Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Ruud Haaze (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

V1.2

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 180.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake: Het feit dat de
politie het Zeeuwse platteland links laat
liggen
(ingekomen 13 juni 2017)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Heeft uw college kennis genomen van
bovengenoemd artikel in het AD
d.d. 13 juni 2017?

1.

2.

In het artikel wordt gesproken over
2.
12 CdK's. Is het correct dat de Heer
Polman de conclusies van het in het
artikel genoemde rapport van de twaalf
CdK's, onderschrijft? Zo nee, welke
conclusies wel en welke niet?

Het rapport is een bijdrage van de cvdK’s
aan de evaluatie van de politiewet 2012.
In het rapport hebben de cvdK’s, dus ook
cvdK Polman, vanuit hun positie -als rijksheer- aanbevelingen gedaan over de
inrichting van de bestuurlijke organisatie
rondom de politie en gepleit voor een
versterking van de rol van de burgermeesters daarin.

3.

Heeft uw college, of de CdK, kennis
genomen van het rapport? Zo nee,
waarom niet en gaat u dat alsnog
doen?

3.

Als betrokkene bij het onderzoek, heeft de
cvdK kennis genomen van het rapport.

4.

In uw beantwoording van door onze
fractie gestelde vragen d.d. 30 mei jl.
over de toenemende drugscriminaliteit
in Zeeland, gaf u aan, de zorgen van
uw college ten aanzien van betreffende problematiek over te brengen
via het periodiek overleg van de CdK
met de hoofdofficier van Justitie en de
districtsvoorzitter van de Politie-eenheid Zeeland-West- Brabant. Welke
actie gaat uw college ondernemen om
het rapport van de twaalf CdK’s onder
de aandacht te brengen bij de minister
van Veiligheid en Justitie?

4.

De minister van Veiligheid & Justitie (V&J)
heeft de evaluatiecommissie, onder voorzitterschap van de heer W.J. Kuiken,
ingesteld voor de evaluatie van de Politiewet 2012.
Ten behoeve van deze evaluatie hebben
de minister en de voorzitter van de evaluatiecommissie, de Kring van cvdK’s
gevraagd een bijdrage te leveren, met de
functie van burgemeester binnen het politiebestel als centrale focus.
Het daartoe opgestelde onderzoeksrapport
van de cvdK’s is aangeboden aan de evaluatiecommissie om te betrekken in het
advies aan het Kabinet.

5.

Gaat uw college concrete toezeggingen eisen van de minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van politie
inzet in Zeeland? Zo nee, waarom
niet?

5.

Het is aan de evaluatiecommissie om de
aanbevelingen van de cvdK’s al dan niet
ter hand te nemen.
Zie ook het antwoord op vraag 4

6.

Bent u het eens met de fractie van de 6.
PVV dat Zeeland als tweede zeehaven
van Nederland de beschikking dient te
krijgen over een eigen zeehavenpolitie? Zo nee, waarom niet?

De Zeeuwse havens (Vlissingen, Borsele
en Terneuzen) beschikken thans al over
een team havenpolitie.

Ja.

7.

De fractie van de PVV neemt graag
kennis van genoemd rapport van de
twaalf CdK's over de prioriteiten van
de politie. Kunt u er voor zorgen dat
onze fractie hier de beschikking over
krijgt? Zo nee, waarom niet?

7.

U kunt het rapport raadplegen via:
http://www.burgemeesters.nl/content/commissarissen-van-de-koning-over-de-politiewet-2012#.WUjcceQUmUk

MIDDELBURG, 27 juni 2017
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