
 

Motie meer wijkagenten, meer veiligheid 
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● De politiewet, artikel 38a, bepaalt dat tenminste één wijkagent werkzaam dient te zijn 

op 5.000 inwoners; 

● Bij AmvB1 en in de politiewet artikel 39 is geregeld dat de verdeling van wijkagenten 

een aangelegenheid is van regionale burgemeesters, in samenwerking met de 

hoofdofficier van justitie; 

● Barendrecht met ca. 50.000 inwoners structureel minder wijkagenten heeft, dan de 

geldende norm in de politiewet. Namelijk slechts 6 wijkagenten en 1 operationeel 

expert wijkagent2, in plaats van 10; 

Overwegende dat: 

● Structureel meer wijkagenten significant bijdraagt aan een veiliger Barendrecht;  

● Het onacceptabel is dat de wet structureel wordt overtreden, door het tekort aan 

wijkagenten binnen Barendrecht; 

● Gesprekken over het verhogen van het aantal wijkagenten in de regio de afgelopen 

jaren niet hebben geleid tot bevredigende resultaten voor Barendrecht;  

 

Verzoekt de burgemeester 

● De bestuurlijke inzet op meer wijkagenten voor Barendrecht te intensiveren; 

● Alle beschikbare bestuurlijke en juridische instrumenten te onderzoeken en waar 

mogelijk aan te wenden, die zorgen dat Barendrecht in 2022 beschikt over het 

wettelijke minimum aan wijkagenten.  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Jonathan Vrijman 

Echt voor Barendrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-24942.html  
2 
https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/10557294/1/395997%20Antwoordbrief%20burgemee
ster%20op%20vragen%20EVB%20over%20veiligheid antwoord 1 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-24942.html
https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/10557294/1/395997%20Antwoordbrief%20burgemeester%20op%20vragen%20EVB%20over%20veiligheid
https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/10557294/1/395997%20Antwoordbrief%20burgemeester%20op%20vragen%20EVB%20over%20veiligheid


 

Motie permanent cameratoezicht Havenhoofd 

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● Er op en rondom het Havenhoofd structureel sprake is van overlast; 

● Om deze overlast te bestrijden inmiddels diverse keren door de gemeente gebruik is 

gemaakt van tijdelijke camerabewaking 

● Deze inzet heeft geleid tot een (tijdelijk) veiligere situatie en zowel bewoners als  

horecaondernemers tevreden zijn met de resultaten daarvan 

Overwegende dat: 

● Het wenselijk is om de veiligheid structureel te verbeteren, in plaats van tijdelijk;  

● Permanente camerabewaking ook in de toekomst leidt tot een verbetering van de 

veiligheidssituatie en het woon- en leefklimaat rondom het Havenhoofd; 

● Er door de gemeenteraad geld beschikbaar is gemaakt voor cameratoezicht middels 

het plan sociaal- en verkeersveiligheid 

 

Verzoekt het college 

● Voorbereidingen te treffen om adequaat permanent cameratoezicht op en rondom 

het Havenhoofd te realiseren. 

● Daarbij omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden te betrekken.  

● De kosten voor deze permanente camerabewaking te dekken vanuit het budget voor 

sociaal- en verkeersveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motie permanent cameratoezicht Doormanplein 

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● Er op en rondom het Doormanplein structureel sprake is van overlast; 

● Om deze overlast te bestrijden inmiddels diverse keren door de gemeente gebruik is 

gemaakt van tijdelijke camerabewaking; 

● Deze inzet heeft geleid tot een (tijdelijk) veiligere situatie en zowel bewoners als  

horecaondernemers tevreden zijn met de resultaten daarvan; 

Overwegende dat: 

● Het wenselijk is om de veiligheid structureel te verbeteren, in plaats van tijdelijk.  

● Permanente camerabewaking ook in de toekomst leidt tot een verbetering van de 

veiligheidssituatie en het woon- en leefklimaat rondom het Doormanplein; 

● Er door de gemeenteraad geld beschikbaar is gemaakt voor cameratoezicht middels 

het plan sociaal- en verkeersveiligheid 

 

Verzoekt het college 

● Voorbereidingen te treffen om adequaat permanent cameratoezicht op en rondom 

het Doormanplein te realiseren. 

