
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van mevrouw De 

Leeuw-de Kleuver en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

                                                                                              

            

Schriftelijke vragen S.P. fractie. 

 

Op zondag 28 december 2008 rond 9.30 uur, stonden in de J.J. Hamelinkstraat 2 

auto’s waarvan de ramen waren ingeslagen. Als goed burger betaamt te doen, is 

hierop een melding bij de politie gemaakt via het algemene nummer van de politie 

0900-8844. De dame die de telefoon beantwoorde gaf te kennen dat ze de eigenaar 

zou bellen. Vervolgens konden ze geen telefoonnummer vinden van de eigenaar 

van de eerst gemelde auto. Er werd hierop te kennen gegeven dat ze derhalve geen 

actie zouden ondernemen. Of we het telefoonnummer van de eigenaar van de 

tweede gemelde auto achterhaalt is, is niet bekend. 

 

Hierbij de vragen, 

 

1. Is dit de normale gang van zaken bij een melding als deze? 

 

2. Deelt u met ons de mening dat een, in onze ogen, lakse houding van de 

politie Haarlem bij een melding als deze geen vertrouwen wekt bij de burger? 

 

3. Vindt u ook dat de politie, in het geval dat ze geen telefoonnummer kunnen 

traceren, ze een agent bij het huisadres kunnen laten langsgaan? 

 

4. Denkt u ook dat een houding als deze van de politie Haarlem, demotiverend 

werkt om in de toekomst een melding te maken? 

 

5. Bent u het met ons eens dat, om het vertrouwen van de Haarlemse bevolking 

in de politie te behouden cq terug te winnen, de politie in het vervolg bij 

meldingen adequater dient op te treden? 
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6. De auto’s bleven onbeheerd en opengebroken aan de openbare weg staan. Dit 

kan anderen uitlokken om de auto’s nog meer te vernielen cq te ontvreemden. 

Deelt u de mening dat de politie hierin een verantwoordelijkheid heeft? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

SP-fractie 

 

F. de Leeuw 

 

 

 

 

Aan mevrouw F. de Leeuw-de Kleuver 

lid van de gemeenteraad 

J.J. Hamelinkstraat 25 

2033 LH  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 31 december 2008 

melding bij de politie 

 

Geachte mevrouw De Leeuw-de Kleuver, 

 

Op 31 december 2008 heeft u vragen gesteld als bedoeld in artikel 38 van het 

Reglement van Orde van de gemeenteraad over de reactie van de politie op een 

melding over de J.J. Hamelinkstraat.  

 

Voordat antwoord wordt gegeven op uw vragen, wil ik over de melding van zondag 

28 december 2008 enkele opmerkingen maken. Op zondag 28 december 2008 

stonden rond 9.30 2 auto’s in de J.J. Hamelinkstraat, waarvan de ramen waren 

ingeslagen. Hiervan is ook aangifte gedaan bij de politie. Het is zeer aannemelijk 

dat deze melding, die is gedaan bij het algemene nummer van de politie 0900-8844, 

is binnengekomen bij de meldkamer van de KLPD te Driebergen. Bij de 

Regiopolitie Kennemerland is niets terug te vinden van deze melding, niet bij de 

meldkamer en ook niet in het bedrijfsprocessensysteem. Deze melding is dan ook 

niet doorgezet aan de meldkamer van de Regiopolitie Kennemerland. 

Standaardprocedure bij dit soort meldingen is dat deze worden vastgelegd in het 

bedrijfsprocessensysteem van de politie en dat een politie-eenheid ter plaatse wordt 

gestuurd om polshoogte te nemen en eventuele eigenaren te alarmeren. In dit geval 

is er door de meldkamer van de KLPD te Driebergen wel gepoogd contact te 

krijgen met de eigenaar, maar dat is niet gelukt. 

 

Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het 

college volgt. 

 

1. Is de normale gang van zaken bij een melding als deze? 
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Antwoord 

Nee, normale gang van zaken bij een melding van deze is dat de politie ter plaatse  

komt om polshoogte te nemen en eventuele eigenaren te alarmeren. In dit geval is 

dat niet gelukt. 

 

2. Deelt u met ons de mening dat een, in onze ogen, lakse houding van de politie 

Haarlem bij een melding als deze geen vertrouwen wekt bij de burger? 

 

Antwoord 

Het college is van mening dat een adequate afhandeling van meldingen bijdraagt 

aan vertrouwen in de overheid in het algemeen en de politie in het bijzonder. Het 

college hecht eraan te benadrukken dat de politie meldingen van burgers, in 

algemene zin, op adequate wijze afhandelt.  

 

3  Vindt u ook dat de politie, in het geval dat ze geen telefoonnummer kunnen 

traceren ze een agent bij het huisadres kunnen laten langsgaan? 

 

Antwoord 

Ja, dit is ook standaardprotocol van de politie. 

 

4.  Denkt u ook dat een houding als deze van de politie Haarlem, demotiverend 

werkt om in de toekomst een melding te maken? 

 

Antwoord 

Dit is geen standaardreactie van de Haarlemse politie. Standaard is dat de politie ter 

plaatste komt om eventueel in het oog liggende goederen veilig te stellen in het 

kader van zaakwaarneming waarna de eigenaar van de auto hierover in kennis 

wordt gesteld. De politie spant zich maximaal in om de dienstverlening aan de 

burger te optimaliseren teneinde de aangiftebereidheid te verhogen. 

 

5.  Bent u het met ons eens dat, om het vertrouwen van de Haarlemse bevolking 

in de politie te behouden cq terug te winnen, de politie in het vervolg bij 

meldingen adequater dient op te treden? 

 

Antwoord 

Ja. 

 

6.  De auto’s bleven onbeheerd en opengebroken aan de openbare weg staan. Dit 

kan anderen uitlokken om de auto’s nog meer te vernielen cq te ontvreemden. 

Deelt u de mening dat de politie hierin een verantwoordelijkheid heeft? 

 

Antwoord 

Ja. 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 

 


