
 
 

Handen af van de functie van de wijkagent 

 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 9,11 en 12 juli 2018, 

 
 
Constaterende dat  
 

 De wijkagenten dit najaar een ander rooster krijgen waardoor zij ook vroege en 
late diensten moeten draaien die om 7 uur ochtends beginnen of om 23.00 uur 
avonds eindigen; 

 Dit andere rooster is ingevoerd omdat collega’s die zich primair bezig houden 
met de meldingen “Spoed en Nu” de kwaliteiten, deskundigheid en kennis van de  
wijkagenten beschikbaar dienen te hebben; 

 Sinds kort de wijkagent aanwezig dient te zijn bij het binnentreden in een woning 
als een grote impact op de omgeving wordt verwacht en dan dus deel uitmaakt 
van het betreffende arrestatieteam; 

 
 
Overwegende dat 

 

 De raad veel begrip heeft voor de problemen waar de politie mee te kampen 
heeft als gevolg van jarenlange bezuinigingen en reorganisaties; 

 De wijkagent echter zeer belangrijk is bij het voorkomen van misdrijven, en een 
onmisbare bijdrage levert aan het gevoel van veiligheid in de buurt en het 
vertrouwen in de politie;  

 De wijkagent voor 9 uur ochtends geen contact kan hebben met de bewoners en 
instellingen in zijn wijk en na 20.00 uur avonds geen contact met de bewoners; 

 Ook in het geval dat de wijkagent geen vroege of late dienst heeft de wijkagent in 
geval van nood altijd kan worden benaderd om gebruik te maken van de kennis 
die hij heeft over zijn wijk;  

 Het aanhouden van een verdachte door een arrestatieteam die een woning 
binnentreedt inderdaad soms een grote impact heeft op de omgeving; 

 De wijkagent zo nodig dan in “de omgeving” aanwezig dient te zijn, maar juist 
geen deel moet uitmaken van het team dat de woning binnentreedt; 

 Deel uitmaken van het arrestatieteam zelf het vertrouwen van de buurt in een 
wijkagent kan schaden; 



 
Geeft de burgemeester de opdracht om 
 

1. Het standpunt van de raad aan leiding van het korps Noord-Holland over te 
brengen; 

 
2. Zich er voor in te spannen dat de functie van de wijkagent onaangetast blijft, 

zodat van het plan om vroege en late diensten in te voeren wordt afgezien en de 
wijkagent geen deel hoeft uit te maken van arrestatieteams;  
 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Sander van den Raadt Trots Frans Smit OPH 


