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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie CDA over aanrijtijden
politie in het Land van Heusden en Altena.

Datum

7 april 2015
Ons kenmerk

3796967

Geachte heer Van Vugt,
Bij brief van 16 maart 2015, ingekomen op 18 maart 2015, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is uw college op de hoogte van het feit dat aanrijtijden niet gehaald kunnen
worden in het Land van Heusden en Altena?
Antwoord: Wij hebben kennis genomen van het door de politie opgemaakte
persbericht: "Politie steeds vaker op tijd bij noodhulp".
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2. Wat vindt u hiervan?
Antwoord: De politie heeft het streven om bij noodoproepen naar 112 in 85%
van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Met de komst van de
Nationale Politie is dit een norm die landelijk gehanteerd wordt. Het gaat
daarbij om de reactietijd: de tijd vanaf het moment van de melding tot de
aankomst ter plaatse.
Het behalen van reactietijden is afhankelijk van de uitgestrektheid van het
gebied en infrastructuur (wegennetwerk), het meldingenpatroon en de
capaciteit. Deze combinatie zorgt ervoor dat in stedelijke gebieden in de
eenheid Zeeland-West-Brabant de reactietijden ruim worden gehaald. In
sommige plattelandsgebieden zijn om die redenen langere reactietijden
onvermijdelijk. Dit is overigens een landelijk verschijnsel. Omdat er zo weinig
prio-1 meldingen zijn in landelijke gebieden (soms maar een per week) kan het
resultaat van plattelandsgemeenten per jaar sterk verschillen.
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Door de politie zijn inmiddels maatregelen genomen om de norm van de
aanrijtijden ook in plattelandsgebieden te halen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van eenmanssurveillance. In voorkomende gevallen kunnen alle
medewerkers die zich op straat bevinden door de meldkamer worden ingezet
voor het behandelen van prio-1 meldingen waaronder recherchemedewerkers
en politiemensen uit andere gebieden.
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Bij de behandeling van prio-1 meldingen bestaan geen grenzen. De nationale
politie zet medewerkers waar nodig team-, districts- en eenheidoverschrijdend
in.
De norm moet echter niet het doel zijn. Het doel is het behalen van een zo
optimaal mogelijke noodhulp. De reactietijd is hierbij uiteraard een zeer
belangrijke indicator, maar niet de enige. Zo is het een goed gebruik dat de
meldkamer en de aanrijdende politiemedewerker(s) in de tussentijd op afstand
hulp bieden voordat de politie ter plaatse is.

3. Bent u bereid, mede in het licht van de Brabantse betrokkenheid binnen de
Taskforce, dit vanuit uw zijde aan de orde te stellen bij de Minister van
Veiligheid en Justitie?
Antwoord: Nee. De burgemeesters in het Land van Heusden en Altena zijn op
de hoogte van de cijfers voor wat betreft de aanrijtijden bij prio-1 meldingen en
het is aan hen, om al dan niet via de regioburgemeester, dit bij de Minister van
Veiligheid en Justitie onder de aandacht te brengen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,
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