● Daarbij omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden te betrekken.  

● De kosten voor deze permanente camerabewaking te dekken vanuit het budget voor 

sociaal- en verkeersveiligheid. 

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Jonathan Vrijman 

Echt voor Barendrecht 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Motie politiebureau met ruime openingstijden 
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● Barendrecht ondanks flinke groei, geen politiebureau (meer) heeft; 

● Besluitvorming over politiebureaus een complex ambtelijk-bestuurlijk samenspel is tussen 

minister, regioburgemeesters, korpschef en directeur politiedienstencentrum; 

● Het openen en inrichten van politiebureaus een afweging is van financiën, functionaliteit, 

bereikbaarheid, technische kwaliteit, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord en 

toekomstbestendigheid; 

● Het de gemeente vrij staat om proactief te verzoeken om een politiebureau met ruime 

openingstijdens en daartoe aantrekkelijke voorwaarden te creëren;  

● Barendrecht beschikt over ruim 19 FTE3 aan medewerkers (integrale) veiligheid; 

Overwegende dat: 

● Een politiebureau met ruime openingstijden bijdraagt aan een veiliger Barendrecht; 

● Een politiebureau met ruime openingstijden een wens is van vele Barendrechters; 

● Een politiebureau dichtbij, met ruime openingstijden de mogelijkheid, drempel en bereidheid 

tot het (snel) doen van aangifte kan vergroten; 

● Het vrijmaken van capaciteit en middelen ten behoeve van een politiebureau in Barendrecht 

valt onder de beleidsvrijheid en het budgetrecht van de gemeenteraad; 

 

Verzoekt de burgemeester 

● Om een zo kansrijk mogelijke propositie uit te werken met als doel om beslissingsbevoegden 

te verleiden tot het (her)openen van één of twee politiebureaus met ruime openingstijden in 

Barendrecht en daarbij in ieder geval de volgende instrumenten te betrekken: 

○ Geld: het budgetrecht van de gemeenteraad; 

○ Capaciteit: Samenwerking met en ondersteuning door gemeentelijke 

(veiligheids)medewerkers, die zoveel mogelijk daar op locatie gaan werken en de 

politie ondersteunen met secundaire taken, zodat de wijkagenten zich zoveel 

mogelijk kunnen richten op de uitvoering van primaire politietaken; 

○ Locatie: Een zo aantrekkelijk mogelijke vestigingslocatie; 

○ Kwaliteit: Hoogwaardige (digitale) infrastructuur, materiaal en/of materieel; 

○ Integraliteit: Een sterke integrale aanpak van de veiligheid in Barendrecht; 

○ Combinatie: Eventuele combinaties met een regiokantoor en/of veiligheidsposten; 

● Deze propositie zo snel mogelijk, doch uiterlijk bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023, 

voor te leggen aan de gemeenteraad; 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Jonathan Vrijman 

Echt voor Barendrecht  
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Motie inzet gemeentelijke handhaving op 

piekmomenten 
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● De gemeente Barendrecht momenteel beschikt over een boa-team van 11,5 FTE4 

● Op welke tijden en met welke prioriteiten zij worden ingezet een politiek-bestuurlijke 

keuze is; 

● Een aanzienlijk deel van de handhavingscapaciteit momenteel wordt ingezet op 

doordeweekse dagen, in de ochtenden en middagen; 

● (Ervaren) overlast in Barendrecht vooral plaatsvindt in de avonden en nachtelijke 

uren, zoals rondom het Havenhoofd, Muziekplein, het Oude Dorp en in de 

buitengebieden 

● Inwoners die overlast ervaren regelmatig aangeven dat de boa’s onvoldoende 

beschikbaar en zichtbaar zijn op deze piekmomenten; 

Overwegende dat: 

● Er momenteel sprake is van een mismatch in tijdstippen waarop boa’s worden 

ingezet, namelijk (doordeweeks) op ochtenden en middagen, in plaats van op 

piekmomenten van overlast, namelijk avonden en weekenden,  

● De gemeenteraad het belangrijk vindt dat handhavingscapaciteit zoveel wordt 

ingezet op de belangrijkste vormen van de overlast en gericht op een veiliger 

Barendrecht; 

 

