Geacht raadslid,
Een voortdurende samenwerking van bewoners en de politie is cruciaal voor het verminderen
van misdaad binnen lokale gemeenschappen. Burgers die met de politie in verbinding staan,
bellen de politie op als ze iets zien en zijn bereid om informatie te delen. De politie wordt
minder succesvol in het voorkomen en oplossen van criminaliteit wanneer burgers de politie
wantrouwen.
Het IVP als middel om vertrouwen op de agenda te zetten
In de zomer van 2018 stelt de raad het nieuwe Integrale Veiligheidsplan (IVP) vast. Daarin
staat op welke manier wordt opgetreden tegen verschillende vormen van criminaliteit.
Betrokken burgers die meldingen doen helpen de politie om effectief misdaad te bestrijden,
maar in het IVP staan geen meetbare doelstellingen over de relatie tussen burgers en de
politie. Door vertrouwen en tevredenheid in het IVP op te nemen kan de gemeenteraad
actiever sturen op het verbeteren van de relatie tussen burgers en de politie en bijdragen aan
effectief politiewerk.
Lage scores onderstrepen noodzaak tot verbetering
Uit de Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat slechts 27% van de Nederlanders tevreden is over
het functioneren van de politie in de buurt. Van alle respondenten is 56% het (helemaal) eens
met de stelling dat de politie er voor je is als het er echt om gaat. De politie scoort met
betrekking tot vertrouwen een 6,5.
Advies
Het advies van Controle Alt Delete is om de volgende ambities op te nemen in het IVP voor de
periode 2019-2022:
-

Het aantal mensen dat tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt
neemt toe van 27% tot 60%.
Het aantal mensen dat vindt dat de politie er voor je is als het er echt om gaat neemt
toe van 56% tot 75%.
Het vertrouwen in de politie neemt toe van een 6,5 naar een 8.

We lichten bovenstaande graag toe in een persoonlijk gesprek en zijn ook bereikbaar per mail
(info@controlealtdelete.nl).
Met vriendelijke groet,
Dionne Abdoelhafiezkhan en Jair Schalkwijk

Controle Alt Delete is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions voor een eerlijke en effectieve politie. We bereiken onze
doelen door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het produceren van kritische films en het geven van workshops.
We begeleiden jongeren, onderwijzen ze over hun rechten op straat en leren ze methodes om het conflict met de politie op
straat te minimaliseren.

