
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: Theo Elschot 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid 

Datum indiening vragen: 18-02-2016 

 

Vragen: 

Wij hebben in de media kunnen horen dat het wagenpark van de politie niet toereikend is 

voor alle korpsen in Nederland en dat korpsen deze moeten delen met elkaar. Welke 

gevolgen heeft dit voor onze gemeente? 

Antwoord: 

De keuze tot een verdeelsleutel van het beschikbare wagenpark is niet aan de 

lokale politieleiding, maar is een beslissing op landelijk niveau. Wel bekend is 

dat in deze verdeelsleutel rekening wordt gehouden met specifieke 

gebiedskenmerken. In een landelijk gebied is de afhankelijkheid van auto’s 

groter dan in een grootstedelijk gebied. Op dit moment is nog niet bekend hoe 

dit voor het werkgebied Dronten-Noordoostpolder-Urk uitpakt. 

 

Er gaan in Nederland veel politiebureaus dicht. Blijft het bureau in Emmeloord nog wel 

open in de toekomst ? 

Antwoord: 

Bureau Emmeloord is de hoofdlocatie binnen DNU en blijft als politiebureau 

bestaan. Ook de steunpunten in Dronten en op Urk blijven bestaan. Mede door 

de unieke kenmerken van het werkgebied, namelijk de geografische afstanden. 

 

Wij hebben ook vernomen dat er vorig jaar meer inbraken in woningen waren in de 

wijken. Wanneer dit gaat om huurwoningen is de PvvP van mening dat Mercatus een 

verantwoordelijk heeft om deze huurhuizen inbraak veiliger te maken.  

Deelt de gemeente deze mening met de PvvP? Zo ja is hier over gesproken met 

Mercatus? 

Antwoord: 

Het totaal aantal woninginbraken inclusief pogingen in 2015 is vrijwel gelijk als 

in 2014. Namelijk 147 t.o.v. 144. Voornamelijk in de wijken van Emmeloord, 

maar geen specifieke uitschieters in huur- of koopwoningen. Vaak gaat het om 

verbreking van kozijnen of ingooien van ruiten. Bij het opnemen van de aangifte 

door de politie en opvolgend onderzoek door de Forensische opsporing wordt 

ook aandacht besteed aan preventie.  

Daarnaast heeft elke bewoner ook een eigen verantwoordelijkheid. De tijd dat 

woningen niet afgesloten achtergelaten konden worden, of niet voorzien van 

goed hang- en sluitwerk, ligt al enige tijd achter ons. We zijn daarover niet in 

gesprek met Mercatus. 
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