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Geachte heer Garretsen, 

Op 6 maart 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de sluiting van 
politiebureaus in Haarlem en Zuid-Kennemerland. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Wat is het standpunt van de burgemeester over de plannen van de Minister om 
van de drie politiebureaus in Haarlem er één te sluiten en één bureau om te vormen 
tot een (groot) steunpunt? 

Antwoord: 
Feitelijk is deze situatie in Haarlem al een jaar aan de orde. Bureau Haarlem Noord 
is al een jaar gesloten voor de publieksfunctie en sinds die tijd werken ook de 
noodhulpeenheden (voor de 112-meldmgen) niet meer vanuit Bureau Noord. Zij 
werken vanaf het hoofdbureau op de Koudenhom. Burgers kunnen wel een afspraak 
met de wijkagent maken op bureau Noord. 
Bureau Schalkwijk wordt op dit moment gerenoveerd en gaat na de zomer weer 
open. In bureau Schalkwijk gaan de wijkagenten werken en kunnen burgers 
aangifte doen middels een 3D-live verbinding. Ook zal de noodhulpdienst gebruik 
maken van bureau Schalkwijk. 

2. Wat is zijn standpunt over de sluiting van het bureau in Bloemendaal en het 
degraderen van het bureau in Heemstede tot een klein steunpunt? 

Antwoord: 
De burgemeester van Haarlem doet geen uitspraken over situaties in andere 
gemeenten. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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3. Welke invloed denkt de burgemeester dat de plannen van de Minister hebben op 
de aanrijtijden van de politie in Haarlem en Omstreken? 

Feitelijk wordt in Haarlem al een jaar gewerkt conform de 'nieuwe' situatie. 
Afgelopen jaar heeft Haarlem de landelijke norm voor aanrijtijden weer ruim 
gehaald. 

4. Welke invloed denkt de burgemeester dat de sluiting of verkleining van de 
bureaus hebben op het contact tussen politie en burger? 

Veruit de meeste contactmomenten tussen de politie en burgers vinden plaats 
buiten het politiebureau (op straat, bij mensen thuis, etc). De functie van het 
politiebureau verandert. Digitale contacten (telefonie, intemetaangiftes, 3D-
services) nemen de overhand. Vermindering van bureaus heeft zeer beperkte 
invloed op de contacten. De wijkagenten blijven op sterkte en aanwezig in 
de wijken. De inzet is dat door minder bureaus de politie meer op straat is, 
want daar vindt het contact plaats. 

5. Is de burgemeester het eens met de grote meerderheid van de door de SP 
ondervraagde politieambtenaren van de eenheid Noord-Holland dat door de 
bezuinigingen de veiligheid van de burgers en de politie zelf in gevaar komt en dat 
de politie verder van de inwoners van Haarlem afkomt te staan? 

Met de komst van het nieuwe dienstverleningsconcept van de politie kunnen 
burgers in toenemende mate zelf kiezen wanneer en op welke manier zij in contact 
komen met de politie. Een betere bereikbaarheid zorgt juist voor meer veiligheid. 
Deze hele ontwikkeling brengt uiteindelijk ook meer politiemensen op straat die 
bovendien met behulp van moderne technieken efficiënter en nog nauwkeuriger 
kunnen werken. 

Tenslotte, merken wij op dat er sinds 1 januari 2014 een Nationale Politie is die 
wordt beheerd door de minister van Veiligheid en Justitie. De burgemeester heeft 
geen beheersverantwoordelijkheid meer en gaat dus niet meer over de opening of 
sluiting van bureaus. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris^ de burgemeester, 


