Aan B&W van de Gemeente Vlissingen

Oost-Souburg, 15 november 2018
Onderwerp: Artikel 34 RvO, vragen over de politiezorg in het havengebied Vlissingen - Oost
Geachte college,
Wij gebben vernomen dat het “Haventeam” van de Politie Zeeland – West Brabant zou gaan
verhuizen! Het team zou vanuit het bureau aan de Finlandweg in Vlissingen – Oost
(gemeente Borsele), naar het bureau in Vlissingen moeten gaan. Zoals u ongetwijfeld weet
zit dit team in de Finlandweg midden in het havengebied en dus bovenop hun werkgebied.
Onze eerste vragen:
 Is het college van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van het opheffen van
de havenpost en de verplaatsing van het personeel naar het bureau in Vlissingen?
 Als u hiervan op de hoogte bent, weet u dan de argumentatie van de Politie om het
haventeam weg te halen uit het havengebied?
 Als u hiervan niet op de hoogte bent, kunt u dan achterhalen of het besluit om de
havenpost te sluiten waar en concreet is en als het concreet en waar is, wat de
argumentatie achter deze verhuizing is?
Uit de media weten wij dat er de laatste tijd erg veel drugs (cocaïne) via de havens in
Vlissingen – Oost binnenkomt. Wij lezen berichten over honderden kilo’s en dat niet
sporadisch, maar met de regelmaat van de klok. Wij hebben het hier over zware
criminaliteit!
In een tijd van toenemende criminaliteit (lees drugstransporten) in onze havens, is de fractie
van Partij Souburg Ritthem (PSR) van mening dat het een ongewenste ontwikkeling is dat
de Politie niet meer in het havengebied gevestigd zal zijn.
Het is ons ook bekend dat de Havenpolitie goed samenwerkt met de partners in het
havengebied, zoals de Douane, de Landelijke eenheid, de Koninklijke Marechaussee en het
bedrijfsleven.
Wij vrezen dat het op “afstand” plaatsen van de Havenpolitie niet ten goede zal komen aan
de slagkracht, efficiency en de inzet van deze specifieke politiefunctionarissen. Wij hebben
daarnaast onze zorgen over de aanrijtijden vanaf het bureau Vlissingen naar de
havengebieden. Ten opzichte van de huidige situatie zou dit wel eens een onacceptabel
verschil kunnen uitmaken. Nu kan men binnen enkele minuten ter plaatse zijn. Dat is
volgens PSR vanuit Vlissingen uitgesloten.
Onze vervolgvragen:
 Deelt het college onze mening dat het verplaatsen van de Havenpolitie, in een tijd
van toenemende (zware) criminaliteit in de havens, een ongewenste ontwikkeling is?




Is het college bereid om aan de korpsleiding van de Politie te vragen om het bureau
aan de Finlandweg te handhaven?
Indien u onze mening niet deelt en/ of indien u niet aan de korpsleiding wilt vragen
om behoud van het bureau aan de Finlandweg, kunt u dan onderbouwen waarom u
dit niet doet?

In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groet,
Sjaak Vermeulen
Partij Souburg-Ritthem