Verzoekt het college 

● Een verschuiving van inzet van boa’s te bewerkstelligen, waarbij boa’s meer worden 

ingezet op overlast momenten, namelijk in de avond- en nachtelijke uren, de 

weekenden en de schoolvakanties en minder op dalmomenten zoals doordeweekse 

ochtenden en middagen; 

● Hierbij actief de samenwerking te zoeken met o.a. politie, buurtpreventie en 

jongerenwerkers om zo te komen tot een zo effectief mogelijke integrale aanpak van 

overlast op piekmomenten; 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Jonathan Vrijman 

Echt voor Barendrecht 
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Motie ambulant jongerenwerk 

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● De gemeente Barendrecht via Kijk op Welzijn jongerenwerk inkoopt / subsidieert; 

● Er via Kijk op Welzijn (twee buurtsportcoaches plus) zes jongerenwerkers actief zijn 

in Barendrecht; 

● Van deze jongerenwerkers er slechts één (en pas sinds kort) ambulant voor 24 uur 

wordt ingezet op piektijden, met als doelgroep oudere (hang)jongeren;  

Overwegende dat: 

● Door de coronaperiode verveling en frustratie onder jongeren is toegenomen. 

● Het doorlopend in contact staan met oudere jongeren belangrijk en waardevol is om 

zo vroegtijdig problemen te signaleren 

● Vroegsignalering problemen en toekomstige overlast voorkomt. 

 

Verzoekt het college 

● De huidige inzet, prioritering en doelgroepen waarop jongerenwerk in Barendrecht 

wordt ingezet in goede samenwerking met Kijk op Welzijn te evalueren; 

● De gemeenteraad over de uitkomst van deze evaluatie uiterlijk in januari 2022 te 

informeren en daarbij eventuele verbetervoorstellen te doen; 

● In te zetten op een verschuiving van inzet en prioriteiten van jongerenwerk richting 

ambulant jongerenwerk, dat is gericht op oudere jongeren en bijbehorende 

tijdstippen (avonden/weekenden);  

 

  



 

Motie buurtpreventie versterken 

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● Vrijwillige buurtpreventie een waardevol onderdeel is van lokaal integraal 

veiligheidsbeleid;  

● Het aantal actieve Buurtpreventie vrijwilligers deze collegeperiode 40% is afgenomen 

de afgelopen jaren;  

● De potentie van Buurtpreventie in Barendrecht nog bij lange na niet volledig is benut; 

 

Overwegende dat: 

● De significante afname van het aantal buurtpreventie vrijwilligers deze periode 

contrair is aan de doelstelling om Barendrecht veiliger te maken;  

● De gemeente een belangrijke rol kan vervullen in succesvol buurtpreventie beleid en 

de ondersteuning van buurtpreventie in Barendrecht 

 

Verzoekt het college 

● Een plan uit te werken met als doel om in iedere wijk in Barendrecht een volwaardig 

en goed functionerend buurtpreventieteam te realiseren, dat adequaat, positief en 

structureel wordt ondersteund en geholpen door de gemeente 

● Dat plan uiterlijk bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 te presenteren, 

inclusief de benodigde beleidswijzigingen en middelen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Echt voor Barendrecht 

Jonathan Vrijman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motie coördinatie veiligheidsapps 

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● Barendrechters zichzelf in toenemende mate organiseren via ‘veiligheidsapps’ zoals 

Nextdoor en diverse buurtwhatsapps, waarbij inwoners elkaar attenderen op 

onveilige situaties in de buurt; 

● Er momenteel amper coördinatie is vanuit de gemeente richting deze via 

‘veiligheidsapps’ georganiseerde inwoners; 

● Er amper beleid op en inzicht in de ‘dekking’ daarvan is in Barendrechtse straten, 

buurten en wijken en hoe dit kan worden verbeterd;  

Overwegende dat: 

● Het benutten van deze ‘veiligheidsapps’ als instrument om Barendrecht samen met 

veiligheidspartners zoals politie, buurtpreventie en boa’s Barendrecht veiliger te 

maken, veel potentie heeft; 

 

Verzoekt het college 

● Beleid te initiëren dat gericht is op het verbeteren van de lokale veiligheid, door meer 

en beter gebruik te maken inwoners die zich via ‘veiligheidsapps’ hebben 

georganiseerd;  

