Provinciale Staten
Vragen van het statenlid François Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 88.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Onderbezette politie
Zeeland:

1.

statenstukken

2.

20025435

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 1 juli 2020
(a) Deelt uw college de zorgen die
geuit zijn door de vijf Vlissingse coalitiepartijen? (b) Zo nee, waarom niet?

Een belangrijk onderdeel van het
compensatiepakket MARKAZ is de
komst van een zogenaamde ‘Law
Delta’ welke bestaat uit een extra beveiligde gevangenis, een beveiligd
hotel voor rechters en een extra beveiligde rechtbank. Is uw college net
als de Statenfractie van de PARTIJ
VOOR ZEELAND (PVZ) bezorgd, dat
een dergelijke vestiging extra criminele activiteiten, bijvoorbeeld in de
vorm van georganiseerde ontsnappingspogingen of aanslagen, zou
kunnen aantrekken?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Wij snappen dat, als gevolg van de politieonderbezetting, er zorgen leven bij de
Vlissingse coalitiepartijen. Navraag bij
de Politie Zeeland-West Brabant bevestigt het al langer bekende beeld dat de
politie kampt met een personeelstekort.
Walcheren vormt daar geen uitzondering op. Als gevolg van opleiding, bijstand en verzuim zijn er fluctuaties in de
(netto)bezetting. Daarnaast geeft de politie aan dat het district Zeeland te maken krijgt met een bovengemiddelde uitstroom als gevolg van vergrijzing. Desondanks laat de politie weten dat het
haar taken kan uitvoeren.

2.

Wij zien geen aanleiding te veronderstellen dat de vestiging van een extra
beveiligde gevangenis en rechtbank,
verhoogde criminele activiteiten met zich
mee zou brengen. Bovendien zal binnen
de gemaakte afspraken rond de extra
beveiligde gevangenis en rechtbank ook
aandacht zijn voor de extra beveiliging
en bewaking van deze faciliteiten.

3.

Vragen aan gedeputeerde staten
(a) Acht uw college het net als de
Statenfractie van de PARTIJ VOOR
ZEELAND (PVZ) van groot belang,
dat er ook daarom extra politiecapaciteit wordt aangetrokken om de veiligheid van onze burgers te kunnen
garanderen? (b) Zo nee, waarom
niet?

3.

Antwoorden van gedeputeerde staten
Zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven zullen, los van de reguliere politiecapaciteit, extra specifieke maatregelen komen voor de beveiliging en bewaking van de extra beveiligde gevangenis en rechtbank in Zeeland.
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