 
 
Eindhoven, 16 augustus 2017 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Bent u als burgemeester door uw voorganger ingelicht over de bedreigingen aan het 

adres van de bovengenoemde Eindhovense man, wiens gezin nu slachtoffer is 
geworden van geweld? Zo ja wat heeft u met deze informatie gedaan? Zo nee 
waarom niet?  

 
Wij kunnen u hierover geen informatie geven. Het is goed gebruik dat wij niet ingaan op 
individuele zaken en alleen op hoofdlijnen informatie verschaffen.  
 
2. Bent u bereid om contact op te nemen met deze Eindhovenaar en in een persoonlijk 

gesprek aan hem uit te leggen hoe zijn veiligheid en die van zijn gezin gewaarborgd 
wordt? 

 
Zie antwoord 1. 
 
3. Bent u in uw functie als burgemeester bereid om contact op te nemen met de 

onderhandelaars van het nieuwe kabinet in Den Haag om de problematiek van de 
onderbezetting bij de politie in Eindhoven bespreekbaar te maken en zo snel als 
mogelijk is op te lossen, zodat de politie zijn basistaken naar eigen tevredenheid en 
die van de inwoners van Eindhoven kan uitvoeren, waardoor ook het 
veiligheidsgevoel onder de inwoners van onze stad zal toenemen. Zo nee, waarom 
niet? 

 
De burgemeester brengt als burgemeester van de stad Eindhoven, maar ook als 
regioburgemeester Oost-Brabant deze problematiek samen met zijn collega’s uit Brabant 
veelvuldig onder de aandacht in Den Haag. Zo is de strategische personeelsplanning en 
de inrichting van de Nationale Politie een terugkerend thema in het Landelijk Overleg 
Veiligheid en Politie, waarin de regioburgemeesters met minister en korpschef spreken.  
 
Daarnaast brengt de burgemeester met zijn ambtsgenoten uit Noord-Brabant de 
specifieke veiligheidsproblematiek die wij in het zuiden ervaren ook onder de aandacht 
bij de politieke partijen. Zo is op diverse momenten in de afgelopen maanden gelobbyd 
naar landelijke politieke partijen, (in)formateurs en bewindslieden voor substantieel meer 
geld en capaciteit voor politie, handhaving/toezicht en aanpak criminaliteit. In de 
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komende weken zal blijken of deze acties door het nieuwe kabinet vertaald gaan worden 
in nieuw beleid.  
 
 
 
Eindhoven, 19 september 2017 