● Als gemeente daarin, indien gewenst, een coördinerende en ondersteunende functie 

aan te nemen en dit instrument te integreren in het lokale veiligheidsbeleid; 

● Structureel in contact te staan met de ‘voorzitters’ / beheerders van deze 

veiligheidsapps, waarin ten minste de volgende zaken worden besproken: 

- Goede ‘spelregels’ voor het doelmatig functioneren van dergelijke apps 

- Eventuele incidenten die hebben plaatsgevonden 

- Communicatie met en opvolging door politie/boa’s 

- Waargenomen verdachte situaties  

- Veiligheidsgevoel van wijkbewoners 

- Verbetervoorstellen hoe de veiligheid in de wijk verder te versterken 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Jonathan Vrijman 

Echt voor Barendrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Motie ‘vakantieservice tegen inbraak’ 
Ex Artikel 35 Reglement van Orde 

  

Constaterende dat: 

● In Barendrecht volgens de meest recente cijfers in het eerste half jaar van 2021 22 

woninginbraken hebben plaatsgevonden en de gemeenteraad wenst om dit aantal 

verder terug te dringen; 

● Inbrekers graag toeslaan op het moment dat de bewoners van de woning op 

vakantie zijn; 

  

Overwegende dat: 

● De veiligheidspartners te weten de politie, de boa’s en de buurtpreventie in 

Barendrecht momenteel geen compleet zicht hebben wanneer inwoners op vakantie 

zijn; 

● Het risico op inbraak in deze woningen kan worden verkleind door vaker surveilleren 

door onze veiligheidspartners; 

● Het inwoners een veilig gevoel geeft als ze weten dat er extra wordt gesurveilleerd 

op het moment dat zij op vakantie zijn; 

● In Gouda momenteel reeds een succesvolle vakantieservice bestaat en als 

onderdeel van een integrale aanpak van woninginbraak tot een significante daling 

van inbraken heeft geleid. Deze vakantieservice betekent dat inwoners bij de 

gemeente kunnen aangeven wanneer zij op vakantie zijn, zodat de 

veiligheidspartners vaker kunnen surveilleren in buurten of straten waar op dat 

moment veel bewoners op vakantie zijn; 

   

Verzoekt het college: 

● In overleg te treden met de gemeente Gouda over hun vakantieservice;  

● Te verkennen in hoeverre een dergelijke ‘vakantieservice’ voor Barendrecht van 

toegevoegde waarde kan zijn; 

● Uiterlijk bij de voorjaarsnota 2022 de uitkomst van deze verkenning te presenteren; 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Jonathan Vrijman 

Echt voor Barendrecht  



 

Motie lik-op-stuk aanpak drugsdealen 

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 26 oktober 2021 

Constaterende dat: 

● Veel Barendrechters eenvoudig kunnen aanwijzen op welke openbare plekken in 

Barendrecht regelmatig en structureel wordt gehandeld in verboden middelen; 

● Veel inwoners het idee hebben dat ‘dealen’ in verboden middel in Barendrecht in de 

openbare ruimte gedoogd wordt; 

● Een lage pakkans een belangrijke oorzaak is van aanhoudende criminaliteit; 

Overwegende dat: 

● Om Barendrecht veiliger te maken een actief lik-op-stuk beleid wenselijk is qua 

dealen in verboden middelen.  

● Doelmatig lik-op-stuk beleid inclusief goede communicatie leidt tot concrete 

resultaten, namelijk: 

○ Verhoogde pakkans 

○ Het betrekken van ouders van daders en afnemers 

○ Aanhoudingen 

○ Veroordelingen 

○ Verhoogd veiligheidsgevoel 

 

Verzoekt de burgemeester 

● Ten aanzien van het dealen in verboden middelen op openbare plekken een 

integrale lik-op-stuk aanpak uit te werken; 

● Daarbij de kracht van de samenleving te benutten, door inwoners uit te nodigen om 

(vermoedens van) handelen in verboden middelen eenvoudig en laagdrempelig te 

melden zodat daarop snel kan worden gehandeld;  

● Een uitwerking van deze aanpak, beoogde resultaten en benodigdheden middelen 

uiterlijk in mei 2022 te presenteren 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Jonathan Vrijman 

Echt voor Barendrecht 

 