Fractie Partij Souburg-Ritthem (PSR)
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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen van fractie Partij SouburgRitthem over de politiezorg in het havengebied Vlissingen-Oost
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw eerste inleiding
Wij hebben vernomen dat het “Haventeam” van de Politie Zeeland - West Brabant zou gaan
verhuizen! Het team zou vanuit het bureau aan de Finlandweg in Vlissingen - Oost
(gemeente Borsele), naar het bureau in Vlissingen moeten gaan. Zoals u ongetwijfeld weet
zit dit team in de Finlandweg midden in het havengebied en dus bovenop hun werkgebied.
Vraag 1
Is het college van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van het opheffen van
de havenpost en de verplaatsing van het personeel naar het bureau in Vlissingen?
Ons antwoord
Ja, het college is hiervan op de hoogte. De teamleiding van de politie heeft destijds
aangegeven:
“Op de politielocatie aan de Finlandweg is onder andere het haventeam gevestigd. Verder is
het een opleidings- en trainingscentrum. Afgelopen zomer is besloten om de aansturing en
effectiviteit van het haventeam te vergroten en te koppelen aan de basisteams in Zeeland;
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Oosterscheldebekken.
Op deze manier wordt een directe verbinding gelegd tussen het specialistische haventeam
en de basisteams. Kennis en ervaring kunnen dan sneller worden uitgewisseld. De leden
van het haventeam blijven hun specialistische taken vervullen maar kunnen nu bijgestaan
worden door leden uit de basisteams. Er is meer verbinding en samenwerking op deze
manier.
De standplaats (opkomst locatie) van de medewerkers van het haventeam is bureau
Vlissingen. De medewerkers van het haventeam blijven hun werkzaamheden in de haven
uitvoeren. In de behandeling van meldingen veranderd niets, deze worden door de
meldkamer zowel aan het basisteam en/of aan medewerkers van het haventeam
uitgegeven.
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Vraag 2
Als u hiervan op de hoogte bent, weet u dan de argumentatie van de Politie om het
haventeam weg te halen uit het havengebied?
Ons antwoord
Zie de beantwoording van vraag 1.
Vraag 3
Als u hiervan niet op de hoogte bent, kunt u dan achterhalen of het besluit om de
havenpost te sluiten waar en concreet is en als het concreet en waar is, wat de
argumentatie achter deze verhuizing is?
Ons antwoord
Zie de beantwoording van vraag 1. De locatie aan de Finlandweg zal niet op korte termijn
worden gesloten, alleen het haventeam hoort nu bij de andere basisteams..
Uw tweede inleiding
Uit de media weten wij dat er de laatste tijd erg veel drugs (cocaïne) via de havens in
Vlissingen - Oost binnenkomt. Wij lezen berichten over honderden kilo’s en dat niet
sporadisch, maar met de regelmaat van de klok. Wij hebben het hier over zware criminaliteit!
In een tijd van toenemende criminaliteit (lees drugstransporten) in onze havens, is de fractie
van Partij Souburg Ritthem (PSR) van mening dat het een ongewenste ontwikkeling is dat
de Politie niet meer in het havengebied gevestigd zal zijn. Het is ons ook bekend dat de
Havenpolitie goed samenwerkt met de partners in het havengebied, zoals de Douane, de
Landelijke eenheid, de Koninklijke Marechaussee en het bedrijfsleven.
Wij vrezen dat het op “afstand” plaatsen van de Havenpolitie niet ten goede zal komen aan
de slagkracht, efficiency en de inzet van deze specifieke politiefunctionarissen. Wij hebben
daarnaast onze zorgen over de aanrijtijden vanaf het bureau Vlissingen naar de
havengebieden. Ten opzichte van de huidige situatie zou dit wel eens een onacceptabel
verschil kunnen uitmaken. Nu kan men binnen enkele minuten ter plaatse zijn. Dat is
volgens PSR vanuit Vlissingen uitgesloten.
Vraag 4
Deelt het college onze mening dat het verplaatsen van de Havenpolitie, in een tijd
van toenemende (zware) criminaliteit in de havens, een ongewenste ontwikkeling is?
Ons antwoord
Het haventeam wordt volgens de teamleiding niet verplaatst, de opkomstlocatie is gewijzigd.
Volgens de teamleiding wordt er daardoor een noodzakelijke directe verbinding gelegd
tussen het haventeam en de basisteams. Waardoor kennis en ervaring sneller worden
uitgewisseld en bijstand uit de uit de basisteams wordt gegeven. Met als gevolg meer
verbinding en samenwerking.
Voor het college is deze onderbouwing geen reden om te concluderen dat de verplaatsing
van de opkomstlocatie van het haventeam een ongewenste ontwikkeling is.
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Vraag 5
Is het college bereid om aan de korpsleiding van de Politie te vragen om het bureau
aan de Finlandweg te handhaven?
Ons antwoord
Nee, daartoe is het college niet bereid. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 4.
Vraag 6
Indien u onze mening niet deelt en/ of indien u niet aan de korpsleiding wilt vragen
om behoud van het bureau aan de Finlandweg, kunt u dan onderbouwen waarom u
dit niet doet?
Ons antwoord
Huisvesting van politieteams is een verantwoordelijkheid van de team- of korpsleiding en
niet van het college of de burgemeester.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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