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Geachte heer Bruls, 
 
In uw brief van 20 februari jl. heeft u mij het ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie 2019-
2022 en het concept veiligheidsstrategie 2019-2022 toegezonden. U heeft mij de 
mogelijkheid geboden om, na consultatie van de gemeenteraad, een zienswijze in te 
dienen. Hierbij wil ik gebruik maken van dit aanbod. 
 
De raad van de gemeente Doetinchem gehoord hebben deel ik u mede dat de gemeente 
Doetinchem zich kan vinden in de genoemde thema’s in de concept veiligheidsstrategie en 
het ontwerp meerjarenbeleidsplan politie. De genoemde thema’s zijn deels ook 
onderwerpen die in onze gemeente voorliggen en belangrijk zijn.  
 
Wel wil ik hierbij benadrukken dat de vertaalslag naar de lokale problematiek met de 
inzet van de politie in het algemeen en de wijkagent meer in het bijzonder als zichtbare 
en nabije ‘spil in de wijk’ nadrukkelijk geborgd moet worden en blijven. De lokale politie 
en wijkagent moeten voldoende beschikbaar zijn voor de samenleving en in de wijk voor 
een goede en zichtbare uitvoering van de lokale politietaak. Hierdoor kunnen zichtbare 
resultaten behaald op het gebied van de basispolitiezorg in zijn algemeenheid en op basis 
van de hierboven genoemde thema’s in het bijzonder.  
  
Het verdient de aanbeveling om “één wijkagent op 5.000 inwoners” in de hele Eenheid 
Oost Nederland op een uniforme wijze te definiëren en toe te passen. Dit voorkomt 
onduidelijkheid en is voor iedereen inzichtelijk. Dit maakt ook dat de beschikbaarheid van 
de wijkagent ‘als spil in de wijk’ voldoende geborgd wordt ter bevordering van een 
adequate, herkenbare en zichtbare uitvoering van deze politietaak.  
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Door de afzonderlijke politieteams zijn en worden stappen gezet om hieraan, binnen de 
beschikbare mogelijkheden van het team, invulling te geven. Met waardering en 
erkenning voor hetgeen al bereikt is, blijft het belangrijk te benadrukken dat er ruimte 
vrijgemaakt moet worden en deze ruimte ook te borgen voor een optimale taakuitvoering 
door de politie in het belang van de veiligheid voor alle burgers. 
 
 
Hoogachtend,  
burgemeester van Doetinchem, 

 
mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 
 


